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المواصفة الخاصة بجبنة سان بوالن
CXS 271-1968

وتم تنقيحها في عام
المعروفة سابقا  .CODEX STAN C-13-1968تم اعتمادها في عام ّ .1968
تم تعديلها في األعوام  2008و 2010و 2013و.2018
وّ
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 -1النطاق

تسري هذه املواصفة على جبنة سان بوالن ( )Saint-Paulinاملعدة لالستهالك املباشر أو ملزيد من التجهيز ،وفقاً للوصف الوواد
القسم  2من هذه املواصفة.

 -2الوصف

جبنة سان بوالن هي جبنة منضجة وجامدة/شبه صلبة وفقاً للمواصفة العامة لألجبان ( .)CXS 283-1978ولوذه اجلبنوة لوون يكوا
أن يكون أبيض أو عاجيًا تقريبًا أو مييل إىل األصفر الفاتح أو اللون األصفر ولا قوام متماسك (عند الضغط عليها باإلهبوام) ولكنوه
قوام يتميز باملرونة .وغالبًا ما تكون الثقوب الغازية غائبة ،ويُقبول بعود قليول مون الفراغوا أو التشوققا  .ويوتم تنونيا اجلبنوة وبيعهوا
ما أو بدون 1قشرة جافة أو دطبة بعض الشيء ،وهي صلبة ولكنها لينة حتت ضغط اإلهبام ،وقد تكون مغلفة أحيانًا.
احدا على
وبالنسبة إىل جبنة سان بوالن اجلاهزة لالستهالك ،تستغرق عا ًة عملية اإلنضاج لبلودة خنائص النكهة والقوام
أسبوعا و ً
ً
حورادة تو او بوون  10و 17دجووة مئويووة حسووى موودج النضوو .امل لوووب .وميكوون اسووت دام وورو إنضوواج بديلووة (مبووا يشوومل إضووافة
األنزميووا الووز تعووزز عمليووة إنضوواج اجلبنووة) بشوورأ أن تتسووم اجلبنووة النااووة عنهووا بوواملميزا املا يووة والكيميائيووة اويويووة واوسووية نفسووها
كتلووك الووز حتققهووا إجووراءا اإلنضوواج املووذكودة ًنفواً .أمووا جبنووة سووان بوووالن املعوودة ملزيوود مون التجهيووز ،فووال تتسووم بالضوورودة مبسووتوج
مربدا من خالل االحتياجا الفنية و/أو التجادية.
النضوج نفسه عندما يكون ذلك ً

 -3التركيبة األساسية وعوامل الجودة
 1-3المواد الخام

ي .منهما واملنتجا املشتقة من هذين النوعن من اوليى.
حليى البقر أو حليى اجلاموس أو مز ٌ

 2-3المكونات المسموح بها








با ئا مستزدعة من محض الالكتيك و/أو جراثيم منتجة للنكهوة غوا الضوادة وبا ئوا مسوتزدعة أخورج مون الكائنوا اويوة
الدقيقة غا الضادة؛
اإلنفحة أو غاها من األنزميا امل َ ثِّرة للحليى اآلمنة واملالئمة؛
ُ
كلوديد النو يوم وكلوديد البوتاسيوم كبدائل للملح؛
مياه الشرب؛
إنزميا ًمنة ومالئمة لتعزيز عملية اإلنضاج؛
موا ًمنة ومناسبة للمساعدة عملية التجهيز؛
أنواع من قيق ونشاء األدز والذدة والب اطا :ما مراعاة أحكام املواصفة العامة لألجبان ) ،(CXS 283-1978جيوز است دام
ه ووذه امل ووا بوص ووفها م ووا َ مض ووا ة للتكت وول ملعاجل ووة ال بق ووة الس و حية للمنتج ووا املق ع ووة أو املق ع ووة إىل ش ورائح أو املبش ووودة
ادسووا
فحسووى ،بشوورأ أن تووتم إضووافة هووذه امل ووا بلقوول كميووة مؤ يووة للهوود الووو يفي علووى النحووو املننووور عليووه
التننيا اجليدة وما مراعاة أي است دام ًخر للموا املضا ة للتكتل املذكودة القسم .4

 1هووذا ال يعووه أنووه وت إزالووة القشوورة قبوول البيووا ،وبوودالً موون ذلووك مت إنضوواج و/أو حفووا اجلبنووة ب ريقووة حتووول ون تشووكل القشوورة (جبنووة موون غووا قشوورة ) .وميكوون
است دام غشاء إنضاج صنا جبنة من غا قشرة .وميكن أن يشكل غشاء اإلنضواج الغوال الوذي موي اجلبنوة .و موا يتعلوق باجلبنوة مون غوا قشورة ،ان ور أيضوا
املرفق باملواصفة العامة لألجبان (.)CXS 283-1978
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 3-3التركيبة
مكونات الحليب

الحد األدنى من
المحتوى

الحد األقصى من المحتوى
)كتلة/كتلة(

)كتلة/كتلة(

دهن الحليب في
المادة الجافة:
المادة الجافة:

)كتلة/كتلة(

غا حمد

%40

تبعا حملتوج الدهون

المستوى المرجعي

من  %40إىل

% 50

املا ة اجلافة استنا ا إىل اجلدول أ ناه
الحد األدنى للمادة الجافة المقابلة

محتوى الدهون في المادة الجافة (كتلة/كتلة):

(كتلة/كتلة):

تعا ل أو تزيد عن  %40ولكن تقل عن :%60

%44

تعا ل أو تزيد عن :%60

%54

وال تستو التعديال الز ت رأ على تركيبة املنت .والز تتجاوز اودين األ ىن واألقنوى لودهون اوليوى واملوا ة اجلافوة أحكوام القسوم
 3-3-4من املواصفا العامة الست دام من لحا األلبان (.)CXS 206-1999

 -4المواد المضافة إلى األغذية

وح و وودها فئ و ووا املو و ووا املض و ووافة إىل األغذي و ووة املش و وواد إليه و ووا وامل و ووربدة اجل و وودول أ ن و وواه ميك و وون أن تس و ووت دم لفئ و ووا املن و ووت .احمل و وود ة.
وضمن كل فئة من املوا املضافة ،وحيثما يُسمح بذلك حبسى اجلدول ،وحودها املووا املضوافة إىل األغذيوة املددجوة القائموة أ نواه
ميكن أن تست دم ،وذلك فقط ضمن الو ائف واودو احملد ة.

الفئ ة ةةة الو يفي ة ةةة للم ة ةةادة المض ة ةةافة إل ة ةةى
األغذية

االستخدام المبرر
كتلة الجبنة

معالجة الطبقة
السطحية/القشرة

( Xأ)

–

عوامل التبييض:

–

–

من ما اوموضة:

X

–

املثبتا :

–

–

املث نا :

–

–

عوامل االستحالب:

–

–

األلوان:
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مضا ا األكسدة:

–

–

املوا اواف ة:

X

X

عوامل اإلدغاء:

–

–

املوا املضا ة للتكتل:

–

(Xب)

(أ)
X
–

فقط للحنول على خنائص اللون كما تر القسم .2
إن است دام موا مضافة تنتمي إىل هذه الفئة له ما يربده من الناحية التكنولوجية.
إن است دام موا مضافة تنتمي إىل هذه الفئة ليس له ما يربده من الناحية التكنولوجية.

الرقم الدولي

اسم المادة المضافة

الحد األقصى

األلوان
)160a(i

كادوتن بيتا( -مركى)

)160a(iii

كادوتن بيتا)Blakeslea trispora(-

160e

كادوتينال بيتا-أبو-'8-

160f

محض الكادوتن ،إس اإليثيل ،بيتاً -بو-8’-

)160a(ii

أنواع الكادوتن بيتا( -نبايت)

 600ملغ/كلغ

)160b(ii

مست لنا األناتو على أساس النودبيكسن

 25ملغ/كلغ

 35ملغ/كلغ
منفر ًة أو جمتمعةً

المواد الحافظة
1105

ليسوزمي

200

محض السودبيك

202

سودبا البوتاسيوم

203

سودبا الكالسيوم

234

نيسن

235

ناتاميسن (بيماديسن)

251

ني ا النو يوم

252

ني ا البوتاسيوم

280

محض الربوبيونيك

281

بروبيونا النو يوم

282

بروبيونا البوتاسيوم

ضمن اودو القنوج ملمادسا التننيا اجليدة
 1000ملغ/كلغ قائمة على محض السودبيك
للمعاجلة الس

حية فقط*

 12.5ملغ/كلغ
 2ميلليغرام  /سم  2غا موجو على عمق  5مم.
للمعاجلة الس

حية فقط*

 35ملغ/كلغ
منفر ةً أو جمتمعةً
(على شكل إيون الني ا )
 3000ملغ/كلغ
للمعاجلة الس

حية فقط*
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ُمنظمات الحموضة
)170(i

كربونا الكالسيوم

ضمن اودو القنوج ملمادسا التننيا اجليدة

)504(i

كربونا املغنسيوم

ضمن اودو القنوج ملمادسا التننيا اجليدة

575

جلوكونو لتا-الكتون

ضمن اودو القنوج ملمادسا التننيا اجليدة

المواد المضادة للتكتل
)460(i

السليلوز ذو البلودا اجملهرية (صمغ السليلوز)

ضمن اودو القنوج ملمادسا التننيا اجليدة

)460(ii

مسحوق السليلوز

ضمن اودو القنوج ملمادسا التننيا اجليدة

551

ثاين أكسيد السيليكون ،الالبلودي

552

سيليكا الكالسيوم

)553(i

سيليكا املغنسيوم ،اص ناعي

)553(iii

التلك

 10000ملغ/كلغ
منفر ًة أو جمتمعةً
السيليكا حمتسبة على شكل ثاين أكسيد
السليكون

* لتعريف س ح األجبان وقشرهتا يرجى االطالع على املرفق باملواصفة العامة لألجبان (.)CXS 283-1978

الملوثات
-5
ّ

تثل املنتجا املشمولة هبذه املواصوفة للمسوتويا القنووج للملوثوا احملود ة لوذا املنوت .املواصوفة العاموة للملوثوا والسوموم
األغذية واألعال ).(CXS 193-1995

وينبغي للحليى املست دم تننيا املنتجا الز تشملها هذه املواصفة أن ميتثل للمسوتويا القنووج للملوثوا والسوموم احملود ة
للحليووى املواصووفة العامووة للملوثووا والسووموم األغذيووة واألعووال ( )CXS 193-1995وللحوودو القنوووج مل لفووا العقوواقا
البي رية ومبيدا اآلفا احملد ة للحليى من قبل هيئة الدستود الغذائي.

 -6نظافة المنتج الغذائي

العامووة لن افووة األغذيووة

يوصووى بإعوودا املنتجووا الووز تشووملها أحكووام هووذه املواصووفة ومناولتهووا وفق واً لألقسووام املناسووبة موون املبووا
) ،(CXC 1-1969ومدونة ادسا الن افة اخلاصة باوليى ومنتجا اوليى ) (CXC 57-2004وغا ذلك من ننور الدسوتود

الغو ووذائي ذا النو وولة مثو وول مو وودونا ادسو ووا الن افو ووة ومو وودونا املمادسو ووا األخو وورج .وينبغو ووي أن تثو وول املنتجو ووا ألي معو ووايا
ميكروبيولوجية ُحتد وفقاً للمبا واخل وأ التوجيهية لوضا املعايا امليكروبيولوجية لألغذية وت بيقها ).(CXG 21-1997

 -7التوسيم

باإلض ووافة إىل أحك ووام املواص ووفة العام ووة املتعلق ووة بتوس وويم األغذي ووة املعب وولة
من لحا األلبان ( ،)CXS 206-1999ت بق األحكام احملد ة التالية:

 1-7اسم المنتج الغذائي

مس ووبقا)(CXS 1-1985

واملواص ووفا العام ووة الس ووت دام

جيوز إطالق تسمية جبنة سان بوالن وفقاً للقسم  1-4من املواصفة العامة املتعلقة بتوسيم األغذية املعبلة مسبقاً )،(CXS 1-1985
بشرأ أن ميتثل املنت .ألحكام هذه املواصفة .وجيوز كتابوة االسوم ب ريقوة أخورج حينموا يكوون ذلوك مون عوا ا البلود الوذي يبواع فيوه

CXS 271-1968

6

املنت.

بالتجزئة.

وإن خياد است دام اسم املنت .كن فقط إذا كانت اجلبنة تثل لذه املواصفة .وعندما يتم است دام هذا االسم جلبنة ال تثل لوذه
املواصفة ،تسري أحكام تسمية املنت .وفقاً للمواصفة العامة لألجبان ).(CXS 283-1978
وينبغووي أن تق و ن تسوومية املنتج ووا الووز يف وووق حمتواهووا م وون ال وودهون النسووى املرجعي ووة احملوود ة القس ووم  3-3موون ه ووذه املواص ووفة،
بالوصف املناسى لإلشوادة إىل التغيواا الوز طورأ علوى املنوت .أو حمتوواه مون الودهون (املعورب عنوه بنسوبة الودهون املوا ة اجلافوة أو
كنسبة مئوية من الكتلة ،أيهما كان مقبوالً للبلد الذي سيباع فيه املنت .بالتجزئة) ،على أن يكون هذا الوصف إموا جوزءاً مون االسوم
أو موضووا بووادز ضوومن جمووال الرؤيووة نفسووه .وتوور النووفا املناسووبة العبووادا الوصووفية املووذكودة القسووم  3-7موون املواصووفا
العامووة لألجبووان ) (CXS 283-1978أو بيووان احملتوووج موون املغووذيا وفقواً لل وووأ التوجيهيووة املتعلقووة باسووت دام التنويووه النووحي
والتنويه بالعناصر املغذية ).2 (CXG 23-1997
وجيوز است دام هذه التسمية أيضاً للمنتجا املق عة أو املق عة إىل شرائح أو املبشوودة برشواً خشوناً أو ناعمواً واملنونوعة مون أجبوان
تثل ألحكام هذه املواصفة.

 2-7بلد المنشأ

ينبغووي ذكوور بلوود املنشوول (أي البلوود الووذي مت فيووه تنوونيا املنووت .ولوويس البلوود الووذي نشوول فيووه اسووم املنووت .).وعنوودما نضووا املنووت .لعمليووة
حتويلية جوهرية 3بلد ثان ،يعترب البلد الذي ارج فيه عملية التحول األخاة بلد املنشل لغرض وضا ب اقا التوسيم.

3-7

بيان محتوى الدهون في الحليب

ينبغووي اإلعووالن عوون حمتوووج الوودهون اوليووى ب ريقووة مقبولووة البلوود الووذي سوويباع فيووه املنووت .بالتجزئووة ،إمووا ( )1كنسووبة مئويووة موون
الكتلووة أو ( )2كنسووبة مئويووة موون الوودهون املووا ة اجلافووة أو ( )3بووالغرام كوول حنووة مسووتهلكة حبسووى مووا هووو حموود ب اقووة
التوسيم ،شرأ ذكر عد اونص.

 4-7تحديد التاريخ

ما مراعاة أحكام القسم  1-7-4املواصفة العاموة لتوسويم األغذيوة املعبولة مسوبقاً ) ،(CXS 1-1985جيووز ذكور توادي النونا بودالً
من تادي النالحية ،بشرأ أال يكون الغرض من هذا املنت .بيعه هبذا الشكل للمستهلك النهائي.

 5-7توسيم الحاويات غير المخصصة للبيع بالتجزئة

تُع ووى املعلوم ووا امل لوب ووة القس ووم  7م وون ه ووذه املواص ووفة واألقس ووام  1-4إىل  8-4م وون املواص ووفة العام ووة لتوس وويم األغذي ووة املعب وولة مس ووبقاً

( ،)CXS 1-1985كما تع وى إذا عوت اواجوة التعليموا اخلاصوة بوالت زين ،إموا علوى اواويوة أو املسوتندا املنواحبة ،علوى أن يوُذكر
علووى اواويووة اسووم املنووت .وعالمووة تعريووف الشووحنة واسووم املنوونا أو املعبِّ و وعنوانووه ،و حووال عوودم وجووو مثوول هووذه اواويووة ،تووذكر هووذه
املعلوما على املنت .نفسه .غوا أنوه كون االستعاضوة عون عالموة الشوحنة واسوم املنونا أو املعبِّو وعنوانوه بعالموة تعريوف شوري ة أن تقو ن
2
3

يكون اود األ ىن من حمتوج اجلبنة من الدهون املا ة اجلافة بنسبة  40املائة من الدهون هو املرجا ،لغرض مقادنة بيانا احملتوج من املغذيا .
مثالً ،ال يعترب تق يا اجلبنة أو تق يعها إىل شرائح أو برشها برشاً خشناً أو ناعماً عملية حتويلية جوهرية.
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عالمة التعريف هذه بوضو باملستندا املناحبة.

 -8أساليب التحليل وأخذ العينات

تُسووت دم ،لغوورض التحقووق موون االمتثووال لووذه املواصووفة ،أسوواليى التحليوول وأخووذ العينووا الوواد ة أسوواليى التحليوول وأخووذ العينووا
املوصى هبا ) (CXS 234-1999ذا النلة باألحكام الواد ة هذه املواصفة.
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CXS 271-1968
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المرفق – معلومات إضافية

ال تؤثر املعلوما اإلضافية املبينة
املنت .الغذائي وسالمته.

ما يلي على األحكام الواد ة

الفقرا السابقة الوز تعود أساسوية لويوة املنوت .واسوت دام اسوم

 -1الخصائص الظاهرية
 1-1الشكل :أس وانة مس حة صغاة ما جوانى حمدبة قليال .وقد يت ذ أشكاالً أخرج.
 2-1األحجام واألوزان:
(أ) الننف املعتا  :الق ر  20سنتم تقريبًا؛ الوزن األ ىن  1.3كلغ
(ب) بيز سان بوالن  :الق ر  13-8سنتم؛ الوزن األ ىن  150غ.
(ج) ميه سان بوالن  :الوزن األ ىن  20غ.

 -2طريقة التصنيع

 1-2عملية الت ما :تكون األمحاض بواس ة األحياء اجملهرية.

 2-2خنائص أخرج :يتم ليح اجلبنة

 -3الصفات المميّزة

املاء املاحل.

جيى است دام تسميز بيز سان بوالن و ميه سان بوالن عندما تستو اجلبنة األحكام اخلاصة باألحجام واألوزان (.)2-1

