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مواصفات الدستور الغذائي للتني الشوكي
()CODEX STAN 186- 1993
-1

تعريف املنتجات

تنطبق هذه املواصفات على الثمار من األصناف التجارية من التني الشووي املسوتنبت مون
 tomentosa, O.hyptiancantha, O. robusta, O. inermis, O. ondulataمن فصيلة  Cactaceaeاليت تقدم طازجة
للمستهلك بعد جتهيزها وتعبئتها .ويستثنى منها التني الشوي املصخص لغأراا الصناعية.

Opuntia ficus indica, O.

-2

األحكام املتعلقة باجلودة

1-5

الشروط الدنيا

يتوجب يف مجيع الفئات ،ورهناً باألحكام اخلاصة بكل فئوة ودرجوة السوماا املقبولوة ،تك تكووك وار الوتني
الشوي يما يل :
-

ياملة؛
سليمة ،وتُستبعد املنتجات املتعفنة تو التالفة بصورة جتعلها رري صاحلة لالستهالك؛
نظيفة ،خالية عمليا من تي مادة رايبة ظاهاة؛
خالية عمليا من األضاار اليت تسببها اآلفات؛
خالية من الاطوبة اخلارجية رري الطبيعية باستثناء التكثف بعد إخااجها من التصخزين البارد؛
خالية من تي رائحة رايبة و/تو مذاق رايب؛
متماسكة؛
طازجة يف مظهاها؛
خالية من األضاار اليت تسببها احلاارة املنصخفضة؛
خالية من الشوك السطح ؛
خالية من الشوائب اجللية؛
نامية بشكل يامل وتظها نضجا ماضيا ،حبسب طبيعة املنتج.

وتبعا لصنف التني الشوي  ،جيب تك قاص الزهاة مسطحا تو رائاا بشكل طفيف .وجيب تك تكووك
الثماة ذات شكل ولوك ومذاق ورائحة مميزة للصنف.

عدلت يف
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 1-1-5وجيب تك يكوك منو اة التني الشوي وحالتها مما ميكنها من:
5-5

حتمل النقل واملناولة؛
والوصول حبالة ماضية إىل الوجهة املقصودة.

التصنيف
يصنف التني الشوي يف ثالث فئات معافة تدناه.

 1-5-5الفئة "املمتازة"
جيب تك يكوك التني الشوي يف هذه الفئة عوال اجلوودة .وجيوب تك يتميوز خبصوائ الصونف و /تو النوو
التجاري .وجيب تك يكوك خاليا من العيوب باستثناء عيوب سطحية طفيفوة جودا شوايطة تال توثثا هوذه العيووب علوى
الشكل العام للمنتج ونوعيته وجودة احلفظ والعا يف العبوة.
 5-5-5الفئة األوىل
جيب تك يكوك التني الشوي يف هذه الفئة من نوعية جيدة .وجيب تك يتميوز خبصوائ الصونف و /تو النوو
التجاري .بيد تنه ميكن السماا بالعيوب الطفيفة التالية شايطة تال تثثا على الشكل العام للمنتج ونوعيته وجودة احلفوظ
والعا يف العبوة:
-

عيوب طفيفة يف الشكل واللوك؛
عيوب طفيفة من قبيل الاضو والبقع الشمسية والقشاة الصلبة والشوائب تو رري ذلوك مون العيووب
السطحية .وجيب تال تزيد املساحة اإلمجالية للعيوب عن .%4

وجيب تال تثثا العيوب على لب الثماة.
 3-3-5الفئة الثانية
تشمل هذه الفئة التني الشوي رري املثهل ألك يدرج يف الفئتني األعلى ولكنه يفو بالشواو الودنيا املوذيورة يف
القسم  1-5تعاله .وجيب تك يتميز خبصائ الصنف و /تو النو التجواري .بيود تنوه ميكون السوماا بوالعيوب التاليوة
شايطة تك حيتفظ التني الشوي خبصائصه األساسية من ناحية النوعية وجودة احلفظ والعا :
عيوب يف الشكل واللوك ،طاملا ياك للمنتج اخلصائ املشرتية للتني الشوي ؛
عيوب طفيفة من قبيل الاضو والندوب والقشاة الصلبة والبقع الشمسية تو رري ذلوك مون العيووب.
وجيب تال تزيد املساحة اإلمجالية للعيوب عن  8يف املائة.
وجيب تال تثثا العيوب على لب الثماة.
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األحكام اخلاصة باحلجم
يتحدد احلجم بوزك اة التني الشوي وفقاً للجدول التال :
رمز احلجم
تلف
باء
جيم
دال
هاء

-4

الوزن
(بالغاامات)
102 -00
140 -102
100 -140
570 -100
> 570

األحكام املتعلقة باملسموح به
ميكن التسامح يف اجلودة واحلجم يف يل عبوة إذا ياك املنتج ال يف باالشرتاطات احملددة للفئة املبينة.

1-4

التسامح يف اجلودة

 1-1-4الفئة "املمتازة"
مخسة يف املائة من حيث العدد تو الوزك من التني الشوي الذي ال يفو باالشورتاطات اخلاصوة بالفئوة ولكنوه
يف باشرتاطات الفئة األوىل تو يدخل ،استثناء ،يف حدود املسموا به لتلك الفئة.
 5-1-4الفئة األوىل
عشاة يف املائة من حيث العدد تو الوزك من التني الشوي الذي ال يف باالشرتاطات اخلاصة بالفئة ولكنه يف
باشرتاطات الفئة الثانية تو يدخل ،استثناء ،يف حدود املسموا به لتلك الفئة.
 3-1-4الفئة الثانية
عشاة يف املائة من حيث العدد تو الوزك من التني الشوي الذي ال يف باالشرتاطات اخلاصة بالفئة وال باحلود
األدنى من االشرتاطات ،باستثناء املنتج املتضار من التعفن تو عدم التناسق اجلل تو رري ذلك مون التلوف الوذي جيعلوه
رري صاحل لالستهالك.
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حدود التسامح يف احلجم

احلجم املسموا به للفئة "املمتازة" هو  2يف املائة وللفئة األوىل تو الفئة الثانية  10يف املائة من حيث العودد تو
الوزك من التني الشوي الذي ال يف باشرتاطات احلجم ولكنه يدخل يف الفئة اليت تزيد و /تو تونق مباشواة عموا هوو
مبني يف القسم .3
-5

األحكام املتعلقة بطريقة العرض

1-2

التماثل

جيب تك تكوك حمتويات يل عبوة (تو جمموعة من املنتج معاوضة سائبة) متماثلة وحتتوي على التني الشوي
فقط ومن نفس املنشأ والصنف والنوعية واحلجم .وبالنسبة للفئوة "املمتوازة" ،جيوب تك يكووك اللووك والنضوج متمواثلني.
وجيب تك ميثل اجلزء املائ من حمتويات العبوة (تو جمموعة املنتج املعاوضة سائبة) يل حمتويات العبوة.
5-2

التعبئة

جيب تعبئة التني الشوي بطايقة حتم املنتج على النحو الصحيح .وجيب تك تكوك املواد املستصخدمة داخول
العبوة جديدة 1ونظيفة وجيدة مبا حيول دوك التسبب بأي ضار خوارج تو داخلو بواملنتج .ويُسومح باسوتصخدام موواد،
وبوجه خاص الورق تو الدمغات اليت حتمل املواصفات التجارية ،شايطة تك يتم الطبع تو التوسويم حبوأ تو روااء روري
سام.
وجيب تك توُعبأ ار التني الشوي يف يول عبووة باالمتثوال للمدونوة الدوليوة ملمارسوات تعبئوة ونقول الفايهوة
واخلضاوات الطازجة املوصى بها (.)CAC/RCP 44-1995
 1-5-2وصف العبوات
جيب تك تف العبوات مبواصفات النوعية والنظافة الصحية والتهوية واملقاومة اليت تضومن مناولوة وار الوتني
الشوي وشحنها وحفظها بالطايقة املناسبة .وجيب تك تكوك العبوات (جمموعة املنتج املعاوضة سوائبة) خاليوة مون تي
مواد تو روائح رايبة.

1

ألراا

هذه املواصفات ،تشمل هذه املواد موادا مت إعادة استصخدامها يف رذاء نوع .
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العالمات أو التوسيم

1-6

العبوات املخصصة للمستهلك

باإلضافة ملتطلبات "مواصفات الدستور الغذائ العامة لوضع عالمات األرذيوة املعلبوة"
 ،)1985تطبق األحكام احملددة التالية:

(CODEX STAN 1-

 1-1-6طبيعة املنتج
إذا مل يكن املنتج مائياً من خارج العبوة ،فينبغ تك يُذيا يف بطاقات التوسيم املوضوعة علوى يول عبووة اسوم
املنتوَج وميكن تك يوضع اسم الصنف.
5-6

العبوات غري املخصصة لتجارة التجزئة

جيب تك حتمل يل عبوة اخلصائ التالية بأسطا مكتوبوة جممعوة يف نفوس اجلهوة حيوث توضوع العالموات
بشكل مقاوء ويتعذر حموها وظاهاة للعياك من اخلوارج ،تو يف املسوتندات املصواحبة للشوحنة .وبالنسوبة للمنوتج املنقوول
سائبا ،جيب تك تظها تلك اخلصائ يف مستند مصاحب للبضائع.
 1-5-6حتديد اهلوية
اسم وعنواك املصدِّر و /تو املعبِّئ و/تو املاسِل .رمز حتديد اهلوية (اختياري).2
 5-5-6طبيعة املنتج
اسم املنتَج إذا مل تكن احملتويات مائية من اخلارج .اسم الصنف تو النو التجاري (اختياري).
 3-5-6منشأ املنتج
بلد املنشأ ،وعلى تساس اختياري املنطقة اليت تنتجته تو اسم املكاك الوطين تو اإلقليم تو احملل .
 4-5-6حتديد اهلوية التجارية
-

الفئة؛
احلجم (رمز احلجم تو نطاق الوزك بالغاامات)؛
عدد الوحدات (اختياري)؛
الوزك الصايف (اختياري).

 2تتطلب التشايعات القطاية لعدد من البلداك اإلعالك الصايح عن اإلسم والعنواك .رري تنه ينبغ اإلشارة إىل املاجع "املعبئ و/تو املاسل (تو
املصختصاات املعادلة)" على مقابة من عالمة الامز يف حال استعمال عالمة رمز.
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 2-5-6عالمة التفتيش الرمسية (اختياري)
-7

امللوثات

 1-7ميتثل املنتج الذي تغطيه هذه املواصفات للمستويات القصوى للمواصفات العامة للدسوتور الغوذائ فيموا يتعلوق
باملواد امللوثة واملواد السمية يف األرذية (.)CODEX STAN 193-1995
5-7

الغذائ .
-8

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

النظافة الصحية

 1-8يوصَ ى بأك جياي إعداد ومناولة املنتج الذي تغطيه تحكام هذه املواصوفات وفقواً للبنوود املتصولة باملوضوو مون
املدونة الدولية للممارسات املوصوى بهوا  -املبواد العاموة للنظافوة الصوحية لغأرذيوة ( ،)CAC/RCP 1-1969ومدونوة
ممارسات النظافة الصحية فيموا يتعلوق بالفايهوة واخلضوا الطازجوة ( )CAC/RCP 53-2003وروري ذلوك مون نصووص
الدستور الغذائ مثل مدونة ممارسات النظافة الصحية ومدونة املمارسات.
 5-8وينبغ تك ميتثل املنتج ألي معايري ميكاوبيولوجية حمددة وفق ًا ملباد وضع املعايري امليكاوبيولوجية وتطبيقهوا
يف ميداك األرذية (.)CAC/GL 21-1997

