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مواصفات الدستور الغذائي جلو الفستق غري املقشور
()CODEX STAN 131- 1981
-1

النطاق

تنطبق هذه املواصفات على الفستق غري املقشور من األصننا  Pistacia vera L.سنوا يف حالتن الطبعيعنأ
اجملهزة الذي ييرض لالستهالك املباشر .كما يغطي الفستق غري املقشور امليبأ يف حا يات سائبأ بقصد إعادة تيبئت يف
حا يات حبجم استهالكي.
-2

الوصف

1-2

تعريف املنتج

الفتسق منتج يتم احلصول علع من بنذ ر تامنأ النجنج منن ااكهنأ  Pistacia vera L.مت جتفعفهنا اصنطناععا
بواسطأ الشمس تفتح بشكل طبعيي معكانعكي .جيوز حتمعص املنتج  /متلعح  /مياجلت بيصري اللعمون.
2-2

األنواع الصنفية
تصنف األنواع الصنفعأ كاآلتي:
()
(ب)

3-2

استق طويل
استق مستدير

األشكال
ييرض املنتج يف حد الشكلني التالعني:
()
(ب)

4-2

استق خام
استق حممص

األشكال الفرعية
جيوز عرض املنتج يف حد الشكلني الفرععني التالعني:
()
(ب)

مملح
مياجل بيصري اللعمون
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تصنيف احلجم (اختعاري)
ميكن توصعف الفستق من ناحعأ احلجم اقا للجد ل التالي:
[خاص] التوصعف
صغري
متوسط
كبري
كبري جدا
كبري للغايأ

-3

الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة

1-3

املادة اخلام

عدد حبات الفستق يف كل  111غرام
كثر من  111حبأ
 22إىل  111حبأ
 11إىل  21حبأ
 11إىل  11حبأ
قل من  11حبأ

استق نظعف سلعم من نوععأ مناسبأ لالستهالك البشري.
2-3

مكونات اختيارية
()
(ب)

3-3

ملح
عصري لعمون

املنتج النهائي

 1-3-3الرتكيبة -حمتوى الرطوبة
احلد األقصى حملتوى الرطوبأ 1 :يف املائأ م/م.
 2-3-3عوامل اجلودة  -اشرتاطات عامة
()
(ب)
(ج )

خال عملعا من اليفن املذاق املتيفن الزنخ.
خال من احلشرات اليثأ احلعأ.
خال عملعا من املواد الغريبأ -ي شي آخر غري الفستق ( ي اللب ،قشرة صلبأ غال الثمرة)
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 3-3-3تعريف العيوب
()
(ب)
(ج )
(د)
(هن)

االنغالق (عدم االنقسام)  -قشرة الفستق اليت ال تنقسنم مفتوحنأ لكنهنا حتتنوي علنى لنب مكتمنل
النمو؛
الفراغ -احلالأ اليت يكون لب الفستق اعها غري نام؛
عدم النضج (غري تام النمو) -احلالأ اليت ال يكون لب الفستق اعها قد منا بشكل ا ؛
مثرة تالفة بفعل احلشرات -مثرة تجررت من تلف حدثت احلشنرات حتتنوى علنى حشنرات
عثأ آاات خرى معتأ.
مثرة متعطنة -مثرة تجررت من التيطن بشكل ظاهر ،من التفسخ.

 4-3-3العيوب املسموح بها
يلي:

يتمثل احلد األقصى املسموح ب من اليعوب حبسب اليدد على النحو احملدد يف القسنم الفرعني  3-3-3اعمنا
الفئأ  5 -) ( 3-3-3يف املائأ
الفئأ ( 3-3-3ب) 5 -يف املائأ
الفئأ ( 3-3-3ج) 1 -يف املائأ
الفئأ ( 3-3-3د) 4 -يف املائأ
الفئأ ( 3-3-3ه) 1 -يف املائأ
ال يتجا ز جمموع اليعوب من الفئأ ( ) حتى (هن)  11يف املائأ

4-3

قبول دفعة املنتجات
ييترب ن دايأ املنتجات قد ات باشرتاطات ميايري اجلودة يف املواصفات إذا ما:
مل تكن هناك شواهد على اإلصابأ بيدد كبري من احلشرات احلعأ؛
()
كانت اليعنأ الفرععأ املأخوذة اقا خلطأ مالئمأ ألخنذ اليعننات مبسنتوى جنودة مقبنول يبلن 1.5
(ب)
(انظر ثائق الدستور الغذائي الوثعقأ الصلأ بشأن طرائق التحلعل خنذ اليعننات) تفني باالشنرتاطات
اليامأ يف القسمني الفرععني  2-3-3 1-3-3ال تتجا ز احلد د املسموح بها بشأن اليعنوب املشنار
إلعها يف القسم الفرعي .4-3-3

-4

اإلضافات الغذائية
ال يسمح بأي إضااات.
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النظافة الصحية

 1-5يوصى بأن يتم جتهعز منا لأ املنتج الذي يغطع هذا احلكم من املواصنفات اقنا لسقسنام املالئمنأ منن مد ننأ
املمارسات الد لعأ املوصى بها -املبادئ اليامأ للنظاانأ الصنحعأ لسغذينأ ( )CAC/RCP 1-1969مند نات املمارسنات
األخرى املوصى بها من قبل هعئأ الدستور الغذائي اليت تكون ثعقأ الصلأ بهذا املنتج.
2-5

يكون املنتج خالعاً من املواد الكريهأ اق ًا للحد األقصى املتاح يف ممارسات التصنعع اجلعدة.

3-5

يكون املنتج ،عند اختباره بطرائق خذ اليعنات الفحص املناسبأ ،كما يلي:
-

-6

خالعا من الكائنات الدقعقأ بالكمعات اليت قد تشكل خطرا على الصحأ؛
خالعا من الطفعلعات اليت قد تشكل خطرا على الصحأ؛
ال حيتوي على ي مادة تكون قد نشنأت منن كائننات دقعقنأ بالكمعنات النيت قند تشنكل خطنرا علنى
الصحأ.

األو ان واملقاييس

تكون احلا يات ممتلئأ بقدر املستطاع د ن اإلضرار باجلودة تكون متسقأ مع اإلعالن الصحعح عن احملتوينات
من املنتج.
-7

التوسيم

باإلضااأ إىل متطلبات مواصفأ الدستور اليامنأ لتوسنعم األغذينأ سنابقأ التيلعنب ( ،)CODEX STAN 1-1985تنطبنق
األحكام احملددة التالعأ:
1-7

اسم الغذاء

 1-1-1يكون اسم املنتج "استق غري مقشور"" ،جوز الفستق غري املقشور" "جوز الفستق بقشرت "
 2-1-1باإلضااأ إىل ذلك ،ميكن ن يظهر على بطاقأ التوسعم كجز من االسم على مقربنأ ثعقنأ منن االسنم شنكل
املير ض مبعنا على النحو التالي:
()
(ب)

خام
حممص

 3-1-1ميكن ن يشمل اسم املنتج األنواع الصننفعأ مثنل "طوينل" "مسنتدير" ،األشنكال الفرععنأ مثنل "مملنح"
"مياجل بيصري اللعمون" ،تسمعأ احلجم مثل "صغري" متوسط" "كبري" "كبري جدا" "كبري للغايأ".
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طرق التحليل وأخذ العينات
انظر ثائق الدستور الغذائي الوثعقأ الصلأ بشأن طرائق التحلعل خذ اليعنات.

