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املواصفات الغذائية للرامبوتان
)(CODEX STAN 246- 2005

-1

تعريف املنتجات

تنطبق هذه املواصفات على األصناف التجارية و/أو األنواع التجارية من الرامبوتان املستتنب متن
 lappaceum L.من فصيلة  Spindaceaeاليت تقدم طازجة للمستهلك بعد جتهيزها وتعبئتها .ويستثنى منها الرامبوتان
املصخص لغأررا الصناعية.
Nephelium

-2

األحكام املتعلقة باجلودة

1-2

الشروط الدنيا
يتوجب يف مجيع الفئات ،ورهن ًا باألحكام اخلاصة بكل فئة ودرجة السماح املقبولة ،أن تكتون تار الرامبوتتان

كما يلي:
-

كاملة؛
سليمة ،وتُستبعد املنتجات املتعفنة أو التالفة بصورة جتعلها رري صاحلة لالستهالك؛
نظيفة ،خالية عملياً من أي مادة رريبة ظاهرة؛
خالية عملياً من اآلفات واألضرار اليت تسببها واليت تؤثر على املظهر العام للمنتج؛
خالية من الرطوبة اخلارجية رري الطبيعية باستثناء التكثف بعد إخراجها من التصخزين البارد؛
خالية من أي رائحة رريبة و/أو مذاق رريب؛
طازجة يف مظهرها؛
خالية من األضرار اليت تسببها احلرارة املنصخفضة و/أو املرتفعة.

 1-1-2جيب أن تكون رة الرامبوتان قد قطف بعناية ووصتل إ درجتة مالئمتة متن النمتو والنضتج وفقت ًا للمعيتار
الصحيح بالنسبة للصنف و/أو النوع التجاري وللمنطقة اليت استنبت فيها.
وجيب أن يكون منو رة الرامبوتان وحالتها مما ميكنها من:
-

حتمل النقل واملناولة؛
والوصول حبالة مرضية إ الوجهة املقصودة.
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التصنيف
يصنف الرامبوتان يف ثالث فئات معرفة أدناه.

 1-2-2الفئة "املمتازة"
جيب أن يكون الرامبوتان يف هذه الفئة عالي اجلودة .وجيب أن يتميز خبصائ الصنف و/أو النوع التجتاري.
وجيب أن يكون خالياً من العيوب باستثناء عيوب سطحية طفيفة جداً شريطة أال تؤثر هذه العيتوب علتى اللتكل العتام
للمنتج ونوعيته وجودة احلفظ والعر يف العبوة.
 2-2-2الفئة األوىل
جيب أن يكون الرامبوتان يف هذه الفئتة متن نوعيتة جيتدة .وجيتب أن يتميتز خبصتائ الصتنف و/أو النتوع
التجاري .بيد أنه ميكن السماح بالعيوب الطفيفة التالية شريطة أال تؤثر على اللكل العام للمنتج ونوعيته وجودة احلفتظ
والعر يف العبوة:
عيوب طفيفة يف اللكل؛
عيوب طفيفة يف القلرة ال تتجاوز  %5من مساحة السطح اإلمجالية ،باستثناء العيوب املوجودة علتى
).(spinterns
وجيب أال تؤثر العيوب بأي حال على حليمة (لب) املنتج.
 3-3-2الفئة الثانية
تلمل هذه الفئة الرامبوتان رري املؤهل ألن يدرج يف الفئتني األعلى ولكنه يفي باللروط الدنيا املذكورة يف القست
 1-2أعاله .بيد أنه ميكن السماح بالعيوب التالية شريطة أن حيتفظ الرامبوتان خبصائصه األساسية من ناحيتة النوعيتة
وجودة احلفظ والعر :
-

عيوب يف اللكل؛
عيوب طفيفة يف القلرة ال تتجاوز  %11من مستاحة الستطح اإلمجاليتة ،باستتثناء العيتوب املوجتودة
على ).(spinterns

وجيب أال تؤثر العيوب بأي حال على حليمة (لب) املنتج.
-3

األحكام اخلاصة باحلجم

يتحدد احلج حبسب عدد الثمرات يف الكيلوررام الواحد .وهناك شكالن لعر الرامبوتان :يف شتكل ترة واحتدة ويف
شكل أعذاق؛ ومواصفات احلج كما يلي:
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اجلدول 1

مواصفات حجم الرامبوتان املعروض كثمرة واحدة
رمز احلجم

وزن الثمرة الواحدة (بالغرامات)

عدد الثمار يف الكيلوغرام الواحد

1
2
3
3
5
2

> 33
33 -33
33 -33
32 -22
23 -25
23 -13

> 23
22 -23
31 -23
33 -31
31 -35
51 -31

اجلدول 2

مواصفات حجم الرامبوتان املعروض يف شكل أعذاق

-3

رمز احلجم

عدد الثمار يف الكيلوغرام الواحد

1
2
3
3

< 22
33 -22
31 -35
35 -31

األحكام املتعلقة باملسموح به
ميكن التسامح يف اجلودة واحلج يف كل عبوة إذا كان املنتج ال يفي باالشرتاطات احملددة للفئة املبينة.

 1-3التسامح يف اجلودة
 1-1-3الفئة "املمتازة"
مخسة يف املائة من حيث العدد أو الوزن من الرامبوتان الذي ال يفي باالشرتاطات اخلاصتة بالفئتة ولكنته يفتي
باشرتاطات الفئة األو أو يدخل ،استثناء ،يف حدود املسموح به لتلك الفئة.
وباإلضافة إ الوارد آنفا ،يسمح بنسبة  %11من حيث العدد أو الوزن من الثمار املنفصلة يف كل عبتوة حتتتوي
على رامبوتان يف شكل أعذاق.
 2-1-3الفئة األوىل
علرة يف املائة من حيث العدد أو الوزن من الرامبوتان الذي ال يفي باالشترتاطات اخلاصتة بالفئتة ولكنته يفتي
باشرتاطات الفئة الثانية أو يدخل ،استثناء ،يف حدود املسموح به لتلك الفئة.
وباإلضافة إ الوارد آنفا ،يسمح بنسبة  %11من حيث العدد أو الوزن من الثمار املنفصلة يف كل عبتوة حتتتوي
على رامبوتان يف شكل أعذاق.
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 3-1-3الفئة الثانية
علرة يف املائة من حيث العدد أو الوزن من الرامبوتان التذي ال يفتي باالشترتاطات اخلاصتة بالفئتة وال باحلتد
األدنى من االشرتاطات ،باستثناء املنتج املتضرر من التعفن أو رري ذلك من التلف الذي جيعله رري صاحل لالستهالك.
وباإلضافة إ الوارد آنفا ،يسمح بنسبة  %11من حيث العدد أو الوزن من الثمار املنفصلة يف كل عبتوة حتتتوي
على رامبوتان يف شكل أعذاق.
 2-3حدود التسامح فى احلجم
تبلغ حدود التسامح يف احلج بالنسبة جلميع الفئات  %11من حيث العدد أو التوزن متن الرامبوتتان وهتو متا
يناظر احلج الذي يزيد و/أو ينق مباشرة عما هو ملار إليه على العبوة.
-5

األحكام املتعلقة بطريقة العرض

 1-5التماثل
جيب أن تكون حمتويات كل عبوة متماثلة وحتتوي على الرامبوتان فقط ومن نفس املنلتأ والصتنف و/أو النتوع
التجاري والنوعية واحلج واللون .وجيب أن ميثل اجلزء املرئي من حمتويات العبوة كل حمتويات العبوة.
 2-5التعبئة
جيب تعبئة الرامبوتان بطريقة حتمي املنتج على النحو الصتحيح .وجيتب أن تكتون املتواد املستتصخدمة داختل
العبوة جديدة 1ونظيفة وجيدة مبا حيول دون التسبب بأي ضرر خارجي أو داخلتي بتاملنتج .ويُستمح باستتصخدام متواد،
وبوجه خاص الورق أو الدمغات اليت حتمل املواصفات التجارية ،شريطة أن يت الطبع أو التوستي حبتأ أو رتراء رتري
سام.
وجيتتب أن تُعبتتأ تتار الرامبوتتتان يف كتتل عبتتوة باالمتثتتال للمدونتتة الدوليتتة ملمارستتات تعبئتتة ونقتتل الفاكهتتة
واخلضروات الطازجة املوصى بها ).(CAC/RCP 44-1995
 1-2-5وصف العبوات
جيب أن تفي العبتوات مبواصتفات النوعيتة والنظافتة الصتحية والتهويتة واملقاومتة التيت تضتمن مناولتة تار
الرامبوتان وشحنها وحفظها بالطريقة املناسبة .وجيب أن تكون العبوات خالية من أي مواد أو روائح رريبة.
3 -5

العرض
ميكن عر

 1ألررا

هذه املواصفات ،تلمل هذه املواد موادا مت إعادة استصخدامها يف رذاء نوعي.

الرامبوتان وفقاً ألحد اللكلني التاليني:
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فرادى
ويف هذه احلالة ،جيب فصل العنيق عند أول عقدة وجيتب أال يتجتاوز احلتد األقصتى لطولته  5مت بعتد قمتة

الثمرة.
 2-3-5يف أعذاق
جيب أن يكون كل عذق خالياً من األوراق وله عدد من العناقيد ،كل منها حيتوي علتى ترتني كحتد أدنتى.
وجيب أال يتجاوز طول ساق كل عذق  21س مقاس من عند اتصال أعلى رة بالعذق.
 -2العالمات أو التوسيم
 1-2العبوات املخصصة للمستهلك
باإلضتتتتافة ملتطلبتتتتات "مواصتتتتفات الدستتتتتور الغتتتتذائي العامتتتتة لوضتتتتع عالمتتتتات األرذيتتتتة املعلبتتتتة
( ،)CODEX STAN 1-1985تطبق األحكام احملددة التالية:
 1-1-2طبيعة املنتج
إذا مل يكن املنتج مرئياً من خارج العبوة ،فينبغي أن يُذكر يف بطاقات التوسي املوضوعة علتى كتل عبتوة است
املنتَج "رامبوتان" وميكن أن يذكر يف البطاقة اس الصنف و/أو النوع التجتاري ،مبتا يف ذلتك مواصتفة حمتددة "يف شتكل
فردي" أو "يف أعذاق".
 2-2العبوات غري املخصصة لتجارة التجزئة
جيب أن حتمل كل عبوة اخلصائ التالية بأسطر مكتوبتة ممعتة يف نفتس اجلهتة حيتث توضتع العالمتات
بلكل مقروء ويتعذر حموها وظاهرة للعيان من اخلارج ،أو يف املستندات املصاحبة لللحنة.
 1-2-2حتديد اهلوية
إس وعنوان املصدِّر و/أو املعبِّئ و/أو املرسِل .رمز حتديد اهلوية (إختياري).2
2-2-2

طبيعة املنتج
اس املنتَج "رامبوتان" إذا مل تكن احملتويات مرئية من اخلارج .اس الصنف و/أو النوع التجاري (إختياري).

3-2-2

منشأ املنتج
بلد املنلأ ،وعلى أساس اختياري املنطقة اليت أنتجته أو اس املكان الوطين أو اإلقليمي أو احمللي.

 2تتطلب التلريعات القطرية لعدد من البلدان اإلعالن الصريح عن اإلس والعنوان .رري أنه ينبغي اإلشارة إ املرجع "املعبئ و/أو املرسل (أو
املصختصرات املعادلة)" على مقربة من عالمة الرمز يف حال استعمال عالمة رمز.
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حتديد اهلوية التجارية
 الفئة؛ واحلج ؛ -والوزن الصايف.

5-2-2

عالمة التفتيش الرمسية (اختياري)

-3

امللوثات

 1-3ميتثل املنتج الذي تغطيه هذه املواصفات للمستويات القصوى للمواصتفات العامتة للدستتور فيمتا يتعلتق بتاملواد
امللوثة واملواد السمية يف األرذية (.)CODEX STAN 193-1995
2-3

الغذائي.
-3

ميتثل املنتج الذي تغطيه هذه املواصفات للحدود القصوى ملصخلفات مبيدات اآلفات اليت حتددها هيئة الدستتور

النظافة الصحية

 1-3يوصَ ى بأن جيري إعداد ومناولة املنتج الذي تغطيه أحكام هذه املواصتفات وفقتاً للبنتود املتصتلة باملوضتوع متن
املدونة الدولية للممارسات املوصتى بهتا  -املبتاد العامتة للنظافتة الصتحية لغأرذيتة ( ،)CAC/RCP 1-1969ومدونتة
ممارسات النظافة الصحية فيما يتعلق بالثمار واخلضر الطازجة ( )CAC/RCP 53-2003ورري ذلك من نصوص الدستتور
الغذائي مثل مدونة ممارسات النظافة الصحية ومدونة املمارسات.
 2-3وينبغي أن ميتثل املنتج ألي معايري ميكروبيولوجية حمددة وفق ًا ملباد وضع املعايري امليكروبيولوجية وتطبيقهتا
يف ميدان األرذية (.)CAC/GL 21-1997

