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مواصفات الدستور الغذائي للزبيب
CODEX STAN 67- 1981

النطاق
-1
Vitis vinifera L
تنطبق هذه املواصفات على العنب اجملفف من األصناف اليت تتوافق مع صاعا
اليت متت معاجلتها أو جتهيزها بشكل مال م ،واليت تعرض من أجل االستهالك املباشر كزبيب أو سلطانات.
كما تغطي الزبيب املعبأ يف حاويات سا بة بقاد إعادة تعبئته يف حاويات حبجم اسعتهالكي .وال تشعمل هعذه
املواصفات مثار كروم جمففة مماثلة تعرف باسم الكشمش اجملفف.
-2

الوصف

1-2

تعريف املنتج

الزبيب منتج جيهز من العنب السليم اجملفف من األصناف املتوافقة م صاا
(ولكن باستثناء أنواع الكشمش اجملفف) اجملهز بطريقة مال مة يف شكل من الزبيعب القابعل للتسعويق املغلعف
مبكونات اصتيارية مناسبة أو بدون ذلك.

Vitis vinifera L

ويكون العنب اجملفف أو الزبيب:
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()9
2-2

منظفا على الوجه الاحيح سواء كان مغسوال أو غري مغسول؛
ومنزوع العنق باستثناء ما يتعلق بشكل عناقيد الزبيب؛
ومنزوع عنق القلنسوة باستثناء نوع ماالغا موسكاتل ( )Malaga Muscatel؛
وميكن غمسه (غري مبيض) يف غسول قلوي وحملول زييت كمساعدة يف التجفيف؛
وميكن تبييضه بإصضاعه ملعاجلة تبييضية بواسطة وسعا ل كيميا يعة ثعم مواصعلة جتهيعزه
بالتجفيف؛
وميكن إزالة البزور منه ميكانيكيا يف األنواع احملتوية على بزور؛
وتقلل الرطوبة منه إىل املستوى الذي يكفل احملافظة على املنتج؛
وميكن تكسيته مبكون أو أكثر أو مبواد سكرية حمددة يف الفقرة  1-3من هذه املواصفات.

جمموعات األنواع
(أ)

عدمية البزر -جمهزة من أعناب صالية بشكل طبيعي من البعزر أو تكعاد تكعون صاليعة معن
البزر؛

MC318/A
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(ب) حتتوي على بزر -جمهزة من أعناب حتتوي على بزر ،واليت ميكن إزالتها أو عدم إزالتهعا
أثناء التجهيز؛
3-2

األمناط (أو األشكال)
(أ)

غري مبزرة (أو منزوعة البزر) -مل يتم نزع البزر يف األنواع احملتوية على بزر.

(ب) مبزرة -م إزالة البزر ميكانيكيا يف األنواع احملتوية على بزر.
(ج) عناقيد -م وجود سويق العذق الر يسي.
-3

الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة

1-3

املكونات املسموح بها

زيت الزبيب والزيوت النباتية األصرى الااحلة لألكل مبا يسعمح بالزبيعب احلعر التعدفق والسعكروز
والسكر املتحول والدكسرتوز وشراب الغلوكوز اجملفف والعسل ،حسب ما يكون مال ما للمنتج.
2-3

معايري اجلودة

 1-2-3خصائص متام النضج
يظهر الزبيب صاا منو الزبيب اجملهز من أعناب تامة النضعج علعى الوجعه الاعحيح ،حسعبما
يتبني من اللون والقوام املناسبني للنوع ،ويشمل هذا الزبيب حاة مجة من العنيبات اللحيمعة وذات احملتعوى
السكري املرتف .
 2-2-3احلد األدنى من اشرتاطات اجلودة
جيهز الزبيب من املواد ،ومبوجب ممارسات ،اليت من شأنها أن جتعل املنتج النهعا ي ميلعك اللعون
والنكهة الطبيعيني وصاا النضج التام اخلاصة بالنوع املقاعود وميتثعل باافعافة إىل ذلعك إىل االشعرتاطات
التالية:
احلد األقصى
(أ) حمتوى الرطوبة
 31يف املا ة
نوع ماالغا موسكاتل
 18يف املا ة
الشكل املبزر (البزر مزال)
 19يف املا ة
مجي األشكال و /أو األنواع األصرى
(ب) الشوا ب املعدنية -قد ال تكون موجودة إىل احلد الذي يؤثر بشكل مادي على جعودة األكعل أو
الاالحية لألكل (الفقرة  2-5من هذه املواصفات).
(ج) عيوب أصرى -صال بشكل جوهري من األعناق واملواد النباتية الغريبة والتلف.
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 3-2-3تعاريف العيوب
(أ) جزء من العنق -نسبة من الفرع أو العنق الر يسي
(ب) عنق القلنسوة -عنق صشبية صغرية يتجاوز طوهلا  3مم تعربط العنعب بفعرع الععذق سعواء كعان
متاال بالزبيبة أم ال.
(ال يعترب عنق القلنسوة عيبا يف الزبيب من نوع ماالغا موسكاتل "غري املسوَّق" .وعنعد النظعر يف
حدود املسموح لعنق القلنسوة على أساس "نسبة مئوية حسب العدد" ،فإن عنق القلنسوة العذي
يكون سا با يعد على أنه موصول بالزبيب).
(ج) الزبيب غري تام النضج أو غري تام النمو -يشري إىل زبيب:

(د)

( )1عبارة عن عنيبات صفيفة الوزن للغاية تفتقد إىل قوام سكري ممعا يعبني ععدم اكتمعال
النمو؛
( )2متغضن متاما وليس له حلم عمليا؛
( )3قد يكون صلبا.
زبيب تالف -الزبيب املتأثر بأشعة الشمس ،أو الندوب أو األفرار امليكانيكية أو غري ذلك معن
الوسا ل املماثلة اليت تؤثر على املظهر أو الاالحية لألكل أو احملافظة على اجلعودة أو جعودة
الشحن بشكل جسيم.
ويف األشكال "املبزرة" ،ال تعترب األفرار امليكانيكية العاديعة الناجتعة ععن عمليعات نعزع البعزر
العادية "تلفا".
ويف النوع "عديم البزر" ال تعترب األفرار امليكانيكيعة العاديعة الناجتعة ععن عمليعات نعزع عنعق
القلنسوة العادية "تلفا".

(هع) الزبيب املسكر -زبيب به بلورات سكرية صارجية أو داصليعة وافعحة بسعهولة وتعؤثر بشعكل
جسيم على مظهر الزبيب .وال يعترب الزبيب املكسو بالسكر أو الذي أفيف إليعه السعكر عمعدا
"زبيب مسكر".
(و) البزر (يف الشكل املبزر) -بزور كاملة تامة النمو بشعكل جعوهري مل يعتم إزالتهعا بنجعاح أثنعاء
جتهيز األشكال املبزرة.
 4-2-3العيوب املسموح بها
جيب أال حيتوي الزبيب علعى عيعوب مفرطعة (سعواء كانعت حمعددة بوجعه صعاال أم ال أو حسعب
املسموح به يف هذه املواصفات) .وجيوز أال تتجاوز عيوب معينة شا عة على النحعو احملعدد يف الفقعرة 3-2-3
احلدود املناوال عليها يف الفقرة .4-2-3
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العيوب
أجزاء من العنق (يف األشعكال ذات
العنق)
أعنععاق القلنسععوات (باسععتثناء نععوع
مالغا موسكاتل "املنزوع العنق")
غري تام النضج أو غري تام النمو
تالف
مسكر
بزور (يف األشكال املبزرة)
-4

األنواع احملتوية على بذور
األنواع عدمية البزر
احلد األقصى املسموح به
 2يف الكيلوغرام الواحد
 2يف الكيلوغرام الواحد
 55يف كل  555غرام

 25يف كل  555غرام

 6يف املا ة من الوزن
 5يف املا ة من الوزن
 15يف املا ة من الوزن
-

 4يف املا ة من الوزن
 5يف املا ة من الوزن
 15يف املا ة من الوزن
 25يف كل  555غرام

اإلضافات الغذائية
احلد األقصى
 1 555ملغم /كغم

1-4

ثاني أكسيد الكربيت (ينطبق على الزبيب املبيض فقط)

2-4

زيوت معدنية (رتبة غذا ية)

 5غم /كغم

3-4

سوربيتول

 5غم /كغم

-5

1

النظافة الصحية

 1-5يوصى بتجهيز ومناولة املنتج املشمول بهذه األحكام من املواصفات وفقا لألقسعام املناسعبة معن مدونعة
السلوك الدولية املوصى بهعا  -املبعاد العامعة لنظافعة األغذيعة ،(CAC/RCP 1-1969)،ومعدونات السعلوك
األصرى اليت أوصت بها هيئة الدستور الغذا ي ،واليت هلا عالقة وثيقة بهذا املنتج.
2-5
3-5

يكون املنتج صالياً من املواد الكريهة بقدر ما هو ممكن يف "ممارسات التاني اجليدة".
يكون املنتج ،عند اصتباره بطرا ق أصذ العينات والفح
-

1

املناسبة ،كما يلي:

صاليا من الكا نات الدقيقة بالكميات اليت قد تشكل صطرا على الاحة؛
صاليا من الطفيليات اليت قد تشكل صطرا على الاحة؛
ال حيتوي على أي مادة ناشئة من كا نعات دقيقعة بكميعات ميكعن أن تشعكل صطعرًا علعى
الاحة.

ينطبق احلد األقاى عقب املعاجلة فورا.
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األوزان واملقاييس

تكون احلاويات ممتلئة بقدر اامكان دون اافرار باجلودة وتكون متسقة مع ااععالن الاعحيح ععن
احملتويات من املنتج.
-7

التوسيم

باافافة إىل متطلبات مواصفة الدستور العامة لتوسيم األغذية سابقة التعليعب
 ،)1985تطبق األحكام احملددة التالية:
1-7

(CODEX STAN 1-

اسم الغذاء
(انظر ااعالنات االصتيارية ،الفقرة )3-7

 1-1-7يكون اسم الغذاء "زبيب" أو يكون "سلطانا" يف البلدان املستخدم فيها اسم سلطانا لوصف أنواع معنية
من الزبيب.
 2-1-7إذا كان الزبيب مبيضا ،فإن جزءا من االسم يشمل ماطلحا له داللته على النحو املفهعوم واملسعتخدم
يف املعتاد يف بلد البي  ،مثل "مبيض" أو "ذهيب" او "ذهيب مبيض".
 3-1-7إذا كان الزبيب من النوع احملتوي على بذور ،فإن اسم املنتج يشمل ،حبسب مقتضى احلال:
(أ)
(ب)

الوصف "مبزر" أو "مت نزع البزر"؛
الوصف "غري مبزر" أو "منزوع البزر" أو "ببعزر" ،أو وصعف مماثعل يعبني أن الزبيعب لعيس
عديم البزر بشكل طبيعي ،باستثناء يف حالة العناقيد من نوع ماالغا موسكاتل.

 4-1-7إذا كان الزبيب يف شكل عناقيد ،فإن اسم املنتج يشمل الوصف "عناقيد" ،أو وصف مال م مماثل.
 5-1-7إذا مل يكن قد مت إزالة عنق قلنسوة الزبيب عمدا ،فإن اسم املنتج يشمل الوصف "غري منعزوع العنعق"
أو وصف مال م مماثل ،إال يف شكل العناقيد من نوع ماالغا موسكاتل.
 6-1-7عندما تستخدم التكسية املميزة أو أي معاجلة مماثلة ،تدرج املاطلحات املال مة كجزء من اسم املنتج
أو على مقربة وثيقة من االسم :مثال "مكسو بالسكر" أو مكسو بكذا".
2-7

إعالنات اختيارية

 1-2-7ميكن وصف الزبيب بأنه "طبيعي" عندما ال يكون قد مت إصضاعه للغمعس يف غسعول قلعوي وحملعول
زييت كمساعدة يف التجفيف وال لعملية تبييض.
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 2-2-7ميكن وصف الزبيب بأنه "عديم البزر" عندما يكون من هذا النوع.
 3-2-7ميكن أن يشمل اسم املنتج صنف الزبيب أو جمموعة أنواعه الانفية.
-8

طرق التحليل وأخذ العينات
انظر ناوال الدستور الغذا ي الوثيقة الالة بشأن طرا ق التحليل وأصذ العينات.

