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النطاق
تسري هذه املواصفة على املنتجات اليت تطلق عليها تسمية "حلم فخذ اخلنزير املطبوخ" املعبأة بواسطة أي مواد تعبئة
مناسبة.
وهي ال تسري على منتجات حلم فخذ اخلنزير املطبوخة اليت ختتلف خصائص تركيبتها عن اخلصائص احملددة.
ويوضع على هذه املنتجات بيان حمدد يصف طبيعتها احلقيقية من دون تضليل املستهلك والتسبب بالتباس لديه بشأن
املنتجات اليت تشملها هذه املواصفة.
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الوصف
يُصنع هذا املنتج من حلم الفخذ اخللفي للخنزير  -مقطوعاً بشكل مستعرض عن سائر اجلنب ومبا ال يتعدى آخر عظم
الفخذ .وتُنزع عنه مجيع العظام والغضاريف احملاذية واألوتار واألربطة .وجيوز أو ال جيوز أيضاً نزع اجللد والدهون.
وجيري تقديد اللحوم وجيوز تدخينها و/أو إضافة البهارات و/أو النكهات إليها.
وتكون املعاجلة باحلرارة اليت خيضع هلا املنتج ونوع التقديد والتعبئة كافية للتأكد من خلو املنتج من أي خماطر على
الصحة العامة واحملافظة على متاسكه مهما اختلفت شروط التخزين والنقل والبيع.

-3

الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة

1-3

املكونات األساسية
-

2-3

حلم فخذ اخلنزير غري املقدد؛
األجاج املؤلف من املياه وملح الطعام والصوديوم أو نرتيت البوتاسيوم.

املكوّنات االختيارية
-

السكروز ،السكر احملوّل ،الدكسرتوز (الغلوكوز) ،اللكتوز ،امللتووز ،شوراا الغلوكووز (مبوا ك ذلوك شوراا
الذرة) ،العسل؛
البهارات والتوابل واملطيّبات؛
الربوتينات العطرية القابلة للذوبان ك املياه والتحلل فيها؛
اجليالتني الصاحل لألكل.
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عوامل اجلودة األساسية

 1-3-3املواد األولية
تكون املكونات املستخدمة لصنع املنتج من نوعيّة مناسبة لالستهالك البشري وخالية من أي روائح أو نكهات كريهة.

 2-3-3املنتج النهائي
يكون املنتج نظيفاً وخالياً فعلياً من أي بقع وتلوث ناتج عن احلاوية .وينبغي أن تكون اللحوم مقددة بشكل متسق وجيّد
وأن يكون املنتج قاب ًال للتقطيع إىل شرائح.
4-3

احملتوى من اللحوم
 متوسط النسبة املئوية من اللحوم  -الربوتينات على أساس اخللو من الدهون >  18.0ك املائة احلد األدنى من النسبة املئوية من اللحوم-الربوتينات على أساس اخللو من الدهون =  16.5ك املائة(احلد األدنى املطلق)
(تُحسب النسبة املئوية من اللحوم-الربوتينات ،بالنسبة إىل املنتجات املعلّبة ،على أساس احملتوى اإلمجالي للعبوة
وجيري تصحيحها بالنسبة إىل اجليالتني ،ك حال إضافتها  -انظر القسم .)1-8
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املواد املضافة إىل األغذية
و 2ك املواصفة العامة للمواد املضافة إىل األغذية

املواد احلافظة ومواد الرتطيب املستخدمة طبقاً للجدولني
( )CODEX STAN 192-1995ضمن فئة األغذية " 2-2-08منتجات اللحوم والدواجن والطرائد املفتتة واجملهّزة
واملعاجلة باحلرارة" وفئات األغذية املتقاربة جيوز استخدامها ك األغذية املستوفية هلذه املواصفة .وحدها بعض املواد
املضافة إىل األغذية الواردة ك اجلدول ( 3على النحو املبيّن ك اجلدول  )3جيوز استخدامها ك األغذية اليت تستوك هذه
املواصفة.
1

وينبغي لدى استخدام املنكهات مراعاة اخلطوط التوجيهية الستخدام املنكهات (.)CAC/GL 66-2008
يسري القسم  1-4ك املواصفة العامة للمواد املضافة إىل األغذية ( )CODEX STAN 192-1995والذي يشري إىل شروط
انتقال املواد املضافة إىل األغذية من املكونات واملواد األولية إىل األغذية.
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امللوثات
تستوك املنتجات اليت تشملها هذه املواصفة احلدود القصوى الواردة ك املواصفة العامة للملوثات والسموم ك األغذية
واألعالف (.)CODEX STAN 193-1995
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وعلى املنتجات اليت تشملها هذه املواصفة أن تستوك احلدود القصوى ملخلفات املبيدات و/أو العقاقري البيطرية اليت
حددتها هيئة الدستور الغذائي .
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النظافة العامة
يوصى بأن تُعد املنتجات املشمولة بأحكام هذه املواصفة وتتم مناولتها وفقا لألقسام ذات الصلة ك املبادئ العامة لنظافة
األغذية ( )CAC/RCP 1-1969ومدونة السلوك ملمارسات النظافة اخلاصة باللحوم ( )CAC/RCP 58-2004ومدونة
ممارسات النظافة لألغذية املعلّبة املتدنية احلموضة واحملمّضة واملتدنية احلموضة ( )CAC/RCP 23-1979وغري ذلك
من نصوص الدستور الغذائي ذات الصلة مثل مدونات املمارسة اخلاصة بالنظافة العامة ومدونات املمارسة األخرى.

وينبغى أن متتثل املنتجات ألي معايري ميكروبيولوجية تُحدد وفقا للمبادئ واخلطوط التوجيهية اخلاصة بوضع املعايري
امليكروبيولوجيووووة لألغذيوووة وتطبيقها (.)CAC/GL 21-1997
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التوسيم
بالنسبة إىل املواصفة العامة لتوسيم األغذية املعبأة مسبقاً

التالية:
1-7

(STAN 1-1995

 ،)CODEXتسري األحكام احملددة

اسم الغذاء
يكون اسم الغذاء املوضوع على بطاقة التوسيم "حلم فخذ اخلنزير املطبوخ".
يشمل اسم املنتج ،حسب االقتضاء ،ما يلي:
-

"مع اجللد"
"ك/مع عصري طبيعي"
"أضيف إليه  "Xبالنسبة إىل اجليالتني أو األغار أو األجلينات أو الكراجينان
"مدخّن"
"أضيف إليه عامل تدخني".

يُشار بشكل دقيق إىل طريقة التحضري أو التجهيز أو العرض حبيث تظهر ك الوقت نفسه إىل جانب اسم املنتج إذا كان
إغفال هذه املعلومات قد يؤدي إىل تضليل املستهلك.
2-7

تاريخ الصالحية والتعليمات للتخزين
يُشار بالسنة إىل احلد األدنى لصالحية املنتج بالنسبة إىل املنتجات القابلة للحفظ ملدة طويلة.
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أما بالنسبة إىل املنتجات اليت ال ميكن حفظها ملدة طويلة أي تلك اليت من غري املتوقع االحتفاظ بها ألكثر من  18شهرًا
ك ظروف احلفظ والبيع العادية واليت جرت تعبئتها ك حاوية جاهزة لعرضها على املستهلك أو ألغراض االستهالك
املباشر ،يُشار إىل احلد األدنى ملدة صالحيتها باليوم والشهر والسنة.
وبالنسبة إىل املنتجات غري القابلة للحفظ ملدة طويلة واليت متت تعبئتها ك حاويات ال تُباع بصورة مباشرة إىل املستهلك
أو غري خمصصة لالستهالك املباشر ،فتوضع التعليمات املناسبة بشأن حفظها وتوزيعها.
3-7

توسيم احلاويات غري املخصصة للبيع بالتجزئة
ترد  ،حسب املقتضى ،املعلومات الالزمة لتوسيم حاويات البيع بالتجزئة ،إما على احلاويات غري املخصصة للبيع
بالتجزئة أو ك املستندات املصاحبة ،باستثناء اسم الغذاء وتاريخ الصالحية وتعليمات للتخزين وحتديد الشحنة واسم
املصنع أو املعبئ وعنوانه واليت ترد على احلاوية غري املخصصة للبيع بالتجزئة.
غري أنه ميكن االستعاضة عن تعريف الشحنة ،واسم وعنوان املصنع أو املعبئ بعالمة تعريف شرط أن يتم التعرف على
هذه العالمة بوضوح مع املستندات املصاحبة.
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أساليب التحليل
انظر املواصفة .CODEX STAN 234-1999
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التصويب يف حال إضافة اجليالتني
بالنسبة إىل املنتجات اليت ال تُعرف فيها كمية اجليالتني املضافة إليها ،ينبغي حذف نسبة  0.5ك املائة من
الربوتينات من النسبة املئوية من الربوتينات املشار إليها على أساس اخللو من الدهون.

