املواصفة اخلاصة باللحم املفروم املقدد املطبوخ
CODEX STAN 98-1981

اعتُمدت يف  .1981جرت مراجعتها يف  1991و 2014و.2015

MO384/A

2

-1

CODEX STAN 98-1981

النطاق
تسري هذه املواصفة على املنتجات اليت تطلق عليها تسمية "اللحم املفروم" 1واليت جرت تعبئتها باستخدام أي مواد
تعبئة مناسبة.
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الوصف
يُعدّ املنتج من اللحوم أو حلوم الدواجن أو من مزيج من االثنني معاً كما هو مبيّن أدناه بعد تقديدها وتدخينها ربّما.
تتألف نسبة ال تقل عن  50يف املائة من اللحوم من قطع مقطعة تقطيعاً خشناً نتيجة طحن اللحوم عرب ثقوب ال يقلّ
قطرها عن  8ملم .وال جيوز أن يتعدى حجم أي من القطع  15ملم.
وميكن هلذا املنتج أن حيتوي على مواد للربط أم ال.
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.
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التعاريف اإلضافية
ألغراض هذه املواصفة:
-

السقط الصاحل لألكل يُقصد به السقط الذي تبيّن أنه صاحل لالستهالك البشري ،باستتننا الترئتني واألننتني
وفروة الرأس واخلطمني (مبا يف نلك الشفتني واألنف) والغشا املخاطي واألوتار العضلية واجلهتاز التناستلي
واألضرع واألمعا واملنانة .وال يشمل السقط الصاحل لألكل جلد الدواجن.
اللحوم يُقصد بها اجلز الصاحل لألكل مبا يف نلك الستقط الصتاحل لألكتل متن أي متن النتدييات التيت يتتم
نحبها يف مسلخ.
معبأة يُقصد بها معبأة يف حاوية مصنوعة من مواد متنع التلوث يف ظروف املناولة العادية.

-

حلوم الدواجن يُقصد بها اجلز الصاحل لألكل من أي من الطيور املدجّنة مبا فيها الدجاج أو الديك الرومتي
أو الب ّط أو اإلو ّز أو الدجاج الفرعوني أو احلمام الذي يتم نحبه يف مسلخ.

-
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الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة
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املكونات األساسية
1

اللحوم أو حلوم الدواجن أو مزيج من االثنني مع ًا باستننا السقط الصاحل لألكل؛
املياه؛

باإلمكان استبدال لفظة "اللحم" بكلمة أخرى حتدد نوع (أو أنواع) اللحم املستخدم.
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مكونات التقديد املؤلفة من ملح الطعام والصوديوم أو نرتيت البوتاسيوم.

املكوّنات االختيارية
-

السقط الصاحل لألكل ،الدهن حبد ناته ،جلد اخلنزير املقدد وغري املقدد حبد ناته وحلوم الدواجن؛
مواد الربط من الربوتينات والكربوهيدرات على غرار:
 املساحيق أو الدقيق أو النشا املعدّ من احلبوب أو البطاطس أو البطاطس احللوة؛ منتجات اخلبز أو البسكويت أو املعجّنات؛ احلليب اجملفف ،احلليب اجملفف اخلالي من الدسم ،احلليب الرائب اجملفف ،الكازينات ،مصتلاللنب ،بروتينات البيض ،املنتجات املصنوعة من الدم اجملفف ،املنتجتات املصتنوعة متن الربوتينتات
النباتية؛
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السكروز ،السكر احملوّل ،الدكسرتوز (الغلوكوز) ،اللكتوز ،امللتتوز ،شتراب الغلوكتوز (مبتا يف نلتك شتراب
الذرة)؛
البهارات والتوابل واملطيّبات.
الربوتينات العطرية القابلة للذوبان يف املياه والتحلل فيها.

الرتكيبة
املنتج مع مواد الربط
احملتوى األدنى من اللحوم
احملتوى األقصى من الدهون
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 80يف املائة
 35يف املائة

2

املنتج من دون مواد للربط وسقط صاحل
لألكل (لكن من املمكن أن يشمل حلوم
القلب أو اللسان أو الرأس املستخرجة
من الندييات)
 90يف املائة
 25يف املائة

عوامل اجلودة األساسية

 1-4-3املواد األولية
تكون املكونات املستخدمة لصنع املنتج من نوعية مناسبة لالستهالك البشري وخالية من أي روائح أو نكهات كريهة.

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

يشمل احملتوى من اللحوم أنواع اللحوم والسقط الصاحل لألكل وحلوم الدواجن.

4
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املواد املضافة إىل األغذية
و 2يف املواصفة العامة للمواد املضافة إىل األغذية

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

وينبغي لدى استخدام املنكهات مراعاة اخلطوط التوجيهية الستخدام املنكهات (.)CAC/GL 66-2008
يسري القسم  1-4يف 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
تستويف املنتجات اليت تشملها هذه املواصفة احلدود القصوى الواردة يف املواصفة العامة للملوثات والسموم يف األغذية
واألعالف (.)CODEX STAN 193-1995
وعلى املنتجات اليت تشملها هذه املواصفة أن تستويف احلدود القصوى ملخلفات املبيدات وأأو 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 نات الصلة يف املبادئ العامة لنظافة
األغذية ( )CAC/RCP 1-1969ومدونة السلوك ملمارسات النظافة اخلاصة باللحوم ( )CAC/RCP 58-2005ومدونة
ممارسات النظافة لألغذية املعلّبة املتدنية احلموضة واحملمّضة واملتدنية احلموضة ( )CAC/RCP 23-1979واخلطوط
التوجيهية بشأن تطبيق املبادئ العامة لنظافة األغذية لكافحة اللسترييا األحادية يف األغذية اجلاهزة لالستهالك
( ) CAC/GL 61-2007وغري نلك من نصوص الدستور الغذائي نات الصلة منل مدونات املمارسة اخلاصة بالنظافة
العامة ومدونات املمارسة األخرى.

وينبغي أن متتنل املنتجات ألي معايري ميكروبيولوجية تُحدد وفقا للمبادئ واخلطوط التوجيهية اخلاصة بوضع املعايري
امليكروبيولوجيتتتتة لألغذيتتتة وتطبيقها (.)CAC/GL 21-1997
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التوسيم
تسري أحكام املواصفة العامة لتوسيم األغذية املعبأة مسبقاً (:)CODEX STAN 1-1985
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اسم الغذاء
يكون االسم املوضوع على بطاقة التوسيم "اللحم املفروم" لكنه جيوز استبدال كلمة "اللحم" بكلمة أخرى لوصف نوع
اللحم املستخدم ،أو يف حال استخدام أكنر من صنف واحد من اللحوم ،بأمسا األنواع املستخدمة بالتدرج من أعلى إىل
أقل نسبة ،من ًال "حلم اخلنزير املفروم" و"حلم اخلنزير والبقر املفروم".
وجيب اإلعالن عن وجود مواد للربط وسقط صاحل لالستهالك واإلعالن أيضاً عن أنواع احليوانات اليت استُخرجت منها
اللحوم أو حلوم الدواجن أو مزيج من االثنني معاً يف ما يتعلق باسم املنتج إنا كان إغفال منل هذه املعلومات قد يؤدي إىل
تضليل املستهلك.
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قائمة املكونات
تشري قائمة املكونات إىل أنواع احليوانات اليت استُخرجت منها اللحوم أو حلوم الدواجن أو مزيج من االثنني معاً.

3-7

تاريخ الصالحية والتعليمات للتخزين
يُشار بالسنة إىل احلد األدنى لصالحية املنتج بالنسبة إىل املنتجات القابلة للحفظ ملدة طويلة.
أما بالنسبة إىل املنتجات اليت ال ميكن حفظها ملدة طويلة أي تلك اليت من غري املتوقع االحتفاظ بها ألكنر من  18شهرًا
يف ظروف احلفظ والبيع العادية واليت جرت تعبئتها يف 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 يف حاويات ال تُباع بصورة مباشرة إىل املستهلك
أو غري خمصصة لالستهالك املباشر ،فتوضع التعليمات املناسبة بشأن حفظها وتوزيعها.
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توسيم احلاويات غري املخصصة للبيع بالتجزئة
ترد  ،حسب املقتضى ،املعلومات الالزمة لتوسيم حاويات البيع بالتجزئة ،إما على احلاويات غري املخصصة للبيع
بالتجزئة أو يف املستندات املصاحبة ،باستننا اسم الغذا 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

