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CODEX STAN 86-1981

تم اعتمادها في عام  1981وتنقيحها في عام  2001وتعديلها في عام

2016
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CODEX STAN 86-1981

النطاق
كمكون يف صناعة الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته.
تنطبق هذه املواصفة حصرياً على زبدة الكاكاو املستخدمة ّ
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الوصف

 1-2تعريف زبدة الكاكاو
زبدة الكاكاو هي الدهن املستخرج من حبوب الكاكاو مع اخلصائص التالية:
ليس أكثر من  %1,75م/م
احلرة
 حمتوى األمحاض الدهنية ّ(املعّب عنها باسم حامض األوليك):
ّ
ليس أكثر من  % 0,7م/م
 املواد غري القابلة للتحويل إىل صابون:باستثناء حالة زبدة الكاكاو املعصور فال تكون
أكثر من % 0,35م/م
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المضافات الغذائية

 1-3ال يسمح بأي مضافات غذائية يف هذا املنتج
2-3

1-2-3

المواد المساعدة في التجهيز
هيكسان ( 82-62درجة مئوية)

الحد األقصى
 1مغ/كلغ باستثناء زبدة الكاكاو املعصور

 2-3ينبغي للمواد املس ا ا ا اااعدة يف التجهيز املس ا ا ا ااتخدمة يف املنتجات اليت متتثل هلذه املواص ا ا ا اافة أن تكون متس ا ا ا ااقة مع اخلطوط
التوجيهية اخلاصة باملواد اليت تُستخدم كمعينات للتصنيع (.)CAC/GL 75-2010
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النظافة
من املسااتحساان أن يتم ضااري املنتجات املشاامولة بأحكام هذه املواصاافة ومناولتها وفقاً لألقسااام تات الصاالة يف املبادئ
العامة لسالمة األغذية ) ،(CAC/RCP 1-1969وغري تلك ما ا اان صص ااوت الدستور تات الصلة مثل مدوصات املمارسات
الصحية ومدوصات املمارسات.

ينبغي أن متتثل املنتجات ألي معايري ميكروبيولوجية موضوعة وفقاً ملبادئ وضع املعايري امليكروبيولوجية وتطبيقها يف جمال
األغذية ).(CAC/GL 21-1997
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التوسيم
باإلضا ا ا ا ااافة إىل مواصا ا ا ا اافة الدسا ا ا ا ااتور الغذائي العامة لتوسا ا ا ا اايم األغذية سا ا ا ا ااابقة التغلي

)(CODEX STAN 1-1985

يُطبّق ما يلي:
1-5

اسم المنتجات

زبدة الكاكاو
يكون اسا ا اام املنتجات هو "زبدة الكاكاو" باسا ا ااتثناء أصه خكن اسا ا ااتخدام االسا ا اام "زبدة الكاكاو املعصا ا ااور" ا يتفق مع
الوص الوارد يف القسم .1-2
2-5

توسيم عبوات البيع بالجملة
توضع املعلومات املطلوبة يف القسم  1-5هلذه املواصفة والقسم  4يف املواصفة العامة لتوسيم األغذية سابقة التغلي إما
على العبوة أو يف املس ا ا ااتندات املرفقة باس ا ا ااتثناء أن يمهر على العبوة اس ا ا اام املنتجات وعالمات اللو ات واس ا ا اام وعنوان
الصاصع واملعبئ واملوزع و/أو املستورد.
غري أصه خكن أن يُستعاض عن اسم املنتجات وعالمات اللو ات واسم وعنوان الصاصع أو املعبئ أو املوزع و/أو املستورد
بعالمة بشرط أن خكن التعرف على هذه العالمة بوضوح يف املستندات املصاحبة.
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أساليب التحليل وأخذ العينات

1-6

تحديد الحموض الدهنية الحرة
وفق ا ااً لألس ا ا ا ا ا ا ا ااالي ا ا املوح اادة لتحلي اال الزيوت وال اادهون ومش ا ا ا ا ا ااتق ااا ااا لال اااد ال اادويل للكيمي اااء البحت ااة والتطبيقي ا اة
.IUPAC (1987) 2.201

2-6

تحديد المواد غير القابلة للتحويل إلى صابون
وفق ا ااً لألس ا ا ا ا ا ا ا ااالي ا ا املوح اادة لتحلي اال الزيوت وال اادهون ومش ا ا ا ا ا ااتق ااا ااا لال اااد ال اادويل للكيمي اااء البحت ااة والتطبيقي ا اة
.IUPAC (1987) 2.401
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تحديد الرصاص
وفقاً ألسلوب رابطة أخصائي التحليل الكيمائي املعتمدين
والتطبيقية ).(Pure & Appl. Chem., 63

AOAC 934.07

أو أسلوب اال اد الدويل للكيمياء البحتة

