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النطاق

تنطبق هذه املواصفة على الدهون احليوانية املوصوفة يف القسم  2واملعروضة حبالة مالئمة لالستهالك البشري.
-2

الوصف

1-2

دهن اخلنزير املسلى

يشكل دهن اخلنزير املسلى املسيّح املنقى الدهن املستخلص من األنسجة الدهنية الطازجةة والنييفةة والسةليمة للخن يةر
) (Sus scrofaالذي يكون بصحة جيدة عند الذبح والصاحل لالستهالك البشةري .وال تشةم األنسةجة العيةاا وا لةد
املفصول وجلد الرأس واألذنة والةذي واألعاةاو وبصةبة الةرئت واألوعيةة الدمويةة الكةبوة وفاةالة الةدهون والرغةوة
والرتسيبات والكبس وما شابه ذلك ،ويكون خالياً نسبياً من األنسجة العالية والدا.
ميكن أن حيتوي دهن اخلنزير املسلى الذي خياع للتجهي على دهن اخلن ير املكرر وسةتيارين دهةن اخلن يةر ودهةن
اخلن ير املهدر أو خياع لعمليات تعدي شرط أن يُذكر ذلك بوضوح على بطابة التوسيم.
2-2

دهن اخلنزير املسيّح

دهن اخلنزير املسيّح هو الدهن املستخلص من أنسجة وعياا اخلن ير ) (Sus scrofaالةذي يكةون بصةحة جيةدة عنةد
الذبح والصاحل لإلستهالك البشري .وميكن أن حيتوي على الدهون من العياا (املنيفة بشك مناسة) وا لةد املفصةول
وجلد الرأس واألذن والذي واألنسجة األخرى الصاحلة لالستهالك البشري.
كما ميكن أن حيتوي دهن اخلنزير املسيّح اخلاضع للتجهيز على دهةن اخلن يةر املسةلى املكةرر ودهةن اخلن يةر املكةرر
املسيّح ودهن اخلن ير املسلى املهدر ودهن اخلن يةر املهةدر املسةيّح وسةتيارين دهةن اخلن يةر املسةلى وسةتيارين دهةن
اخلن ير املسيّح شرط أن يُذكر ذلك بوضوح على بطابة التوسيم.
3-2

يشك العصري األول (مرق الزيت) املنتج الذي يتم احلصول عليه من خالل التسييح على نار خفيفةة للةدهون

الطازجة (دهون الذبح من القل) وبربع ا ن والكليت واألغشية اجملمّعة عند ذبح احليوانةات البقريةة الة تكةون
بصحة جيدة عند الذبح والصاحلة لالستهالك البشري ويتم احلصول عليه أياا من خالل تقطيع الدهون.
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الشحم احليواني الصاحل لألكل

الشحم احليواني الصاحل لألكل (العصارة) هو املنتج الذي يتم احلصول عليه من خالل تسييح األنسجة الدهنية النييفة
والسليمة (مبا فيه تشذي) الدهون وتقطيعها والعاالت والعياا املتصلة للحيوانات البقرية و/أو األغناا

)aries

(Ovis

ال تكون بصحة جيدة عند الذبح والصاحلة لالستهالك البشري.
ميكن أن حيتوي الشحم احليواني الصاحل لألكل والذي خيضع للتجهيز على الشةحم احليةوانا الصةاحل ل كة املكةرر
شرط أن يُذكر ذلك بوضوح على بطابة التوسيم.
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الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة

مستويات التحليل الكروماتوغرايف للغاز السائل يف تركيبة األمحاض الدهنية (حمسوبة كنسبة مئوية)
إنّ العينات ال تندر يف إطار النس) املالئمة احملددة أدناه مستوفية هلذه املواصفات.

C6:0
C8:0
C10:0
C12:0
C14:0
C14:ISO
C14:1
C15:0
C15:ISO
C15:ANTI ISO
C16:0
C16:1
C16:ISO
C16:2
C17:0
C17:1
C17:ISO
C17:ANTI ISO
C18:0
C18:1
C18:2
C18:3
C20:0
C20:1
C20:2
C20:4
C22:0
C22:1
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املواد املضافة إىل األغذية

1-4

األلوان

دهن اخلن ير املسلى
دهن اخلن ير املسيّح

العصو األول
الشحم احليوانا

اجملموع < 0.5

اجملموع < 0.5

1.0-2.5
< 0.1
< 0.2
< 0.2
< 0.1
< 0.1
20-30
2.0-4.0
< 0.1
< 0.1
<1
<1
< 0.1
< 0.1
8-22
35-55
4-12
< 1.5
< 1.0
< 1.5
< 1.0
< 1.0
< 0.1
< 0.5

2-6
< 0.3
0.5-1.5
0.2-1.0
< 1.5اجملموع
20-30
1-5
< 0.5
< 1.0
0.5-2.0
< 1.0
< 1.5اجملموع
15-30
30-45
1-6
< 1.5
< 0.5
< 0.5
< 0.1
< 0.5
< 0.1

غو مكشوف

يُسمح باستخداا األلوان التالية بهدف اسرتجاع اللون الطبيعا الذي فُقد خالل التجهي أو بهدف توحيةد اللةون مةا داا
اللون املااف ال خيدع املستهلك أو يالله من خالل إخفاو الارر أو النقص أو إعطاو املنتج بيمة أكرب من بيمته الفعلية:
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الرقم الدولي
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احلد األقصى املستخدم

املادة املضافة

i(100

كركم أو كركم

 5ملغ/كلغ

(ii)160a

بيتا كاروت (نباتا

 25ملغ/كلغ

(i)160a

بيتا كاروت (اصطناعا

(iii)160a

بيتا كاروت ()Blakeslea trispora

e160

beta-apo-8’-Carotenal

f160

محض أو ميثي أو إيثية إسةتو beta-apo-
8’-Carotenoic

(i)160b

مستخرجات األناتو ،على أساس مادة البكس

 25ملغ/كلغ (منفردًا أو مع مواد أخرى

 10ملغ/كلغ (على شك بكس

 2-4مضادات األكسدة
الرقم الدولي
304
305
307a
307b
307c

احلد األقصى املستخدم
 500ملغ/كلغ (منفردًا أو مع مادة أخرى

املادة املضافة
خنيالت األسكوربي
استوات األسكوربي

 300ملغ/كلغ (منفردًا أو مع مادة أخرى

Tocopherol, d-alpha

مرك التوكوفوول ،م يج
Tocopherol, dl-alpha

310
غاالت الربوبي
319
البوتي هيدروكينون الثالثا
320
البوتي هيدروكسا أنيسول
321
البوتي هيدروكسا تولوين
أي جمموعة من الغالّت ،البوتي هيدروكسةا أنيسةول و/أو
البوتي هيدروكسا تولوين و/أو البوتي هيدروكينون الثالثا

 100ملغ/كلغ
 120ملغ/كلغ
 175ملغ/كلغ
 75ملغ/كلغ
 200ملغ/كلغ ولكن ال جيدر جتاوز هذه احلدود

 3-4حمفزات مضادات األكسدة
الرقم الدولي
330
(i)331
(iii)331

384
(c)472

املادة املضافة
محض السرتيك
سرتات الصوديوا احلاماية
سرتات ثالثا الصوديوا
سرتات اآلي وبروباي
اسرتات حةامض اخلليةك واألمحةا
للغليسرول

الدهنيةة

احلد األقصى املستخدم
ممارسات التصنيع ا يدة
ممارسات التصنيع ا يدة
ممارسات التصنيع ا يدة
 100ملغ/كلغ (منفردًا أو مع مواد أخرى
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امللوثات

ختاع املنتجات ال تشملها هذه املواصفة للحدود القصوى الةواردة يف املواصةفة العامةة للملوثةات والسةموا يف األغذيةة
والعلف (.)CODEX STAN 193-1995
 1-5خملفات املبيدات
ختاع املنتجات ال تشملها أحكاا هذه املواصفة للحدود القصوى للمخلفات ال وضعتها هيئة الدستور الغذائا هلةذه
السلع.
-6

النظافة العامة

يوصى بإعداد املنتجات املشمولة بأحكاا هذه املواصفات ومناولتها وفق ًا ل بسةاا املناسةبة مةن مدونةة املمارسةات الدوليةة
املوصى بها  -املبادئ العامة لنيافة األغذية ( ، CAC/RCP 1-1969ونصوص الدستور الغةذائا األخةرى ذات الصةلة
مث مدونات املمارسات اخلاصة بالنيافة ومدونات املمارسات.

ينبغا أن تتقيد املنتجات بأية معايو ميكروبيولوجية حمةةددة وفقةة ًا للمبةةادئ واخلطوط التوجيهيةة لوضةةةع وتطبيةةةق
املعاييةةر امليكروبيولوجية اخلاصة باألغذية (. CAC/GL 21- 1997
-7

التوسيم

1-7

اسم الغذاء

يتم توسيم املنتج وفقا للمواصفة العامة لتوسيم األغذية املعبأة مسبقاً ) .(CODEX STAN 1-1985ويتوافق اسم الدهن
مع الوصف املعطى يف القسم  2من هذه املواصفة.
2-7

توسيم احلاويات غري املخصصة للبيع بالتجزئة

توضع املعلومات اخلاصة باحلاويات غو املخصصة للبيع بالتج ئة إما على احلاوية أو يف املسةتندات املصةاحبة ،ولكةن
جي) أن ييهر على احلاوية اسم الغذاو وتعريف الشحنة واسم املصنّع أو املعبئ وعنوانهما.
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غو أنه جيوز االستعاضة عن تعريف الشحنة واسم املصنع أو املعبةئ وعنوانهمةا بعالمةات تعريةف شةرط أن يكةون مةن
السه التعرف بوضوح على هذه العالمات يف املستندات املصاحبة.
-8

أساليب التحليل وأخذ العينات

1-8

حتديد مستويات التحليل الكروماتوغرايف للغاز السائل يف تركيبة األمحاض الدهنية

وفقا للمعايو  IUPAC 2.301و  2.302و 2.304أو .ISO 5508: 1995/ 5509: 1999
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املرفق
عوامل اجلودة والرتكيبة األخرى
تكمّ عوام ا ودة والرتكيبة هذه املعلومات اخلاصة بالرتكيبة وعوام ا ودة األساسةية الةواردة يف املواصةفة .وإنّ أي
منتج تتوافر فيه عوم ا ةودة والرتكيبةة األساسةية لكةن ال يسةتويف هةذه العوامة اإلضةافية ،يُعتةرب مةع ذلةك مطابقة ًا
للمواصفة.
 -1خصائص اجلودة
اللون:
دهن اخلن ير املسيّح

أبيض عندما يكون صلبا

دهن اخلن ير املسلى

أبيض إىل كرميا

العصو األول

أبيض كرميا إىل أصفر شاح)

الشحم احليوانا الصاحل ل ك

أبيض ضارب إىل الصفرة إىل أصفر شاح)

الرائحة والطعم:
خاصان باملنتج وخاليان من أي رائحة أو مذاق غري) وزنخ.
احلد األبصى
مواد متطايرة على  105درجات مئوية
الشوائ) غو القابلة للذوبان
احملتوى من صابون الصوديوا
دهن اخلن ير املسلى
العصو األول
دهن اخلن ير املسيّح
الشحم احليوانا الصاحل ل ك
احلديد ):(Fe
النحاس ):(Cu
ربم احلموضة:
دهن اخلن ير املسلى

%0.3
%0.05

صفر
صفر
%0.005
%0.005

 1.5ملغ/كلغ
 0.4ملغ/كلغ
 1.3ملغ هيدروكسيد البوتاسيوا (/ KOHغراا
الدهنية احلرة 0.65
للدهن= احلد األبصى ل محا
%
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 2.0ملغ هيدروكسيد البوتاسيوا (/ KOHغراا للدهن
الدهنية احلرة 1.00 %
= احلد األبصى ل محا
 2.5ملغ هيدروكسيد البوتاسيوا (/ KOHغراا للدهن
الدهنية احلرة 1.25 %
= احلد األبصى ل محا
 2.5ملغ هيدروكسيد البوتاسيوا (/ KOHغراا للدهن
الدهنية احلرة 1.25 %
= احلد األبصى ل محا
تص إىل  10ملا مكافئ أوكسيج نشط /كلغ دهن

العصو األول
دهن اخلن ير املسيّح
الشحم احليوانا الصاحل ل ك
بيمة البووكسيد:
 -2اخلصائص الكيميائية والفي يائية

الكثافة النسبية

دهن اخلن ير

دهن اخلن ير املسيّح

العصو األول

الشحم احليوانا

0.896-0.904

0.894-0.906

0.893-0.904

0.894-0.904

( 40درجة مئوية/مياه على
 20درجة مئوية)
معامل االنكسار

1.448-1.460

1.448-1.461

1.448-1.460

1.448-1.460

(معامل االنكسار على
 40درجة مئوية)
العيار (درجات مئوية)

32-45

32-45

42.5-47

40-49

قيمة التصبّن

192-203

192-203

190-200

190-202

(ملغ هيدروكسيد البوتاسيوم/غرام دهن)
الرقم اليودي (حملول )Wijs

55-65

60-72

36-47

40-53

املواد غري القابلة للتصبّن (غرام/كلغ)

 10

 12

 10

 12

 -3أسالي) التحلي وأخذ العينات
حتديد املواد املتطايرة على  105درجة مئوية
حبس)  IUPAC 2.601أو .ISO 662: 1998
حتديد الشوائ) غو القابلة للذوبان
حبس)  IUPAC 2.604أو .ISO 663: 1999
حتديد احملتوى من الصابون
حبس) املواصفة الربيطانية  BS 684القسم .5-2
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حتديد النحاس واحلديد
حبس)  IUPAC 2.631 ،ISO 8294: 1994أو .AOAC 990.05
حتديد الكثافة النسبية
حبس)  ،IUPAC 2.101مع عام التحوي املناس).
حتديد معام االنكسار
حبس)  IUPAC 2.102أو .ISO 6320: 1995
حتديد بيمة التصبّن
حبس)  IUPAC 2.202أو

.ISO 3657: 1988

حتديد الربم اليودي
حملول  – Wijsحبس)  AOAC 993.20 ،ISO 3961: 1996 ،IUPAC 2.205/1أو
).AOCS Cd 1d-1992 (97
حتديد املواد غو القابلة للتصبّن
حبسة)

)2.401 (part 1-5

 IUPACأو

3596-1: 1988

 ISOوالتعةدي

 1 1997وISO 3596-2: 1988

والتعدي .1 1999
حتديد بيمة البووكسيد
حبس) ( IUPAC 2.501بعد التعدي  AOCS Cd 8b-90 (97) ،أو
حتديد احلموضة
حبس)  IUPAC 2.201أو

.ISO 660: 1996

حتديد العيار
حبس)  ISO 935: 1988أو .IUPAC 2.121

.ISO 3960: 1998

