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النطاق

احملمص والطحلب األمحر املتبّل
تنطبق هذه املواصفة على منتجات الطحلب األمحر اجملفف والطحلب األمحر ّ
املعرفة يف القسم  2أدناه ،واملعروضة لالستهالك املباشر مبا فيه ألغراض تقدمي الطعام أو إلعادة التعبئة،
من نوع ّ ،Pyropia
أو ملزيد من التصنيع عند املقتضى.
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الوصف
تعريف المنتج

منتجات الطحلب األمحر هي تلك اليت أع ّدت بصورة رئيسية من الطحلب األمحر اخلام الذي ينتمي إىل نوع
حتمص و/أو تُتبّل.
 .Pyropiaوجتفف مجيع املنتجات وبعد التجفيف ميكن أن ّ
2-2

األشكال

قد يأيت املنتج بأش ك ك كككا خمتلفة ،كقطعة ممزقة أو ورقة أو ورقة ملفوفة أو كتلة مس ك ك ككتديرة وما إىل ذلك .ويس ك ك ككم
بعرض للمنتج بأي شكل من األشكا شرط أن ميتثل لكافة شروط هذه املواصفة وأن يوصف على حنو كاف على بطاقة
التوسيم الجتناب إرباك املستهلك أو تضليله.
3-2

أنواع المنتج

 1-3-2منتجات الطحلب األحمر المجفف
 1-1-3-2الطحلب األمحر اجملفف
الطحلب األمحر اجملفف هو الطحلب األمحر اخلام الذي يُغسل ويُفرم/يُقطّع ويش ّكل ويُنزع عنه املاء وجيفف بعد
احلصاد (املنتجات اجملففة األوىل) .وقد مير بعملية إعادة جتفيف بغرض التخزين الطويل األجل (املنتجات اجملففة الثانية).
2-1-3-2

الطحلب األمحر اجملفف اآلخر

الطحلب األمحر اجملفف اآلخر هو منتج غري املنتج احملدد يف القسم
2-3-2

.1-1-3-2

الطحلب األحمر المحمّص

املعرف يف القس ككم  1-3-2الذي مير بعملية حتميص
الطحلب األمحر ّ
احملمص هو منتج الطحلب األمحر اجملففّ ،
دون تتبيل ،حبيث ميكن أن تتغري خصائصه الفيزيائية-الكيميائية كاللون والرطوبة وامللمس.
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 3-3-2منتجات الطحلب األحمر المتبّل
 1-3-3-2الطحلب األمحر املتبّل
املعرفككة يف القس ك ك ك ك ك ككم
الطحلككب األمحر املتبّكل هو املنتج الككذي ينتج عن تتبيككل منتجككات الطحلككب األمحر اجملففّ ،
املعرفة يف القس ك ك ك ككم  .2-1-3وقد خيض ك ك ك ككع ألي من الطر التالية :التحميص ،القلي
 ،1-3-2بأية من املكونات االختيارية ّ
السريع/العميق ،املعاجلة بزيت الطعام ،وما إىل ذلك قبل التتبيل أو بعده.
2-3-3-2

الطحلب األمحر املتبّل للتخمري

املعرف يف
الطحلككب األمحر املتبّكل للتخمري هو املنتج الككذي ينتج عن تكس ك ك ك ك ك ككري منتج الطحلككب األمحر اجملففّ ،
القسك ككم  1-1-3-2وقليه قلياً س ك كريعاً/عميقا .ويكون املنتج متبّالً بالفعل أو تضك ككاف إليه التوابل عند اسك ككتهالكه .ويضك ككاف
عليه املاء على درجة الغليان قبل االستهالك.
-3

التركيبة األساسية وعوامل الجودة

1-3

التركيبة

1-1-3

المكونات األساسية

معرف يف القسم .1-2
الطحلب األمحر اخلام الذي ينتمي إىل نوع  Pyropiaكما هو ّ
2-1-3

المكونات االختيارية

املعرف يف القس ككم  ،1-1-3أكثر من  60يف املائة ،ميكن اس ككتخدام أعش ككاب
طاملا كان وزن املكون األس ككاس ككيّ ،
عرفة يف القسككم  .1-3-2وعندما
حبرية أخرى صككاحلة للكل ،س كواء كانت متضككمنة قصككداً أو من غري قصككد ،للمنتجات امل ّ
عرفة يف القسم .1-8
ختلط أعشاب حبرية أخرى صاحلة للكل ،جيب أن ينعكس ذلك يف اسم املنتجات امل ّ
املعرفة يف القسك ك ك ككم  .3-3-2وجيب أن تكون كافة منتجات
ميكن اسك ك ك ككتخدام مجيع املكونات األخرى للمنتجات ّ
الطحلب األمحر املتبّلة ذات جودة غذائية وأن متتثل لكافة مواصفات الدستور الغذائي اليت تنطبق عليها ،إن ُوجدت.
2-3

عوامل الجودة

جيب أن حيافظ املنتج النهائي على نكهته ولونه اللذين ميثالن مواده اخلام وطر معاجلته وجيب أن يكون خالياً
من النكهات الرديئة.
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1-2-3
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محتوى الرطوبة
المنتجات

محتوى الرطوبة
( %كحد أقصى)

منتجات الطحلب األمحر اجملفف (القسم )1-3-2
يف حالة املنتجات اجملففة الثانية

7

احملمص (القسم )2-3-2
منتجات الطحلب األمحر ّ

5

منتجات الطحلب األمحر املتبّل (القسم )3-3-2

يف حالة الطحلب األمحر املتبّل للتخمري (القسم )2-3-3-2

2-2-3

5
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قيمة الحمض
المنتجات
منتجات الطحلب األمحر املتبّل املقلية واملعاجلة بزيت الطعام القسم ()2-3-3

3-3

14

الحد األقصى (ملغ هيدرات
هيدروكسيد البوتاسيوم/غ).
3.0

تصنيف المنتجات المعيبة
جيب أن تعترب أي عبوة غري مستوفية لشرط أو أكثر من شروط اجلودة الواردة يف القسم " 2-3معيبة".

4-3

قبول الشحنة

معرفة يف القسم  ،3-3عدد القبو ()c
تُعترب الشحنة مقبولة عندما ال يتجاوز عدد "املنتجات املعيبة" ،كما هي ّ
يف خطة أخذ العينات املناسبة مبستوى جودة مقبو  AQLيبلغ .6.5
-4
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المواد المضافة إلى األغذية
المحمص
منتجات الطحلب األحمر المجفف والطحلب األحمر
ّ
ال يُسم باستخدام أي مواد مضافة إىل األغذية.

2-4

منتجات الطحلب األحمر المتبّل

ال يُقبل أن تس ك ك ككتخدم يف منتجات الطحلب األمحر املتبّل (أنظر القس ك ك ككم  )3-3-2اليت متتثل هلذه املواص ك ك ككفة غري
منظّمات احلموض ككة والعوامل املض ككادة للتكتل واملواد احمل ّس كنة للنكهة واحمللّيات واملثخنات ومض ككادات األكس ككدة مس ككتخدمة
طبقاً للجدولني  1و 2من املواصفة العامة للمواد املضافة إىل األغذية ( )CXS 192-1995ضمن فئيت األغذية 04.2.2.2
و 04.2.2.8أو املدرجة يف اجلدو  3من املواصفة العامة للمواد املضافة إىل األغذية.
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باإلضافة إىل ذلك ،ميكن استخدام املواد املضافة إىل األغذية التالية:
نظام الترقيم الدولي

اسم المواد المضافة إلى األغذية

(ملغ/كلغ) المستوى األقصى

احملليات
950

بوتاسيوم األسيسولفام

300

 1-2-4المنكهات
جي ككب أن متتث ككل املنكه ككات املس ك ك ك ك ك ككتخ ككدم ككة يف ه ككذه املنتج ككات للخطوط التوجيهي ككة الس ك ك ك ك ك ككتخ ككدام املنكه ككات

(.)CGX 66-2008
-5

الملوثات

جيب أن متتثل املنتجات املشك ك ككمولة هبذه املواصك ك ككفة للمسك ك ككتويات القصك ك ككوى احملددة يف املواصك ك ككفة العامة للملو ات
والسك ك ك ك ككموم يف األغذية واألعالف ( )CXS 193-1995وللحدود القصك ك ك ك ككوى ملخلفات مبيدات اآلفات اليت حدد ا هيئة

الدستور الغذائي.
-6

النظافة الصحية

يوص ككى باعداد املنتجات اليت تغطيها أحكام هذه املواص ككفة ومناولتها وفقاً للقس ككام املناس ككبة من مبادئ الدس ككتور
الغذائي العامة لنظافة األغذية ( )CXC 1-1969وغريها من نص ككول الدس ككتور الغذائي ذات الص ككلة كمدونات ممارس ككات
النظافة العامة ومدونات املمارسات األخرى.

كذلك جيب أن متثل املنتجات أيض ك كاً ألي معايري مكروبيولوجية حمددة وفقاً للمبادئ واخلطوط التوجيهية لوضك ككع
املعايري املكروبيولوجية وتطبيقها يف جما األغذية (.)CXG 21-1997
-7
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األوزان والمقاييس
الوزن الصافي
جيب التعبري عن احملتويات الصافية للمنتج بوحدة الوزن ("غ" أو "كغم") أو بعدد األورا أو هبما

معا.
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1-1-7

تصنيف "المنتجات المعيبة"
تعترب العبوة اليت ال تستويف شرط الوزن الصايف احملددة يف القسم " 1-7معيبة".

2-1-7

قبول الشحنة

معرفة يف القسم
تُعترب الشحنة مستوفية لشروط القسم  1-7عندما ال يتجاوز عدد "املنتجات املعيبة" كما هي ّ
 1-1-7عدد القبو ( )cيف خطة أخذ العينات املناسبة مبستوى جودة مقبو  AQLيبلغ .6.5
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احملددة:
1-8

التوسيم
باإلضافة إىل أحكام املواصفة العامة لتوسيم األغذية ال سابقة التغليف ( ،)CXS 1-1985تنطبق األحكام التالية

اسم المنتجات

جيب أن يكون اسم املنتجات متماشياً مع القسم  .2-3وميكن التوسيم بأمساء مناسبة أخرى وفقاً لقانون وعرف
توزع فيه املنتجات مبا ال يض ك ككلل املس ك ككتهلك .ويف حالة تض ك ككمني أعش ك ككاب حبرية ص ك ككاحلة ألكل غري Pyropia
البلد الذي ّ
كمكونات اختيارية ،جيب أن ينعكس ذلك يف اسم املنتجات.
2-8

التوسيم بالمحتويات الصافية

جيب اإلعالن عن احملتويات الص ك ككافية وفقاً للقس ك ككم  .1-7وبالنس ك ككبة لرزم البيع بالتجزئة ،جيب اإلعالن عن الوزن
وفقاً ملتطلبات البلد املستورد.
3-8

توسيم العبوات غير المع ّدة للبيع بالتجزئة

العبوات غري املع ّدة للبيع بالتجزئة إما على العبوة أو يف املسككتندات املصككاحبة هلا ،باسككتثناء
توضككع املعلومات عن ّ
اس ككم املنتج ورقم تعريف الش ككحنة واس ككم اجلهة املص ككنعة أو املعبئة وعنوا ا ،فهذه جيب أن تظهر على العبوة .غري أنه ميكن
االسككتعاضككة عن رقم تعريف الشككحنة واسككم اجلهة املصككنّعة أو املعبّئة وعنوا ا بعالمة تعريف ،شككريطة أن تكون هذه العالمة
متماهية بوضوح مع الو ائق املرفقة.
املرفقة.

1

جيب حتديد املواد الغريبة 1الص ككاحلة للكل واإلعالن عنها بش كككل مناس ككب على ملص ككق العبوة أو يف املس ككتندات

خملوقات حبرية أو نباتات حبرية غري ضارة جبسم اإلنسان ختتلط عن غري قصد وبشكل طبيعي ال ميكن اجتنابه خال عملية النمو يف البحر.
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التعبئة

جيب أن تكون مواد التغليف املس ك ككتخدمة ملنتجات التجزئة ش ك ككفافة متاماً باس ك ككتثناء مناطق الطباعة أو غري ش ك ككفافة
متاماً .وباإلضافة إىل ذلك ،جتب تعبئة املنتجات حبيث تتم محايتها من الرطوبة.
-10

أساليب التحليل وأخذ العينات

لغرض التحقق من االمتثا هلذه املواصفة ،جيب أن تُستخدم أساليب التحليل وأخذ العينات الواردة يف أساليب
التحليل وأخذ العيّنات املوصى هبا ( )CXS 234-1999ذات الصلة باألحكام الواردة يف هذه املواصفة.

