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املواصفة اإلقليمية ملعجون فول الصواي املختمر
(آسيا)1
CXS 298R-2009

مت اعتمادها يف عام  .2009ومت تعديلها يف

1

األعوام  2012و 2013و2020

يرد أعضاء هيئة الدستور الغذائي يف منطقة آسيا على املوقع اإللكرتوين للدستور الغذائي على العنوان التايل:

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/ar/?lang=ENhttp://www.fao.org/fao-who.codexalimentarius/home/ar/?lang=EN
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النطاق
املعرف عنه يف القسم  2أدانه واملتاح لالستهالك املباشر ،مبا يف ذلك ألغراض
تطبّق هذه املواصفة على املنتج ّ
إعداد الطعام أو إلعادة تعبئته عند احلاجة .وهي ال تنطبق على املنتج يف حال أشري إىل أنه خمصص ملزيد من
التجهيز.
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الوصف

1-2

تعريف املنتج
مكونه الرئيسي .وهذا املنتج على شكل معجون
معجون فول الصواي املختمر هو غذاء خمتمر يش ّكل فول الصواي ّ
املكوانت املذكورة
متنوعة كفول الصواي شبه الصلب واحملافظ جزئياً على شكله واملصنّع من ّ
ذي مواصفات مادية ّ
يف القسمني  1-1-3و 2-1-3ابلطرق التالية:
يتم ختمري فول الصواي املع ّد عن طريق الغلي أو البخار أو مزيج من فول الصواي واحلبوب املع ّدة عن طريق الغلي
ّ
أو البخار ،بواسطة كائنات حية دقيقة موجودة طبيعياً أو مستولدة؛ وميزج مع امللح أو املياه املاحلة وغريمها؛
وحُيفظ املزيج أو القسممم الصمملب منه لفرتة ةمنية معيّنة إىل أن يسممتويف املنتج شممرو اجلودة الواردة يف القسممم 2-3
"عوامل اجلودة"؛
تتم معاجلته ابحلرارة أو أبي وس م م م م ممائل مناس م م م م ممبة أ ر قبل و م م م م ممعه يف حاوايت ح كمة اإلغالق أو بعد ذلك،
وّ
لكي ال يفسد.
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املكوانت الرئيسية وعوامل اجلودة

1-3

املكوانت

 1-1-3املكوانت الرئيسية
فول الصواي ملح
مياه صاحلة للشرب
كائنات حيّة دقيقة موجودة طبيعياً أو مستولدة ( Bacillus spp.و/أو  ،Aspergillus spp.وهي غري انقلة
لألمراض وال تتسبب أبي مسوم)
 2-1-3املكوانت االختيارية
األرة ،الشعري ،وغريها)
حبوب و/أو دقيق (القمحّ ،
مخرية و/أو مستخلصات اخلمرية
 Lactobacillusو/أو Lactococcus
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السكر ،البطاطا احللوة ،وغريها) أنواع
كحول إيثيلي مقطّر ومستخرج من منتجات ةراعية (نشا الكسافا ،قصب
ّ
خمتلفة من السكر
شراب النشا
نكهات طبيعية مستخرجة من مواد ام (على شكل مسحوق أو مستخلص من السمك اجملفف أو األعشاب
البحرية ،والتوابل واألعشاب ،وغريها)
2-3

عوامل اجلودة
معجون فول الصواي املختمر املصنّع معجون فول الصواي املختمر املصنّع
ابستخدام فول الصواي واحلبوب
ابستخدام فول الصواي فقط
يقل عن %0.6
يقل عن %1.6
ال ّ
ال ّ
يقل عن %0.12
يقل عن %0.3
ال ّ
ال ّ
ال يزيد على %60

النيرتوجني اإلمجايل (وةن/وةن)
النيرتوجني األميين (وةن/وةن)
الرطوبة (وةن/وةن)
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وتكون للمنتج النكهة والرائحة واللون و ِ
القوام اليت يتميّز هبا هذا املنتج.
3-3

تصنيف "اخللل"
أي حاوية ال تستويف شرو اجلودة السارية واملشار إليها يف القسم  2-3تحعترب "ذات لل".

4-3

قبول اللوط
يستويف اللو شرو اجلودة السارية واملشار إليها يف القسم  2-3عندما يكون عدد حاالت "اخللل" ،كما جر
حتديدها يف القسم  ،3-3ال يتجاوة العدد املقبول به (ج) يف طط أ ذ العينات املناسبة.
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املواد املضافة إىل األغذية
يحقبل ابلنسبة إىل األغذية املستوفية هلذه املواصفة استخدام منظّمات احلمو ة ،واأللوان ،ومضادات التأكسد،
و ّسنات النكهة ،واملواد احلافظة ،وعوامل التثبيت واملحليات الواردة يف اجلدول  3من مواصفة الدستور الغذائي
ح
العامة للمواد املضافة إىل األغذية (.)CXS 192-1995

1-4

منظمات احلموضة

الرقم يف نظام الرتقيم الدويل
334
)ii(335
337

2

اسم املادة املضافة إىل األغذية
محض الطرطريك L(+)-
طرطرات  L(+)-الصوديوم
طرطرات  L(+)-الصوديوم والبواتسيوم

جيب استخدام عامل حتويل النيرتوجني .5.71

املستوى األقصى
 1000ملغ/كلغ (كحمض
الطرطريك)
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مضادات التأكسد

الرقم يف نظام الرتقيم الدويل
539
3-4

اللون

الرقم يف نظام الرتقيم الدويل
(i)101

 4-4املواد احلافظة
الرقم يف نظام الرتقيم الدويل
200
202
203
210
211
212
5-4

اسم املادة املضافة إىل األغذية
ريبوفالفني ،اصطناعي
اسم املادة املضافة إىل األغذية
محض السوربيك
سورابت البواتسيوم
سورابت الكالسيوم
محض البنزويك
بنزوات الصوديوم
بنزوات البواتسيوم

املستوى األقصى
 10ملغ/كلغ
املستوى األقصى
 1000ملغ/كلغ
على شكل محض السوربيك،
فراد أو معاً
 1000ملغ/كلغ
على شكل محض البنزويك،
فراد أو معاً

احملليات

الرقم يف نظام الرتقيم الدويل
950
(iv)954
6-4

اسم املادة املضافة إىل األغذية
ثيوسيلفات الصوديوم

املستوى األقصى
 30ملغ/كلغ
على شكل اثين أكسيد الكربيت

اسم املادة املضافة إىل األغذية
أسيسولفام البواتسيوم
سكرين الصوديوم

عوامل التجهيز

الرقم يف نظام الرتقيم الدويل

c472
270
(i)452
(ii)452

اسم عامل التجهيز
بروتياة
هيميسلوالة
ليباة
إسرتات الغليسريول لألمحاض الدهنية
والسرتيك
محض الالكتيك
بوليفوسفات الصوديوم ،ةجاجي
بوليفوسفات البواتسيوم

املستوى األقصى
 350ملغ/كلغ
 200ملغ/كلغ
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امللواثت

متتثل املنتجات اليت تشملها هذه املواصفة للمستوايت القصو املشار إليها يف املواصفة العامة للملواثت والسموم
يف األغذية واألعالف (.)CXS 193-1995
ومتتثل املنتجات اليت تشملها هذه املواصفة للحدود القصو ملخلفات مبيدات اآلفات كما حددهتا هيئة الدستور
الغذائي.
-6

النظافة

1-6

يوصى ابلنسبة إىل املنتجات اليت تشملها أحكام هذه املواصفة أن يتم إعدادها ومناولتها وفقاً لألقسام املناسبة
من املبادئ العامة لنظافة األغذية ( )CXC 1-1969ونصوص الدستور الغذائي األ ر ذات الصلة ،كمدوانت
ممارسات النظافة ومدوانت املمارسات.

2-6

جيب أن متتثل املنتجات ألي معايري ميكروبيولوجية متّ و عها طبقاً للمبادئ واخلطو التوجيهية لو ع املعايري
امليكروبيولوجية وتطبيقها يف جمال األغذية (.)CXG 21-1997
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املوازين واملقاييس

1-7

احلد األدىن من التعبئة
يقل عن  90يف املائة (انقصاً أي فراغ رأسي الةم حبسب ممارسات التصنيع
جيب ملء احلاوية جيداً ابملنتج مبا ال ّ
اجليدة) من ِسعة احلاوية من املياهِ .
وسعة احلاوية من املياه هي قيمة املياه املقطّرة بدرجة  20درجة مئوية اليت تتّسع
ّ
هلا احلاوية عند ملئها ابلكامل .ومع مراعاة خمتلف مواصفات املنتجات ،قد ال ينطبق احلد األدىن من التعبئة على
بعض أنواع املنتجات.

2-7

تصنيف حاالت اخللل
تحعترب أي حاوية ال تستويف الشر اخلاص ابحلد األدىن من التعبئة الوارد يف القسم " 1-7ذات لل".

3-7

قبول اللوط
يحعترب أي لو مستوفياً للشرو الواردة يف القسم  1-7عندما يكون عدد حاالت "اخللل" ،كما حددها القسم
 ،2-7ال يتجاوة عدد (ج) اخلطط املالئمة أل ذ العيّنات.
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التوسيم

جيري توسيم املنتجات اليت تشملها أحكام هذه املواصفة طبقاً للمواصفة العامة اخلاصة بتوسيم األغذية املعبأة
مسبقًا (.)CXS 1-1985

6

1-8

CXS 298R-2009

اسم املنتج
يكون اسم املنتج "معجون فول الصواي املختمر" .وجيوة استخدام تسميات أ ر جتيزها التشريعات الوطنية يف البلد
مكون من املكوانت اليت يتميّز هبا هذا املنتج.
يتم فيه استهالك هذا املنتج .وجيوة أن ّ
يتضمن اسم املنتج اسم ّ
الذي ّ

2-8

صفة "حالل"
تتبع صفات معجون فول الصواي املختمر "حالل" القسم اخلاص بذلك يف اخلطو التوجيهية العامة املتعلقة
ابستخدام مصطلح "حالل" (.)CXG 24-1997
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توسيم حاوايت البيع ابجلملة
تحدرج املعلومات ابلنسبة إىل حاوايت البيع ابجلملة على احلاوية نفسها أو يف املستندات املرافقة ،ابستثناء اسم
املوةع ،فضالً عن تعليمات اصة ابحلفظ ،اليت ترد مجيعاً
املنتج وتعريف اللو واسم املصنّع وعنوانه واملو ِّب أو ّ
على احلاوية .لكن ابإلمكان االستعا ة عن تعريف اللو واسم املصنّع وعنوانه واملو ِّب أو املوّةع بعالمة تعريف،
شر أن تكون هذه العالمة ابرةة بشكل وا ح يف املستندات املرافقة.
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طرق التحليل وأخذ العينات

1-9

حتديد كمية النيرتوجني اإلمجالية
وفقاً للمعيار .AOAC 984.13

2-9

حتديد كمية النيرتوجني األميين
وفقاً للمعيار ( AOAC 920.154 Bطريقة سورنسني) مع مراعاة الشرو التالية:

إعداد عينات االختبار
أ ذ عيّنة ةنة  2غرام وو عها يف وعاء ةجاجي سعة  250مليلرت و لط العيّنة مع  100مليلرت من املاء اخلايل من
األمونيا ( )NH3البارد ( 15درجة مئوية) وحتريك املزيج ملدة  60دقيقة .من مثّ تقطري املزيج بواسطة مرشحة قياسية
ومجع املزيج املرشح يف دورق ةجاجي حجمي سعة  100مليلرت.
نقطة النهاية
أبم العني.
يحستخدم مقياس احلمو ة لتحديد نقطة النهاية عو اً عن التحقق من األلوان ّ
3-9

حتديد كمية الرطوبة
أقل.
طبقاً للمعيار  AOAC 934.01عند درجة جتفيف قدرها  70درجة مئوية أو ّ

