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النطاق
تسري هذه املواصفة على املنتجات اليت تطلق عليها تسمية "حلم الالنشون" 1واليت جرت تعبئتهاا ااتاتاماأ ي ااوا
تعبئة اناتبة.
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الوصف
يُعمّ املنتج ان اللحوأ و حلوأ المواجن و ان ازيج ان االثنني اعاً كما هو ابيّن ناه اعم تفتيتهاا وتدميامها وتامهينها
رمبا.
وميكن هلذا املنتج ن حيتوي على اوا للراط أ ال.
وتكون املعاجلة ااحلرارة اليت خيضع هلا املنتج ونوع التدميم والتعبئة كافية للتأكم ان هلو املنتج اان ي ااا ر علاى
الصحة العااة واحملافظة على متاتكه اهما اهتلفت شروط التازين والندل والبيع.
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التعاريف اإلضافية
ألغراض هذه املواصفة:
-

السقط الصاحل لألكل يُدصم اه السدط الذي تبيّن نه صاحل لالتتهالك البشري ،مبا يف ذلا الارنيتني يف ااا
عما احليوانات املستاماة التتاراج الرنيتني واليت متّ تغطيسها يف ايااه تااهنةب ااتاتءناأل األذناني وفاروة
الر س واخلطمني مباا يف ذلا الشافتني واألنااب والغشااأل املااا ت واألوتاار العضالية واجلهاا التناتالت
واألضرع واألاعاأل واملءانة .ويشمل السدط الصاحل لألكل يضاً جلم المواجن؛
اللحوم يُدصم اها اجلزأل الصاحل لألكل مبا يف ذل السادط الصااحل لألكال اان ي اان الءامييات الايت ياتم
ذحبها يف اسلخ؛
معبأة يُدصم اها اعبأة يف حاوية اصنوعة ان اوا متنع التلوث يف ظروف املناولة العا ية؛

-

حلوم الدواجن يُدصم اها اجلزأل الصاحل لألكل ان ي ان الطيور املمجّنة مبا فيها المجاج و المي الرواات
و الب ّط و اإلو و المجاج الفرعونت و احلماأ الذي يتم ذحبه يف اسلخ.

-
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الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة
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املكونات األساسية
1

اللحوأ و حلوأ المواجن و ازيج ان االثنني اع ًا ااتتءناأل السدط الصاحل لألكل؛
املياه؛
اكونات التدميم املؤلّفة ان الح الطعاأ والصو يوأ و نرتيت البوتاتيوأ.

تُستامأ اللغة اإلنكليزية فدط يا كانت لغة النص.
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املكوّنات االختيارية
-

السدط الصاحل لألكل ،المهن حبم ذاته ،جلم اخلنزير املدم وغري املدم حبم ذاته؛
اوا الراط ان الربوتينات والكراوهيمرات على غرار:
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املساحيق و المقيق و النشا املعمّ ان احلبوب و البطا س و البطا س احللوة؛
انتجات اخلبز و البسكويت و املعجّنات؛
احلليب اجملفا ،احلليب اجملفا اخلالت ان المتم ،احلليب الرانيب اجملفا ،الكا يناات ،اصال
اللنب ،اروتينات البيض ،املنتجات املصنوعة ان المأ اجملفاا ،املنتجاات املصانوعة اان الربوتيناات
النباتية؛

السكرو  ،السكر احملوّل ،المكسرتو الغلوكو ب ،اللكتو  ،امللتاو  ،شاراب الغلوكاو مباا يف ذلا شاراب
الذرةب؛
البهارات والتواال واملطيّبات؛
الربوتينات العطرية الداالة للذواان يف املياه والتحلل فيها.

الرتكيبة

املنتج اع اوا الراط.
احملتوى األ نى ان اللحوأ
احملتوى األقصى ان المهون
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 80يف املانية
 35يف املانية

2

املنتج ان ون اوا للراط وتدط صاحل
لألكل لكن ان املمكن ن يشمل حلوأ
الدلب و اللسان و الر س املستارجة
ان الءميياتب
 90يف املانية
 30يف املانية

عوامل اجلودة األساسية

 1-4-3املواد األولية
تكون املكونات املستاماة لصنع املنتج ان نوعية اناتبة لالتتهالك البشري وهالية ان ي روانيح و نكهات كريهة.

2

يشمل احملتوى ان اللحوأ نواع اللحوأ والسدط الصاحل لألكل وحلوأ المواجن.
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 2-4-3املنتج النهائي
يكون املنتج نظيفاً وهالياً فعلياً ان ي ادع وتلوث ناتج عن احلاوية .وينبغت ن تكاون اللحاوأ وحلاوأ الامواجن ادام ة
اشكل اتسق وجيّم و ن يكون املنتج قاا ًال للتدطيع إىل شرانيح.
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املواد املضافة إىل األغذية
املوا احلافظة واوا الرت يب واأللوان املستاماة بداً للجامولني  1و 2يف املواصافة العاااة للماوا املضاافة إىل األغذياة

CODEX STAN 192-1995ب ضمن فئة األغذية " 2-3-08انتجات اللحاوأ والامواجن والطرانيام املفتتاة واجملهّازة
واملعاجلة ااحلرارة" وفئات األغذية املتداراة جيو اتتامااها يف األغذية املستوفية هلذه املواصافة .وحامها اعاض املاوا
املضافة إىل األغذية الوار ة يف اجلمول  3على النحو املبيّن يف اجلمول 3ب جيو اتتامااها يف األغذية اليت تستويف هذه
املواصفة.
وينبغت لمى اتتاماأ املنكهات اراعاة اخلطوط التوجيهية التتاماأ املنكهات CAC/GL 66-2008ب.
يسري الدسم  1-4يف املواصفة العااة للموا املضافة إىل األغذية CODEX STAN 192-1995ب والذي يشاري إىل شاروط
انتدال املوا املضافة إىل األغذية ان املكونات واملوا األولية إىل األغذية.
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امللوثات
تستويف املنتجات اليت تشملها هذه املواصفة احلمو الدصوى احملم ة يف املواصافة العاااة للملوثاات والساموأ يف األغذياة
واألعالف CODEX STAN 193-1995ب.
وعلى املنتجات اليت تشملها هذه املواصفة ن تستويف احلمو الدصاوى ملالفاات املبيامات و و العدااقري البيطرياة الايت
حم تها هيئة المتتور الغذانيت .
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النظافة العامة
يوصى اأن تعم املنتجات املشمولة اأحكاأ هذه املواصفة وتتم اناولتها وفدا لألقساأ ذات الصلة يف املبا ئ العاااة لنظافاة
األغذية CAC/RCP 1-1969ب وامونة السلوك ملمارتاات النظافاة اخلاصاة اااللحوأ CAC/RCP 58-2005ب واموناة
ممارتات النظافة لألغذية املعلّبة املتمنية احلموضة واحملمّضاة واملتمنياة احلموضاة CAC/RCP 23-1979ب واخلطاوط
التوجيهية اشأن تطبيق املباا ئ العاااة لنظافاة األغذياة لكافحاة اللساترييا األحا ياة يف األغذياة اجلااهزة لالتاتهالك

 CAC/GL 61-2007ب وغري ذل ان نصوص المتتور الغاذانيت ذات الصالة اءال اامونات املمارتاة اخلاصاة االنظافاة
العااة وامونات املمارتة األهرى.

وينبغى ن متتءل املنتجات ألي اعايري ايكرواولوجية تُحم وفدا للمبا ئ واخلطوط التوجيهية اخلاصاة اوضاع املعاايري
امليكروايولوجيااااة لألغذياااة وتطبيدها CAC/GL 21-1997ب.
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التوسيم
تسري حكاأ املواصفة العااة لتوتيم األغذية املعبأة اسبداً CODEX STAN 1-1985ب:
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اسم الغذاء
يكون اتم الغذاأل املعلن على اطاقة التوتيم "حلم الالنشون".
وجيب اإلعالن عن وجو اوا للراط وتدط صاحل لالتتهالك واإلعالن يضاً عن نواع احليوانات اليت اتتُارجت انهاا
اللحوأ و حلوأ المواجن و ازيج ان االثنني اعاً يف اا يتعلق ااتم املنتج إذا كان إغفال اءل هذه املعلواات قم ياؤ ي إىل
تضليل املستهل .
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قائمة املكونات
تشري قانيمة املكونات إىل نواع احليوانات اليت اتتُارجت انها اللحوأ و حلوأ المواجن و ازيج ان االثنني اعاً.
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تاريخ الصالحية وتعليمات للتخزين
يُشار االسنة إىل احلم األ نى لصالحية املنتج االنسبة إىل املنتجات الداالة للحفظ ملمة ويلة.
اا االنسبة إىل املنتجات اليت ال ميكن حفظها ملمة ويلة ي تل اليت ان غري املتوقع االحتفاظ اها ألكءر ان  18شهرًا
يف ظروف احلفظ والبيع العا ية واليت جرت تعبئتها يف حاوية جاهزة لعرضاها علاى املساتهل و ألغاراض االتاتهالك
املباشر ،يُشار إىل احلم األ نى ملمة صالحيتها االيوأ والشهر والسنة.
واالنسبة إىل املنتجات غري الداالة للحفظ ملمة ويلة واليت متت تعبئتها يف حاويات ال تُباع اصورة اباشارة إىل املساتهل
و غري اصصة لالتتهالك املباشر ،فتوضع التعليمات املناتبة اشأن حفظها وتو يعها.
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توسيم احلاويات غري املخصصة للبيع بالتجزئة
تر  ،حسب املدتضى ،املعلواات الال اة لتوتيم حاويات البيع االتجزنياة ،إااا علاى احلاوياات غاري املاصصاة للبياع
االتجزنية و يف املستنمات املصاحبة ،ااتتءناأل اتم الغذاأل وتاريخ الصالحية وتعليمات للتاازين ودميام الشاحنة واتام
املصنع و املعبئ وعنوانه واليت تر على احلاوية غري املاصصة للبيع االتجزنية.
غري نه ميكن االتتعاضة عن تعريا الشحنة ،واتم وعنوان املصنع و املعبئ اعالاة تعريا شرط ن يتم التعارف علاى
هذه العالاة اوضوح اع املستنمات املصاحبة.
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أساليب التحليل
انظر املواصفة .CODEX STAN 234-1999

