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املواصفة اخلاصة ابملبياا ااهالماا ااملبمالد
CXS 296-2009

مت اعتمادها يف عام  .2009امت تعديلها يف عامي

 2017ا2020

حتل هذه املواصفة حمل املواصفات الفردية ملرمالد احلمضيات
( )CXS 80-1981واملربيات (قطع الفاكهة احملفوظة ابلتسكري)
واهلالميات (.)CXS 79-1981
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النطاق

1-1

تسرر هذه املواصرفة ى املربيات واهلالميات واملرمالد ،حسر ترريفها الوادد السسر  2أدانه ،واملرروضرة لالترتهال
املباشر ،مبا فيه ألغراض خدمات املطاى أو إلىادة التربئة ىند االقتضاء .وال تسر املواصفة ى ما ي ي:
ص ر ر ر ررناىة

(أ) املنتجات اليت يُش ر ر ر رراد خض أملا ت ر ر ر ررت ض ر ر ر ررع مل يد م التجهي  ،مثل املنتجات املردة لالت ر ر ر ررت دا
امل بوزات الفاخرة أو املرجنات أو البسكويت؛
(ب) املنتجات اليت يكون واضر ر ر ر ر ر ر ا أملا مردة الت ر ر ر ر ر ررت دامات غذايتية خاص ر ر ر ر ر ررة أو اليت توتر ر ر ر ر ر ر ملا مردة هلذه
االتت دامات؛
(ج) املنتجات ذات احملتوى املن فض م السكر أو املنتجات اليت حتتو ى كمية من فضة جدا م السكر؛
(د) املنتجات اليت تُستبدل فيها ك يا أو ج يتيا املواد الغذايتية املرُ ية مبضافات غذايتية مرُ ية.

2-1

ويُست د املصط ان "( "preserveمرىب قطع الفاكهة احملفوظة ابلتسكري) أو "( "conserveاملرىب املشك ة) برض
األحيان لإلشررادة خض املنتجات اليت تغطيها هذه املواصررفة .وال بد ابلتايل أن ميتثل اتررت دا هذي املصررط ن ملتط بات
املرىب و/أو الفئة املمتازة م املرىب ى الن و الوادد هذه املواصفة.

-2

الوصف

1-2

تعاريف املنتجا
املنتج
املبىب

1

التعبيف
منتج يت خكس ررابه قواما منات رربا مص ررنون م اد الفاكهة الكام ة ،أو قطع الفاكهة ،أو لُ الفاكهة غري
املرك ة و/أو املرك ة أو الفاكهة املهروتر ر ر ر ر ر ررة ،لنون واحد أو أكثر م الفاكهة اليت خت ط مبواد غذايتية ذات
خواص ُحم ية ،ى الن و احملدَّد السس  ،2-2مع خضافة املياه أو بدوملا.

اهالماا

منتجات ذات قوا هالمي شرربه ص ر مصررنوىة م الرصررري و/أو املسررت صررات املايتية لنون أو أكثر
م الفاكهة امل وطة مبواد غذايتية ذات خواص ُحم ية ،ى الن و احملدَّد السس ر ر  ،2-2مع خضر ررافة
املياه أو بدوملا.

مبمالد احلمضاا

منتج يت احلص ررول ى يه م ون واحد أو م يج م اد احلمض رريات ويكتس ر قواما منات رربا .وميك أن
مكون واحد أو أكثر م املكوانت التالية :الفاكهة الكام ة أو قطع الفاكهة اليت
يكون مص ر ر ر ر ر ررنوىا م ّ
يُن ن ىنهرا قش ر ر ر ر ر رررهرا ابلكرامرل أو ج ءا منره ،ولُر الفراكهرة ،والفراكهرة املهروت ر ر ر ر ر ر ررة ،وىص ر ر ر ر ر ررري الفراكهة،
وخت ط مبواد غذايتية ذات خص رايت ُحم ية ،ى الن و احملدَّد السس ر
ومس ررت ص ررائا املايتية ،وقش رررهاُ ،
 ،2-2مع خضافة املياه أو بدوملا.

مبمالد الفاكهة غري
احلمضاة

منتج يت حتض ر ر ررريه ى طريف طهي الفاكهة كام ة أو جم أة أو املط و ة ،مع خض ر ر ررافة مواد غذايتية ذات
خواص ُحم ية ،ى الن و احملدَّد السس  ،2-2ل صول ى منتج شبه تايتل أو تايتل مسيك.

 1ميك احلصول ى مرىب احلمضيات م اد الفاكهة الكام ة املسطرة خض شرايتح و/أو قطع.
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املنتج
مبمالد اهالم
2-2

التعبيف
هو املنتج الوادد وص ر ررفه مرمالد احلمض ر رريات ولك تُن ن منه مجيع املواد الص ر ر بة غري الساب ة ل ذوابن
وميك أن حيتو أو ال حيتو ى سبة صغرية م قطع السشود الرقيسة.

تعاريف أخبى
ألغراض هذه املواصفة ،تسر أيضا التراديف التالية:
التعبيف

املنتج

الفاكهة

ترين مجيع الفواكه واخلض ررروات املرروفة املس ررت دمة ص ررنع املربيات ،مبا فيها ،ى ت رربيل املثال
المدة أو املر بة أو املرك ة
ال احلصر ررر ،اد الفاكهة املذكودة هذه املواصر ررفة ،ت ر رواء الطازجة أو َّ
أو الففة أو املراجلة و/أو احملفوظة طريسة أخرى ،وتكون تر ر ر يمة وصر ر ر ية و ظيفة ومنات ر رربة
النُض ررج ،وخالية م الت ف ،وحتتو ى مجيع خص ر رايتص ررها األت ررات ررية ،ابت ررتثناء أ ه مت تس يمها
وفرزها ومراجلتها بطرق أخرى إلزالة أ ىيوب أو دضوض أو شوايت ى وية أو تف ية أو لُ أو
ب ود ( وى) وجيوز تسشريها أو ال..

لُب الثمبة

اجل ء الص ر ررا ل كل م رة الفاكهة الكام ة ،خذا كان ماليتما ،بدون السش ر رررة اخلادجية والسش ر رررة
الداخ ية والبذود وما شابه ذلك ،والذ دمبا يسطع أو يط م دون هرته ابلكامل.

الفاكهة املهباسة

اجل ء الص ر ررا ل كل م الثمرة الكام ة ،خذا كان ماليتما ،بدون السش ر رررة اخلادجية والسش ر رررة الداخ ية
والبذود وما شابه ذلك ،والذ يت هرته بواتطة املن ل أو غري ذلك م الرم يات.

املستخلصا املائاة

املكوانت الساب ة ل ذوابن
املسر ر ر ر ر ر ررت
املايتي لثماد الفاكهة اليت حتتو ى مجيع ّ
الفاكهة املرنية دهنا مبا تتررض له ابلضرودة م خسايتر أثناء التصنيع الس ي .

عصائب امبكزا الفاكهة

املنتجات احملدَّدة

فاكهة احلمضاا

فاكهة م ىايت ة

مواد غذذئائاذذة خا خوا
ُُملاة

(أ)
(ب )
(ج)
(د)
(ه)

املياه م

املواصفة الرامة اخلاصة برصري الفاكهة ودحيسها ()CXS 247-2005
Citrus L.

مجيع السكرايت احملددة املواصفة اخلاصة ابلسكرايت ()CXS 212-1999؛
السكرايت املست صة م الفاكهة (تكر الفاكهة)؛
شراب الفركتوز؛
السكر البين؛
الرسل ى الن و احملدَّد املواصفة اخلاصة ابلرسل ()CXS 12-1981
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الرتكابة األساساة اعوامل اجلودة

1-3

الرتكابة

 1-1-3املكوان األساساة
ِّّ
مكون الفاكهة ،ى الن و احملدَّد السس ر ر ر ر ر ر  ،2-2ابلكميات املوض ر ر ر ر ر ر ة األقس ر ر ر ر ر ررا م (2-1-3أ)
(أ)
خض (2-1-3د) أدانه .و حالة اهلالمياتُ ،حتس ر ر ر ر الكميات املنات ر ر رربة برد حس ر ر ر ر وزن املياه املس ر ر ررت دمة
حتضري املست صات املايتية.
(ب) املواد الغذايتية ذات اخلواص املرُ ية ى الن و احملدَّد السس .2-2

 2-1-3احملتوى من الفاكهة

تُطبَّف النسرربة املئوية التالية حملتوى الفاكهة املربيات واهلالميات ى الن و احملدَّد
أدانه ويت توتيمها وفسا ل سس :2-8
(أ)

السس ر (2-1-3أ) أو (2-1-3ب)

ُحتضر ررر املنتجات ،ى الن و احملدَّد السس ر ر  ،1-2حبيث ال تسل كمية ِّّ
مكون الفاكهة املسر ررت دمة كنسر رربة
مئوية م املنتج النهايتي ى  45املايتة بصفة ىامة ،ابتتثناء الفواكه التالية:
-

 35املايتة ل كش ررمس األت ررود ،واملا غو ،والس ررفرجل ،والرامبواتن ،والكش ررمس األ ر ،ووددة املسر رك،
السصاد)؛
الرومي (شو
ّ
وتوت الروان ،والغاتول ّ
 30املايتة ل سشدة الشايتكة والتوت الرب ؛
 25املايتة ل موز ،والسيمبيدا  ،وال جنبيل ،والغوافة ،واجلا فروت ،والسابوات؛
 23املايتة لتفاح الكاجو؛
 20املايتة ل دوداين؛
 10املايتة ل تمر اهلند ؛
 8املايتة لفاكهة زهرة اآلال وغريها م اد الفاكهة السوية النكهة أو الرالية احلموضة.2

وىندما مت ج الثماد مرا ،جي تس يل احلد األدىن ل م توى مبا يتنات مع النس املئوية املست دمة.
أو
(ب) ُحتضر ررر املنتجات ،ى الن و احملدَّد السس ر ر  ،1-2حبيث ال تسل كمية ِّّ
مكون الفاكهة املسر ررت دمة كنسر رربة
مئوية م املنتج النهايتي ى  35املايتة بصفة ىامة ،ابتتثناء الفواكه التالية:
  25املايتة ل كش ررمس األت ررود ،واملا غو ،والس ررفرجل ،والرامبواتن ،والكش ررمس األ ر ،ووددة املسر رك،السصاد)؛
الرومي (شو
ّ
وتوت الروان ،والغاتول ّ
  20املايتة ل سشدة الشايتكة والتوت الرب ؛  16املايتة لتفاح الكاجو؛ 2ميك لثماد الفاكهة ىندما تست د بنس أى أن جترل املنتج غري مستساغ تبرا ألفض يات املسته كن

ب د البيع ابلتج يتة.
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-

 15املايتة ل موز ،والسيمبيدا  ،وال جنبيل ،واجلوافة ،واجلا فروت ،والسابوات؛
ما يرتاوح بن  11املايتة و 15املايتة ل جنبيل؛
 10املايتة ل دوداين؛
 6املايتة لفاكهة زهرة اآلال والتمر اهلند وغريمها م اد الفاكهة السوية النكهة أو الرالية احلموضة.2

وىندما مت ج الثماد مرا ،جي تس يل احلد األدىن ل م توى مبا يتنات مع النس املئوية املست دمة.
ِّّ
كمكون خضا  ،وجيوز أن يُشكل
ومرَّك ىصري الرن
و حالة مرىب ىن البروتكا ،ىندما يُست د ىصري الرن ُ
ذلك ج ءا م حمتوى الفاكهة املط وب.

(ج) مبمالد احلمضاا
يت حتض ر ر ر ررري هذا املنتج ،ى الن و احملدَّد السس ر ر ر ر ر  ،1-2حبيث ال تسل كمية ِّّ
مكون فاكهة احلمض ر ر ر رريات
املس ررت دمة تص ررنيع  1 000غرا م املنتج النهايتي ى  200غرا  ،منها  75غراما ى األقل م الغالف
الداخ ي ل ثمرة.3
وابإلضافة خض ما تبف ،ميك اتت دا مصط ح "مرمالد اهلال " ى الن و احملدَّد السس  ،1-2ىندما
ال حيتو املنتج ى أ مرادة غري قراب رة ل رذوابن ،ولك  ،جيوز أن حيتو ى كميرات ص ر ر ر ر ر ررغرية م قطع
السشود الرقيسة.

(د) مبمالد الفاكهة غري احلمضاة
ُحيض ررر هذا املنتج ،ى الن و احملدَّد السسر ر  ،1-2حبيث ال تسل كمية ِّّ
مكون الفاكهة املس ررت دمة كنس رربة
مئوية م املنتج النهايتي ى  30املايتة بصفة ىامة ،ابتتثناء الفواكه التالية:
-

11

املايتة ل جنبيل

 3-1-3املكوان األخبى املسموح هبا
ِّّ
مكون غذايتي منات ر م أصررل بان املنتجات املشررمولة صذه املواصررفة .ويشررمل ذلك اتررت دا
جيوز اتررت دا أ
الفاكهة واألىشاب والتوابل واجلوزايت واملشروابت الك ولية وال يوت األتاتية وال يوت والدهون النباتية الصاحلة ل كل
(املس ررت دمة كروامل مض ررادة ل رغوة) ما دامت ال ختفي ىيوب اجلودة وال تُض ر ل املس ررته ك .فال جيوز ى ت رربيل املثال
خضررافة ىصررري الفاكهة احلمراء وىصررري الشررمندد األ ر خالّ خض املربيات املصررنوىة ،حس ر ما هو حمدَّد النسطتن -3
(2-1أ) و(ب) ،م الكشر ر ر ررمس ،أو الربقوق ،أو توت الر يف ،أو الكشر ر ر ررمس األ ر ،أو الروا د ،أو وددة املسر ر ر ررك ،أو
الرومي ،أو الفراولة.
الغاتول
ّ

3

حالة احلمضيات ،يرين الغالف الداخ ي ل ثمرة لُبها (أو حلمها) الذ ينسس غالبا خض أج اء وحويصالت حمتوية ى الرصري والبذود.
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املواد الصلبة القايلة للئاابن
ترتاوح املواد الص ر ر ر بة الساب ة ل ذوابن املنتجات النهايتية احملددة األقس ر ر ررا م (2-1-3أ) خض (2-1-3ج) مجيع
احلاالت بن  60و 65املايتة أو أكثر .4و حالة املنتج النهايتي احملدَّد السسر ر ر ر ر ر ر (2-1-3د) ،يرتاوح حمتوى املواد
الص بة الساب ة ل ذوابن بن  40و 65املايتة أو أقل.

3-3

معايري اجلودة

 1-3-3املتطلبا العامة
يكون ل منتج النهايتي قوا هالمي منات ر  ،ويكون لو ه ىاداي و كهته ماليتمة لنون ِّّ
مكون الفاكهة املسررت د حتضررري
اخل يط ،مع مراىاة أ ملكة تضيفها املكوانت االختيادية أو ىوامل الت وي املسموح صا .ويكون املنتج النهايتي خاليا م
املواد املريبة املرتبطة الرادة ابلفاكهة .ويكون اهلال واهلال م الفئة املمتازة سيا أو شفافا بددجة مرسولة.

 2-3-3العاوب ااحلداد املسموح هبا يف املبىب
تكون املنتجات املش ررمولة صذه املواص ررفة السيات ررية خالية خض حد كبري م الريوب ،مثل الغالف املاد ل نبات ( حال
تسش ر ر ر ر ر ررريه) والنوى وأج اء النوى ،واملواد املررد يرة .و حرال راد التوت وفراكهرة التنن وفراكهرة زهرة اآلال  ،تُرترب البرذود
مكوان طبيريا ما مل يُس ِّّد املنتج ى أ ه "خال م البذود".
4-3

تصناف املنتجا "املعاوب"

ترترب احلاوية اليت ال تفي بش ر ر ر ر ررر واحد أو أكثر م متط بات اجلودة الواجبة التطبيف ى الن و احملدَّد السس ر ر ر ر ر ر
"مريوبة".
5-3

1-3-3

قبول الشحنة
ترترب الشر نة مسررتوفية ملتط بات اجلودة الواجبة التطبيف املشرراد خليها السسر  1-3-3ىندما ال يتجاوز ىدد احلاوايت
"املريوبة" ،ى الن و احملدَّد السس  ،4-3ىدد السبول ( )cخطة أخذ الرينات املناتبة حيث يب غ مستوى اجلودة
املسبول .6.5

-4

املواد املضافة إىل األغئية
ال يُربد تكنولوجيا ترروى فئات املواد املضررافة خض األغذية املذكودة أدانه ،وال يُسررت د ت رواها املنتجات املشررمولة صذه
املواص ررفة .وض ررم كل فئة م فئات املواد املض ررافة ،ال ميك ات ررت دا خالّ املواد املض ررافة خض األغذية املددجة أو املش رراد
خليها ،وذلك طبسا ل وظايتف احملددة وضم احلدود املنصوص ى يها.

1-4

يُسبل ابتر ررت دا منظمات احلموضر ررة والروامل املضر ررادة ل رغوة واملواد املثبتة ،واملواد احلافظة ،واملث نات ،وفسا ل جدول
م املواصفة الرامة ل مواد املضافة خض األغذية ( )CXS 192-1995األغذية اليت متتثل هلذه املواصفة.

 4وفسا لتشريع ب د البيع ابلتج يتة.
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2-4

منظما احلموضة
البقم الدايل
334؛ )2( 335؛ 337

3-4

العوامل املضادة للبغوة
البقم الدايل
900أ

4-4

الطرطرات

اسم املادة املضافة

احلد األقصى
 3 000م غ/ك غ

اسم املادة املضافة
بويل دميثيل تي وكسان

احلد األقصى
 10م غ/ك غ

األلوان
)1(100
)2( ،)1(101

البقم الدايل

104
110
120
124
129
133
140

)2( ،)1( 141
143

150أ
150ب
 150ج
150د
160أ ()1
160أ ()3
160هر
160و
160أ ()2
160د (160 ،)1د ()3
161ب ()1

اسم املادة املضافة

الكركومن
الريبوفالفن
أصفر الكينولن
أصفر غروب الشمسFCF -
الكادماي
بو سو ( R4صبغة الكوتشنيال احلمراء )A
صبغة األلودا احلمراء – AC
أزدق المع – FCF
ك ودوفيل
الك ودوفيل والك ودفي ن ،ومركبات الن اس
أخضر اثبتFCF-
كاداميل م املستوى األول -كاداميل خال
كاداميل م املستوى الثاين  -كاداميل الكربيت
كاداميل م املستوى الثالث  -كاداميل األمو يا
كاداميل م املستوى الرابع  -كاداميل أمو يا
الكربيتيت
بيتا كادوتن اصطناىي
بيتا كادوتن ()trispora Blakeslea
كادوتينال بيتا أبو -‘8-
’Carotenoic acid, ethyl ester, beta-apo-8
بيتا كادوتن بان
ليكوبن
لوتن م Tagetes erecta

احلد األقصى
 500م غ/ك غ
 200م غ/ك غ
 100م غ/ك غ
 300م غ/ك غ
 200م غ/ك غ
 100م غ/ك غ
 100م غ/ك غ
 100م غ/ك غ
ممادتات التصنيع اجليدة
 200م غ/ك غ
 400م غ/ك غ
ممادتات التصنيع اجليدة
 80 000م غ/ك غ
 80 000م غ/ك غ
 1 500م غ/ك غ
 500م غ/ك غ
مبفردها أو مع مواد أخرى
 1 000م غ/ك غ
 100م غ/ك غ
 100م غ/ك غ

8

CXS 296-2009

اسم املادة املضافة

البقم الدايل

أ ر الشمندد
قشرة الرن
مست
أكاتيد احلديد

162

)2( 163
)3(-)1( 172
5-4

6-4

احلد األقصى
ممادتات التصنيع اجليدة
 500م غ/ك غ
 200م غ/ك غ

املواد احلافظة
البقم الدايل
203 ،202 ،200
213-210

تودابت
بن وات

539 ،225-220

كربيت

اسم املادة املضافة

احلد األقصى

 1 000م غ/ك غ
 1 000م غ/ك غ
 50م غ/ك غ
كم توى اثين أكسيد الكربيت املتبسي املنتج
النهايتي ،ابتتثناء احلاالت اليت يُصنع فيها
ابتت دا فاكهة مراجلة ابلكربيت ىندما يُسمح
ابتت دا حد أقص قدده  100م غ/ك غ املنتج
النهايتي

ِّ
املنكها
يُسبل ابتر ر ررت دا املواد املنكهة التالية األغذية املطابسة هلذه املواصر ر ررفة وفسا ملمادتر ر ررات التصر ر ررنيع اجليدة ومبا يتوافف مع
اخلطو التوجيهية الت ر ررت دا املن ِّّكهات ( :)CXG 66-2008املنكهات الطبيرية املس ر ررت ص ر ررة م الفاكهة املذكودة
املنتج ذ الص ة؛ و كهة النرنان الطبيرية؛ و كهة السرفة الطبيرية؛ والفا ي ن ،أو الفا ي يا ،أو مست صات الفا ي يا.

-5

امللواث

1-5

متتثل املنتجات اليت تش ررم ها هذه املواص ررفة ل دود السص رروى الواددة املواص ررفة الرامة ل م واثت والس ررمو
واألىالف (.)CXS 193-1995

2-5

ومتتثل املنتجات اليت تشم ها هذه املواصفة ل دود السصوى مل فات املبيدات اليت حددئا هيئة الدتتود الغذايتي.

-6

نظافة املنتج الغئائي

1-6

يوص ر ر إبىداد املنتجات املشر ررمولة حكا هذه املواصر ررفة ومناولتها وفسا ل قسر ررا ذات الص ر ر ة املبادئ الرامة لنظافة
األغذية ( )CXC 1-1969وغريها م ص رروص الدت ررتود الغذايتي ذات الص ر ة ،مثل مدوانت املمادت ررة اخلاص ررة ابلنظافة
الرامة ومدوانت املمادتات األخرى.

األغذية
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2-6

وينبغي أن متتثل املنتجات أل مرايري ميكروبيولوجية ُحتدَّد وفسا ل مبادئ واخلطو التوجيهية اخلاصر ر ر ر ر ر رة بوض ر ر ر ر ر ررع املرايري
امليكروبيولوجية ل غذية وتطبيسها (.)CXG 21-1997

-7

األازان ااملقاياس

1-7

تعبئة احلاااي

 1-1-7احلد األدىن للتعبئة
ينبغي أن تكون احلاوية ممت ئة جيدا ابملنتج الذ ينبغي أن يش ر ر ررغل ما ال يسل ى  90املايتة م الس ر ر رررة املايتية ل اوية
(انقصا أ فراغ ضرود حبس ممادتات التصنيع اجليدة) وخ ّن ترة احلاوية م املياه هي حج املياه املسطرة ىند حرادة
 20ددجة مئوية الذ تت تويه احلاوية احملكمة اإلغالق برد م ئها ابلكامل.

 2-1-7تصناف احلاااي "املعاوية"
ترترب كل حاوية ال تفي بشر احلد األدىن ل تربئة احملدد

السس " 1-1-7مريوبة".

 3-1-7قبول الشحنة
تُرترب الش ر ر ر نة مسر ر ررتوفية ل شر ر رررو املنصر ر رروص ى يها السس ر ر ر  1-1-7ىندما ال يتجاوز ىدد احلاوايت "املريوبة"،
حس ر ر ر ر الترريف الوادد السس ر ر ر ر  ،2-1-7ىدد السبول ( ) cخطة أخذ الرينات املناتر ر ر رربة ىند مسر ر ر ررتوى اجلودة
املط وب وقدده .6.5
-8

التوسام

1-8

ينبغي توتي املنتجات اليت تشم ها أحكا هذه املواصفة طبسا ل مواصفة الرامة اخلاصة بتوتي األغذية املربئة مسبسا

2-8

اسم املنتج

( .)CXS 1-1985وابإلضافة خض ذلك ،تسر األحكا احملددة التالية:

 1-2-8تكون أمساء املنتجات كاآلن:
حالة السس ( 2-1-3أ):
-

املرىب (أو  preserveأو  ،conserveحبس االقتضاء)5؛
املرىب م الفئة املمتازة ( preserveأو  ،conserveحبس االقتضاء)5؛
مرىب الفاكهة م الفئة الرالية ( preserveأو  ،conserveحبس االقتضاء)5؛
اهلال ؛
اهلال م الفئة املمتازة.

 5ال يسر الشر الوادد بن قوتن خالّ ى النس ة اإل ك ي ية م املواصفة.

10

CXS 296-2009

حالة السس ( 2-1-3ب):
 املرىب (أو  5 preserveأو  5 conserveأو مريب الفاكهة السابل ل ده )؛ اهلال (أو مرىب الفاكهة السابل ل ده ).حالة السس ( 2-1-3ج):
 املرمالد أو مرمالد اهلال .حالة السس ( 2-1-3د):
 مرمالد "( "Xحيث تكون " "Xفاكهة غري ضية).وينبغي أن يكون االت املست د متوافسا مع تشريع ب د البيع ابلتج يتة.
 2-2-8ينبغي الت ر املنتج أن يرطي خشررادة خض الفاكهة (الفواكه) املسررت دمة ابلرتتي التنازيل لوزن املادة اخلا املسررت دمة .و
حال املنتجات املص ر ررنوىة م ثالثة أ وان مت فة م الفواكه ،ميك ات ر ررت دا الربادة البدي ة "فواكه مش ر ر َّرك ة" أو ص ر رريغة
مشاصة أو حس ىدد الفواكه.
 3-2-8وجيوز أن يُش ر ررري ات ر ر املنتج خض جمموىة متنوىة م الفواكه ،مثل برقوق "فيكتوداي" و/أو ميك أن يش ر ررمل ص ر رفة تص ر ررف
الطابع املميِّّ ل منتج ،مثل كو ه "خال م البذود" أو "غري مسطَّع".
 4-2-8وجيوز أن يكون ات ر ر ر املنتج مص ر ر ر واب بربادة "مت حتض ر ررريه ابت ر ررت دا الك ول" وفسا لتش ر ر رريع الب د الذ يبان فيه املنتج
ابلتج يتة.
3-8

ياان كماة الفاكهة االسكب
تبرا لتش ر ر رريرات الب د الذ يبان فيه املنتج ابلتج يتة أو متط باته ،جيوز ل منتجات اليت تشر ر ررم ها هذه املواصر ر ررفة أن تُرطي
أيضرا خشررادة خض حمتوى ِّّ
مكون الفاكهة شرركل "حمضررر ابتررت دا  Xغرا م الفاكهة لكل  100غرا " وخمجايل حمتو
الس ر رركر ابت ر ررت دا ىبادة "خمجايل حمتوى الس ر رركر  Xغرا لكل  100غرا " .و حال خىطاء خش ر ررادة توض ر ررح احملتوى م
الفاكهة ،ينبغي أن يكون ذلك متر سا بكمية و ون ِّّ
مكون الفاكهة املس ر ر ر ررت د املنتج املبان ،مع خصر ر ر ر ر وزن أ مياه
مست دمة حتضري املست صات املايتية.

4-8

توسام احلاااي غري املخصصة للباع ابلتجزئة
ترد املر ومات اخلاصة ابحلاوايت غري امل صصة ل بيع ابلتج يتة خما ى احلاوية أو املستندات املصاحبة؛ ابتتثناء ات
املنتج ودق ترريف الشر ر نة ،واتر ر اجلهة املنتجة أو املربِّّئة أو املصر ر ِّّددة أو ِّّ
املوزىة وىنواملا .غري أ ه جيوز االت ررتراض ررة ى
دق ترريف الش ر نة وات ر وىنوان املنتج أو اجلهة املربئة أو املص ر ِّّددة أو ِّّ
املوزىة برالمة ترريف ،ى أن يكون م السررهل
التررف ى هذه الرالمة بوضوح م خالل املستندات املصاحبة.
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-9

أسالاب التحلال اأخئ العانا
األحكام

املبدأ

األسلوب

النوع

CAC/RM 46-1972

(الطريسة الرامة ل دتتود الغذايتي
اخلاصة ابلفاكهة واخلضروات اله ة)

تربئة احلاوايت
تربئة احلاوايت املرد ية

ISO 90.1:1999
AOAC 932.14C
ISO 2173:2003

املواد الص بة الساب ة ل ذوابن

(الطريسة الرامة ل دتتود الغذايتي
اخلاصة ابلفاكهة واخلضروات اله ة)

الوزن

األول

الوزن

األول

قياس
اال كساد

األول

حتديد سعة احلاااي من املااه
()CAC/RM 46-1972

-1

النطاق
يسر هذا األت وب ى احلاوايت ال جاجية.

-2

التعبيف
ت ر ر رررة احلاوية م املياه هي حج املياه املسطرة ىند حرادة  20ددجة مئوية الذ ت ر ر ررت تويه احلاوية احملكمة اإلغالق برد
م ئها ابلكامل.

-3

اإلجباء املتبع

1-3

اختياد حاوية غري متضردة م مجيع النواحي.

2-3

غسل احلاوية الفادغة وجتفيفها وقياس وزملا.

3-3

ملء احلاوية ابملياه املسطرة ىند حرادة  20ددجة مئوية خض أىالها وقياس وزن احلاوية املمت ئة.

-4

حساب اتداين النتائج
يُطرح الوزن الذ يت احلص ررول ى يه  2-3م الوزن الذ يت احلص ررول ى يه
وتدون النتايتج بوحدة امل يمرت م املياه.
وزن املياه الالزمة مللء احلاويةَّ .

 .3-3ويكون الفادق بن االثنن هو
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خطط أخئ العانا
املنات ى الن و التايل:
يت اختياد مستوى الف
مستوى الفحص األال  -الطبيقة العادية ألخئ العانا
مستوى الفحص الثاين  -النزاعا ( ،حجم العانة ألغباض التحكام يف الدستور الغئائي) ،أا اإلنفاخ ،أا ضبارة
حتسني تقاام الشحنة

خطة أخئ العانا
(مستوى الفحص األال ،مستوى اجلودة املقبول= )6.5
1

الوزن الصايف يعادل أا يقل عن  1كلغ ( 2.2اباند)
عدد القبول ()c
حجم العانة ()n
حجم الشحنة ()N
 4 800أو أقل
1
6
24 000 -4 801
2
13
48 000-24 001
3
21
84 000-48 001
4
29
144 000-84 001
5
38
240 000- 144 001
6
48
أكثر م 240 000
7
60
الوزن الصايف يزيد عن  1كلغ ( 2.2اباند) الكنه ال يزيد عن  4.5كلغ ( 10اباندا )
عدد القبول ()c
حجم العانة ()n
حجم الشحنة ()N
 2 400أو أقل
1
6
15 000- 2 401
2
13
24 000- 15 001
3
21
42 000 - 24 001
4
29
72 000- 42 001
5
38
120 000 - 72 001
6
48
أكثر م 120 000
7
60
الوزن الصايف يزيد عن  4.5كلغ ( 10اباندا )
عدد القبول ()c
حجم العانة ()n
حجم الشحنة ()N
 600أو أقل
1
6
2 000- 601
2
13
7 200- 2 001
3
21
15 000- 7 201
4
29
24 000 - 15 001
5
38
42 000 - 24 001
6
48
أكثر م 42 000
7
60
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خطة أخئ العانا
(مستوى الفحص الثاين ،مستوى اجلودة املقبول= )6.5
2

الوزن الصايف يعادل أا يقل عن  1كلغ ( 2.2اباند)
حجم الشحنة ()N
 4 800أو أقل
24 000 -4 801
48 000-24 001
84 000-48 001
144 000-84 001
240 000- 144 001
أكثر م 240 000

حجم العانة ()n

عدد القبول ()c

13

2

21

3

29

4

38

5

48

6

60

7

72

8

الوزن الصايف يزيد عن  1كلغ ( 2.2اباند) من غري أن يزيد عن  4.5كلغ ( 10اباندا )
حجم الشحنة ()N
 2 400أو أقل
15 000- 2 401
24 000- 15 001
42 000 - 24 001
72 000- 42 001
120 000 - 72 001
أكثر م 120 000

حجم العانة ()n

عدد القبول ()c

13

2

21

3

29

4

38

5

48

6

60

7

72

8

الوزن الصايف يزيد عن  4.5كلغ ( 10اباندا )
حجم الشحنة ()N
 600أو أقل
2 000- 601
7 200- 2 001
15 000- 7 201
24 000 - 15 001
42 000 - 24 001
أكثر م 42 000

حجم العانة ()n

عدد القبول ()c

13

2

21

3

29

4

38

5

48

6

60

7

72

8

