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مواصفات الدستور الغذائي لليمون املكسيكي
()CODEX STAN 217- 1999

-1

تعريف املنتج

تنطبق هذه املواصفات على األصناف التجارية من الليمون املكسيكي املستنبت منن  Citrus aurantifolia Swingleمنن
فصيلة  Rutanceaeاليت تقدم طازجة للمستهلك بعد التجهيز والتعبئة .ويسنتننى منهنا الليمنون املكسيسنكي املصخصن
لألغراض الصناعية.
-2

األحكام املتعلقة باجلودة

2-5

الشروط الدنيا

يتوجب يف مجيع الفئات ،ورهناً باألحكام اخلاصة بكل فئة ودرجة السنما املقبولنة ،ن تكنون نار الليمنون
املكسيكي كما يلي:
-

كاملة؛
سليمة ،وتُستبعد املنتجات املتعفنة و التالفة بصورة جتعلها غري صاحلة لالستهالك؛
نظيفة ،خالية عمليا من ي 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 باستنناء التكنف بعد إخراجها من التصخزين البارد؛
خالية من ي رائحة غريبة و /و مذاق غريب؛
متماسكة؛
خالية من األضرار اليت تسببها احلرارة املنصخفضة.

 2-2-5جيب ن يكون الليمون املكسيكي قد بلغ درجة مالئمة من النمو والنضج وفقا للمعايري املناسبة للصنف واملنطقة
اليت استزرع فيها.
وجيب ن يكون منو رة الليمون املكسيكي وحالتها مما ميكنها من:
 حتمل عمليات النقل واملناولة؛ والوصول حبالة مرضية إىل الوجهة املقصودة.عدلت يف
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 5-2-5احلد األدنى حملتوى العصري وللون
حيتسب احلد األدنى من العصري بالنسبة للوزن اإلمجالي للنمرة.
 احلد األدنى حملتوى العصري  00يف املائةجيب ن يكون اللون معتادا بالنسبة للصنف على ثلث سطح النمرة على األقل .وينبغي ن تكون النمرة خضراء
إال نه ميكن هلا ن تبدي فقدا للون (بقع صفراء) على ما يصل إىل  00يف املائة من سطحها.
5-5

التصنيف
يصنف الليمون املكسيكي يف ثالث فئات معرفة دناه.

 2-5-5الفئة "املمتازة"
جيب ن يكون الليمون املكسيكي يف هذه الفئة عالي اجلودة .وجيب ن يتميز خبصائ الصننف .وجينب ن
يكون خاليا من العيوب باستنناء عيوب سطحية طفيفة جندا رنريطة ال تنؤثر هنذه العينوب علنى املظهنر العنام للمننتج
ونوعيته وجودة احلفظ والعرض يف العبوة.
 5-5-5الفئة األوىل
جيب ن يكون الليمون املكسيكي يف هذه الفئة من نوعية جيدة .وجيب ن يتميز خبصائ الصنف .بيند ننه
ميكن السما بالعيوب الطفيفة التالية رريطة ال تنؤثر علنى املظهنر العنام للمننتج ونوعيتنه وجنودة احلفنظ والعنرض يف
العبوة:
-

عيوب طفيفة يف الشكل؛
عيوب طفيفة يف اللون؛
عيوب طفيفة يف القشرة ال تتجاوز  2سم.5

ب النمرة.
وجيب ال تؤثر تلك العيوب بأي حال من األحوال على ل ّ
 0-0-5الفئة الثانية
تشمل هذه الفئة الليمون املكسيكي غري املؤهل ألن يدرج يف الفئتني األعلى ولكنه يفي بالشنرو الندنيا املنذكورة
يف القسم  2-5عاله .بيد نه ميكن السما بالعيوب التالية رريطة ن حيتفظ الليمون املكسيكي خبصائصه األساسية من
ناحية النوعية وجودة احلفظ والعرض:
-

عيوب طفيفة يف الشكل؛
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عيوب طفيفة يف اللون؛
عيوب طفيفة يف القشرة من جراء اخلندو
القشرة مبا ال يتجاوز  5سم.5

و التبقعنات و احلنك و البقنع و ي عينوب خنرى يف

ب النمرة.
وجيب ال تؤثر تلك العيوب بأي حال من األحوال على ل ّ
-3

األحكام اخلاصة باحلجم
يتحدد احلجم باحلد األقصى لقطر القسم األوسط من النمرة وفقاً للجدول التالي:
رمز احلجم
2
5
0
0
2

-4

القطر (مم)
> 02
02 -00,2
00 -02,2
02 -00,2
00 -52

األحكام اخلاصة باملسموح به

ميكن التسامح يف اجلودة واحلجم يف كل عبوة ( و يف كل جمموعة من املنتجات تعرض سائبة) إذا كان املننتج
ال يفي باالررتاطات احملددة للفئة املبينة.
2-0

التسامح يف اجلودة

 2-2-0الفئة "املمتازة"
مخسة يف املائة من حيث العدد و الوزن من الليمون املكسيكي الذي ال يفي باالررتاطات اخلاصة بالفئة ولكننه
يفي باررتاطات الفئة األوىل و يدخل ،استنناء ،يف حدود املسمو به لتلك الفئة.
 5-2-0الفئة األوىل
عشرة يف املائة من حيث العدد و الوزن من الليمون املكسيكي الذي ال يفي باالررتاطات اخلاصة بالفئنة ولكننه
يفي باررتاطات الفئة النانية و يدخل ،استنناء ،يف حدود املسمو به لتلك الفئة.
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 0-2-0الفئة الثانية
عشرة يف املائة من حيث العدد و النوزن منن الليمنون املكسنيكي النذي ال يفني باالرنرتاطات اخلاصنة بالفئنة
وال باحلد األدنى من االررتاطات ،باستنناء املنتج املتضرر من التعفن و غري ذلك منن التلنف النذي جيعلنه غنري صنا
لالستهالك.
5-0

حدود التسامح يف احلجم

تبلغ حدود التسامح يف احلجم بالنسبة جلمينع الفئنات  20يف املائنة منن حينث العندد و النوزن منن الليمنون
املكسيكي وهو ما يناظر احلجم الذي يزيد و ينق مباررة عما هو مشار إليه على العبوة.
-5

األحكام املتعلقة بطريقة العرض

2-2

التماثل

جيب ن تكون حمتويات كل عبوة ( و جمموعة منن املننتج معروضنة سنائبة) متماثلنة وحتتنوي علنى الليمنون
املكسيكي فقط ومن نفس املنشأ والصنف والنوعية واحلجم .وبالنسبة للفئنة "املمتنازة" ،جينب ن يكنون اللنون متمناثال.
وجيب ن مينل اجلزء املرئي من حمتويات العبوة ( و جمموعة املنتج املعروضة سائبة) كل حمتويات العبوة.
5-2

التعبئة

جيب تعبئة الليمون املكسيكي بطريقة حتمي املنتج على النحو الصنحيح .وجينب ن تكنون املنواد املسنتصخدمة
داخل العبوة جديدة 1ونظيفة وجيدة مبا حيول دون التسبب بأي ضرر خنارجي و داخلني بناملنتج .ويُسنمح باسنتصخدام
مواد ،وبوجه خاص الورق و الدمغات اليت حتمل املواصفات التجارية ،رريطة ن يتم الطبع و التوسيم حبن و غنراء
غري سام.
وجيب ن تنُعبأ ار الليمون املكسيكي يف كل عبوة باالمتنال للمدونة الدولينة ملمارسنات تعبئنة ونقنل الفاكهنة
واخلضروات الطازجة املوصى بها (.)CAC/RCP 44-1995
 2-5-2وصف العبوات
جيب ن تفي العبوات مبواصفات النوعية والنظافة الصحية والتهوية واملقاومة اليت تضمن مناولة نار الليمنون
املكسيكي ورحنها وحفظها بالطريقة املناسبة .وجيب ن تكون العبوات (جمموعة املنتج املعروضة سائبة) خالية منن ي
مواد و روائح غريبة.

1

ألغراض هذه املواصفات ،تشمل هذه املواد موادا مت إعادة استصخدامها يف غذاء نوعي.
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-6

العالمات أو التوسيم

2-6

العبوات املخصصة للمستهلك

باإلضافة ملتطلبات مواصفات الدستور الغذائي العامة لوضنع عالمنات األغذينة املعلبنة
 ،)1985تطبق األحكام احملددة التالية:
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 2-2-6طبيعة املنتج
إذا مل يكن املنتج مرئياً من خارج العبوة ،فينبغي ن يُذكر يف بطاقات التوسيم املوضنوعة علنى كنل عبنوة اسنم
املنتنَج وميكن ن يوضع اسم الصنف.
5-6

العبوات غري املخصصة لتجارة التجزئة

جيب ن حتمل كل عبوة اخلصائ التالية بأسطر مكتوبنة جممعنة يف نفنس اجلهنة حينث توضنع العالمنات
بشكل مقروء ويتعذر حموها وظاهرة للعيان من اخلنارج ،و يف املسنتندات املصناحبة للشنحنة .وبالنسنبة للمننتج املنقنول
سائبا ،جيب ن تظهر تلك اخلصائ يف مستند مصاحب للبضائع.
 2-5-6حتديد اهلوية
اسم وعنوان املصدِّر و /و املعبِّئ و /و املرسِل .رمز حتديد اهلوية (اختياري).2
 5-5-6طبيعة املنتج
اسم املنتَج إذا مل تكن احملتويات مرئية من اخلارج .اسم الصنف و النوع التجاري (اختياري).
 0-5-6منشأ املنتج
بلد املنشأ ،وعلى ساس اختياري املنطقة اليت نتجته و اسم املكان الوطين و اإلقليمي و احمللي.
 0-5-6حتديد اهلوية التجارية
الفئة؛
 احلجم (رمز احلجم و احلد األدنى واألقصى للقطر بامللليمرتات)؛ -الوزن الصايف (اختياري)؛

 2تتطلب التشريعات القطرية لعدد من البلدان اإلعالن الصريح عن االسم والعنوان .غري نه ينبغي اإلرارة إىل املرجع "املعبئ و /و املرسل
( و املصختصرات املعادلة)" على مقربة من عالمة الرمز يف حال استعمال عالمة رمز.
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 2-5-6عالمة التفتيش الرمسية (اختياري)
-7

امللوثات

 2-7ميتنل املنتج الذي تغطيه هذه املواصفات للمستويات القصوى للمواصفات العامة للدسنتور الغنذائي فيمنا يتعلنق
باملواد امللوثة واملواد السمية يف األغذية (.)CODEX STAN 193-1995
5-7

الغذائي.
-8

ميتنل املنتج الذي تغطيه هذه املواصفات للحدود القصوى ملصخلفات مبيدات اآلفات اليت حتددها هيئة الدسنتور

النظافة الصحية

 2-8يوصَ ى بأن جيري إعداد ومناولة املنتج الذي تغطيه حكام هذه املواصنفات وفقناً للبننود املتصنلة باملوضنوع منن
املدونة الدولية للممارسات املوصنى بهنا  -املبناد العامنة للنظافنة الصنحية لألغذينة ( ،)CAC/RCP 1-1969ومدوننة
ممارسات النظافة الصحية فيمنا يتعلنق بالفاكهنة واخلضنر الطازجنة ( )CAC/RCP 53-2003وغنري ذلنك منن نصنوص
الدستور الغذائي منل مدونة ممارسات النظافة الصحية ومدونة املمارسات.
 5-8وينبغي ن ميتنل املنتج ألي معايري ميكروبيولوجية حمددة وفق ًا ملباد وضع املعايري امليكروبيولوجية وتطبيقهنا
يف ميدان األغذية (.)CAC/GL 21-1997

