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مواصفات الدستور الغذائي للتشية
()CODEX STAN 196- 1995
-1

تعريف املنتج

تنطبق هذه املواصفات على األصناف التجارية (األصناف الزراعية) للتشية املستنبتة من
 Sonnمن فصيلة  Sapindaceaeاليت تقدم طازجة للمستهلك بعد التجهيز والتعبئة .ويستثنى منها اللتشية املصخصصة
لألغراض الصناعية.
Litchi chinensis

-2

األحكام املتعلقة باجلودة

2-5

الشروط الدنيا

يلي:

يتوجب يف مجيع الفئات ،ورهناً باألحكام اخلاصة بكل فئة ودرجة السماح املقبولة ،أن تكون مثار اللتشية كما
-

كاملة؛
سليمة ،وتُستبعد املنتجات املتضررة من التعفن أو التلف بصورة جتعلها غري صاحلة لالستهالك؛
نظيفة ،خالية عمليا من أي مادة غريبة ظاهرة؛
خالية عمليا من اآلفات اليت تؤثر على املظهر العام للمنتج؛
خالية عمليا من األضرار اليت تسببها اآلفات؛
خالية من الرطوبة اخلارجية غري الطبيعية باستثناء التكثف بعد إخراجها من التصخزين البارد؛
خالية من أي رائحة غريبة و/أو مذاق غريب1؛
خالية من التلف والسحج؛
خالية عمليا من العالمات البنية.

 2-2-5جيب أن تكون اللتشية قد بلغت درجة كافية من النمو ومتام النضج.
وجيب أن يكون منو مثرة اللتشية وحالتها مما ميكنها من:
1

حتمل عمليات النقل واملناولة؛
والوصول حبالة مرضية إىل الوجهة املقصودة.

يسمح هذا احلكم بالرائحة اليت تسببها مواد احلفظ املستصخدمة امتثاال للوائح املناظرة.

عدلت

5022 ،5002
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قد يتباين لون اللتشية من الزهري إىل األمحر يف حالة اللتشية غري املعاجلة؛ ومن األصفر الباهت إىل الزهري
يف حالة اللتشية اليت مت تدخينها بثاني أكسيد الكربيت.
5-5

التصنيف
تصنف اللتشية يف ثالث فئات معرفة أدناه.

 2-5-5الفئة "املمتازة"
جيب أن تكون اللتشية يف هذه الفئة عالية اجلودة .وجيب أن تتصف بالشكل والنمو واللون املعتاادين للصانف
أو النوع الصنفي .وجيب أن تكون خالية من العيوب باستثناء عيوب سطحية طفيفة جدا شريطة أال تاؤثر هاذه العياوب
على املظهر العام للمنتج ونوعيته وجودة احلفظ والعرض يف العبوة.
 5-5-5الفئة األوىل
جيب أن تكون اللتشية يف هذه الفئة من نوعية جيدة .وجيب أن تتميز خبصاائ الصانف أو الناوع الصانفي.
بيد أنه ميكن السماح بالعيوب الطفيفة التالية شريطة أال تؤثر على املظهر العام للمنتج ونوعيته وجاودة احلفاظ والعارض
يف العبوة:
-

عيوب طفيفة يف الشكل؛
عيوب طفيفة يف اللون؛
5
عيوب طفيفة يف القشرة شريطة أال تتجاوز مساحة إمجالية تبلغ  0,52سم .

 3-3-5الفئة الثانية
تشمل هذه الفئة اللتشية غري املؤهلة ألن تدرج يف الفئتني األعلى ولكنها تفي بالشروط الدنيا املاذكورة يف الفقارة
 2-5أعاله .بيد أنه ميكن السماح بالعيوب اآلتية شريطة أن حتتفظ اللتشية خبصائصها األساساية مان ناحياة النوعياة
وجودة احلفظ والعرض:
-3

عيوب طفيفة يف الشكل؛
عيوب طفيفة يف اللون؛
تشوهات طفيفة يف القشرة شريطة أال تتجاوز مساحة إمجالية تبلغ  0,2سم.5

األحكام اخلاصة باحلجم
-

يتحدد احلجم باحلد األقصى لقطر القسم األوسط
احلد األدنى حلجم الفئة "املمتازة" هو  33مم.
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احلد األدنى حلجم الفئتني األوىل والثانية هو  50مم.
يسمح بنطاق حد أقصى حبجم يبلغ  20مم بني الثمار يف كل عبوة.

األحكام املتعلقة باملسموح به
ميكن التسامح يف اجلودة واحلجم يف كل عبوة إذا كان املنتج ال يفي باالشرتاطات احملددة للفئة املبينة.

2-4

التسامح يف اجلودة

 2-2-4الفئة "املمتازة"
مخسة يف املائة من حيث العدد أو الوزن من اللتشية اليت ال تفاي باالشارتاطات اخلاصاة بالفئاة ولكنهاا تفاي
باشرتاطات الفئة األوىل أو تدخل ،استثناء ،يف حدود املسموح به لتلك الفئة.
 5-2-4الفئة األوىل
عشرة يف املائة من حيث العدد أو الوزن من اللتشية الايت ال تفاي باالشارتاطات اخلاصاة بالفئاة ولكنهاا تفاي
باشرتاطات الفئة الثانية أو تدخل ،استثناء ،يف حدود املسموح به لتلك الفئة.
 3-2-4الفئة الثانية
عشرة يف املائة من حيث العدد أو الوزن من اللتشية اليت ال تفي باالشرتاطات اخلاصة بالفئة وال باحلد األدناى
من االشرتاطات ،باستثناء املنتج املتضرر من التعفن أو غري ذلك من التلف الذي جيعله غري صاحل لالستهالك.
5-4

حدود التسامح يف احلجم

تبلغ حدود التسامح بالنسبة جلميع الفئات  20يف املائة من حيث العادد أو الاوزن مان اللتشاية الايت ال تفاي
باالشرتاطات بشأن احلد األدنى شريطة مع ذلك أال يكون القطر أقال مان  22مام بالنسابة جلمياع الفئاات و /أو يكاون
نطاق احلد األقصى  20مم.
-5

األحكام املتعلقة بطريقة العرض

2-2

التماثل

جيب أن تكون حمتويات كل عبوة متماثلة وحتتوي علاى اللتشاية فقاط ومان نفامل املنشاأ والصانف أو الناوع
الصنفي واجلودة واحلجم واللون .وجيب أن ميثل اجلزء املرئي من حمتويات العبوة كل حمتويات العبوة.
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التعبئة

جيب تعبئة اللتشية بطريقة حتمي املنتج على النحو الصحيح .وجيب أن تكون املواد املستصخدمة داخل العباوة
جديدة 2ونظيفة وجيدة مبا حيول دون التسبب بأي ضرر خارجي أو داخلي بااملنتج .ويُسامح باساتصخدام ماواد ،وبوجاه
خاص الورق أو الدمغات اليت حتمل املواصفات التجارية ،شريطة أن يتم الطبع أو التوسيم حبرب أو غراء غري سام.
وجيب أن تاُعبأ مثار اللتشية يف كل عبوة باالمتثال للمدونة الدولية ملمارسات تعبئة ونقل الفاكهة واخلضاروات
الطازجة املوصى بها (.)CAC/RCP 44-1995
بيد أنه يسمح بوجود عدد حمدود من األوراق الطازجة حيثما تعرض اللتشية يف أعذاق.
 2-5-2وصف العبوات
جيب أن تفي العبوات مبواصفات النوعية والنظافة الصحية والتهوية واملقاومة اليت تضمن مناولة مثار اللتشاية
وشحنها وحفظها بالطريقة املناسبة .وجيب أن تكون العبوات خالية من أي مواد أو روائح غريبة.
3-2

العرض
تعرض اللتشية يف إطار أحد األشكال التالية:

 2-3-2بشكل فردي
ويف هذه احلالة ،جيب قطع العنيق عند أول عقدة ،وجيب أال يتجاوز احلد األقصاى لطاول السااق  5مام مان
قمة الثمرة .وجيب عرض اللتشية من الفئة "املمتازة" بشكل فردي.
 5-3-2يف أعذاق
ويف هذه احلالة ،جيب أن حيتوي العذق على أكثر مان ثاالث مثارات موصاولة باه وجيادة التكاوين .وجياب
أال يتجاوز طول الفرع  22سم.
-6

العالمات أو التوسيم

2-6

العبوات املخصصة للمستهلك

باإلضافة ملتطلبات مواصفات الدستور الغذائي العاماة لوضاع عالماات األغذياة املعلباة
 ،)1985تطبق األحكام احملددة التالية:
2

ألغراض هذه املواصفات ،تشمل هذه املواد موادا مت إعادة استصخدامها يف غذاء نوعي.
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 2-2-6طبيعة املنتج
إذا مل يكن املنتج مرئياً من خارج العبوة ،فينبغي أن يُذكر يف بطاقات التوسيم املوضاوعة علاى كال عباوة اسام
املنتاَج وميكن أن يوضع اسم الصنف أو النوع الصنفي.
5-6

العبوات غري املخصصة لتجارة التجزئة

جيب أن حتمل كل عبوة اخلصائ التالية بأسطر مكتوباة ممعاة يف نفامل اجلهاة حياث توضاع العالماات
بشكل مقروء ويتعذر حموها وظاهرة للعيان من اخلاارج ،أو يف املساتندات املصااحبة للشاحنة .وبالنسابة للمناتج املنقاول
سائبا ،جيب أن تظهر تلك اخلصائ يف مستند مصاحب للبضائع.
 2-5-6حتديد اهلوية
اسم وعنوان املصدِّر و /أو املعبِّئ و/أو املرسِل .رمز حتديد اهلوية (اختياري).3
 5-5-6طبيعة املنتج
اسم املنتَج إذا مل تكن احملتويات مرئية من اخلارج .اسم الصانف أو الناوع التجااري (اختيااري) .ومواصافات
"العذق" عند االقتضاء.
 3-5-6منشأ املنتج
بلد املنشأ ،وعلى أساس اختياري املنطقة اليت أنتجته أو اسم املكان الوطين أو اإلقليمي أو احمللي.
 4-5-6حتديد اهلوية التجارية
-

الفئة؛
الوزن الصايف (اختياري).

 2-5-6عالمة التفتيش الرمسية (اختياري)

 3تتطلب التشريعات القطرية لعدد من البلدان اإلعالن الصريح عن االسم والعنوان .غري أنه ينبغي اإلشارة إىل املرجع "املعبئ و/أو املرسل
(أو املصختصرات املعادلة)" على مقربة من عالمة الرمز يف حال استعمال عالمة رمز.
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امللوثات

 2-7ميتثل املنتج الذي تغطيه هذه املواصفات للمستويات القصوى للمواصفات العامة للدساتور الغاذائي فيماا يتعلاق
باملواد امللوثة واملواد السمية يف األغذية (.)CODEX STAN 193-1995
5-7

الغذائي.
-8

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

النظافة الصحية

 2-8يوصَ ى بأن جيري إعداد ومناولة املنتج الذي تغطيه أحكام هذه املواصافات وفقااً للبناود املتصالة باملوضاوع مان
املدونة الدولية للممارسات املوصاى بهاا  -املبااد العاماة للنظافاة الصاحية لألغذياة ( ،)CAC/RCP 1-1969ومدوناة
ممارسات النظافة الصحية فيماا يتعلاق بالفاكهاة واخلضار الطازجاة ( )CAC/RCP 53-2003وغاري ذلاك مان نصاوص
الدستور الغذائي مثل مدونة ممارسات النظافة الصحية ومدونة املمارسات.
 5-8وينبغي أن ميتثل املنتج ألي معايري ميكروبيولوجية حمددة وفق ًا ملباد وضع املعايري امليكروبيولوجية وتطبيقهاا
يف ميدان األغذية (.)CAC/GL 21-1997

