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مواصفة الدستور الغذائي للدهون الحيوانية المسماة
CXS 211-1999

تم اعتمادها في عام  .1999وتم تعديلها في األعوام  2009و 2013و 2015و.2019
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النطاق
تسري هذه املواصفة على الدهون احليوانية املوصوفة يف القسم  2واملعروضة حبالة مالئمة لالستهالك البشري.
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الوصف

1-2

دهن الخنزير المسلى
يش ك ك دهن الخنزير المسك ككلى المسك ككي المنقى الدهن املست تتت ل من األنست تتدة الدهلية ال االة واللويفة والست تتليمة
لل لزير ) (Sus scrofaالذي يكون بص ت ة ليد علد الذبح والصتتال لالستتتهالك البشتتري .وال تشتتما األنستتدة العوا
واجللد املفص ت تتو وللد الرأس واألذنني والذيا واألعض ت تتاب واص ت تتبة الرئتني واألوعية الدموية الكبري وفض ت تتالة الدهون والرغو
والرتسيبات والكبس وما شابه ذلك ،ويكون خاليا نسبيا من األنسدة العضلية والد .
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يم ن أن يحتوي دهن الخنزير المس ك ككلى الذي خيضت ت تتي للتدهيز على دهن اخللزير املكرر وست ت تتتيارين دهن اخللزير ودهن
اخللزير املهدرج أو خيضي لعمليات تعديا شرط أن يُذكر ذلك بوضوح على ب ااة التوسيم.
دهن الخنزير المسي

دهن الخنزير المسككي هو الدهن املستتت ل من أنستتدة وعوا اخللزير ) (Sus scrofaالذي يكون بص ت ة ليد علد
الذبح والصتتال لتستتتهالك البشتتري .وميكن أن حيتوي على الدهون من العوا (امللوفة بشتتكا ملاستتاجل واجللد املفصتتو
وللد الرأس واألذنني والذيا واألنسدة األخرى الصاحلة لالستهالك البشري.
كما ميكن أن حيتوي دهن الخنزير المسك ك ككي الخاضك ك ككي للت هيز على دهن اخللزير املست ت ت تتلى املكرر ودهن اخللزير املكرر
املس تتيح ودهن اخللزير املس تتلى املهدرج ودهن اخللزير املهدرج املس تتيح وس تتتيارين دهن اخللزير املس تتلى وس تتتيارين دهن اخللزير
املسيح شرط أن يُذكر ذلك بوضوح على ب ااة التوسيم.
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يشتتكا العصككير األو( رمرق الزيت) امللتج الذي يتم احلصتتو عليه من خال التستتييح على نار خفيفة للدهون ال االة
(دهون الذبحجل من القلا وبراي اجللني والكليتني واألغش ت ت ت تتية اذمعة علد ذبح احليوانات البقرية اليت تكون بصت ت ت ت ت ة ليد
علد الذبح والصاحلة لالستهالك البشري ويتم احلصو عليه أيضا من خال تق يي الدهون.

الشحم الحيواني الصال لألك
الشك ككحم الحيواني الصك ككال لألك رالعصك ككارة) هو امللتج الذي يتم احلص ت تتو عليه من خال تس ت تتييح األنس ت تتدة الدهلية
اللويفة والس ت ت ت ت تتليمة (با فيه تش ت ت ت ت تتذيا الدهون وتق يعهاجل والعض ت ت ت ت تتالت والعوا املتص ت ت ت ت تتلة لل يوانات البقرية و أو األغلا
) (Ovis ariesاليت تكون بص ة ليد علد الذبح والصاحلة لالستهالك البشري.
ميكن أن حيتوي الشككحم الحيواني الصككال لألك والذي يخلككي للت هيز على الش ت م احليوال الصتتال لككا املكرر
شرط أن يُذكر ذلك بوضوح على ب ااة التوسيم.
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التركيبة األساسية وعوام ال ودة
مستويات التحلي ال روماتوغرافي للغاز السائ في تركيبة األحماض الدهنية رمحسوبة كنسبة مئوية)
إن العيلات اليت تلدرج يف إطار اللسا املالئمة احملدد أدناه مستوفية هلذه املواصفات.
دهن اخللزير املسلى
دهن اخللزير املسيح

العصري األو
الش م احليوال

C6:0
C8:0

 < 0.5اذموع

 < 0.5اذموع

C10:0
C12:0
C14:0
C14:ISO
C14:1
C15:0

1.0-2.5
< 0.1
< 0.2
< 0.2

2-6
< 0.3
0.5-1.5
0.2-1.0

C15:ISO

< 0.1

 < 1.5اذموع

C15:ANTI ISO
C16:0
C16:1
C16:ISO
C16:2
C17:0
C17:1

< 0.1
20-30
2.0-4.0
< 0.1
< 0.1
<1
<1

20-30
1-5
< 0.5
< 1.0
0.5-2.0
< 1.0

C17:ISO

< 0.1

 < 1.5اذموع

C17:ANTI ISO
C18:0
C18:1
C18:2
C18:3
C20:0
C20:1
C20:2
C20:4
C22:0

< 0.1
8-22
35-55
4-12
< 1.5
< 1.0
< 1.5
< 1.0
< 1.0
< 0.1

15-30
30-45
1-6
< 1.5
< 0.5
< 0.5
< 0.1
< 0.5
< 0.1

C22:1

< 0.5

غري مكشوف
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المواد الملافة إلى األغذية
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المواد الملونة
يُس ت تتمح باس ت تتت دا األلوان التالية هبدف اس ت تترتلاع اللون ال بيعي الذي فُقد خال التدهيز أو هبدف توحيد اللون ما دا
اللون املض ت ت تتاف ال خيدع املس ت ت تتتهلك أو يض ت ت تتلله من خال إخفاب الض ت ت تترر أو اللق أو إع اب امللتج ايمة أكرب من ايمته
الفعلية:
الرقم الدولي

الحد األقصى المستخدم

المادة الملافة

)100(i

كركمني أو كركم

 5ملغ كلغ

)160a(ii

بيتا كاروتني (نبايتجل

 25ملغ كلغ

)160a(i

بيتا كاروتني (اص لاعيجل

)160a(iii

بيتا كاروتني (Blakeslea trisporaجل

160e

beta-apo-8’-Carotenal

160f

محض أو ميثيا أو إيثيا إست ت ت تتتري

 25ملغ كلغ (ملفردا أو مي مواد أخرىجل

beta-apo-8’-

Carotenoic
)160b(i
2-4

مست رلات األناتو ،على أساس ماد البكسني

 10ملغ كلغ (على شكا بكسنيجل

المواد الملادة لألكسدة
المادة الملافة

الرقم الدولي

الحد األقصى المستخدم

304

خنيالت األسكوربيا

305

استريات األسكوربيا

307a

Tocopherol, d-alpha

307b

مركز التوكوفريو  ،مزيج

307c

Tocopherol, dl-alpha

310

غاالت الربوبيا

 100ملغ كلغ

319

البوتيا هيدروكيلون الثالثي

 120ملغ كلغ

320

البوتيا هيدروكسي أنيسو

 175ملغ كلغ

321

البوتيا هيدروكسي تولوين

 75ملغ كلغ

أي جمموعة من الغالت ،البوتيا هيدروكسي أنيسو و أو البوتيا
هيدروكسي تولوين و أو البوتيا هيدروكيلون الثالثي
(iجل322

الليسيتني

 500ملغ كلغ (ملفردا أو مي ماد أخرىجل
 300ملغ كلغ (ملفردا أو مي ماد أخرىجل

 200ملغ كلغ ولكن ال جيدر جتاوا هذه احلدود
ممارسات التصليي اجليد
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محفزات ملادات األكسدة
الك ك ك ك ك ككرقك ك ك ك ك ككم المادة الملافة
الدولي

4-4
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الحد األقصى المستخدم

330

محض السرتيك

ممارسات التصليي اجليد

)331(i

سرتات الصوديو احلامضية

ممارسات التصليي اجليد

)331(iii

سرتات ثالثي الصوديو

ممارسات التصليي اجليد

384

سرتات اآليزوبروبايا

472c

است ت ت ت ت ت ترتات ح تتامض اخللي تتك واألمح تتا
للغليسرو

 100ملغ كلغ
(ملفردا أو مي مواد أخرىجل

ال تتدهلي تتة

المواد المانعة للرغوة (للزيوت والدهون للقلي يف كمية كبري من املاد الدهليةجل
الرقم الدولي

المادة الملافة

471

أنواع اجلليست ت ت ت ت ت ترييتتد األحتتاديتتة والثلتتائيتتة
لكمحا الدهلية

الحد األقصى المستخدم
ممارسات التصليي اجليد

الملوثات
ختض تتي امللتدات اليت تش تتملها هذه املواص تتفة لل دود القص تتوى الوارد يف املواص تتفة العامة للملوثات والس تتمو يف األغذية
والعلف (CXS 193-1995جل.
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مخلفات المبيدات
ختضتي امللتدات اليت تشتملها أحكا هذه املواصتفة لل دود القصتوى للم لفات اليت وضتعتها هيةة الدستتور الغذائي هلذه
السلي.
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النظافة العامة
يوصت ت تتى بملعداد امللتدات املشت ت تتمولة بصحكا هذه املواصت ت تتفات وملاولتها وفقا لكاست ت تتا امللاست ت تتبة من املبادئ العامة للوافة
األغذية (CXC 1-1969جل ،ونص تتود الدس تتتور الغذائي األخرى ذات الص تتلة مثا مدونات املمارس تتات اخلاص تتة باللوافة
ومدونات املمارسات.

يلبغي أن تتقيد امللتدات بصية معايري ميكروبيولولية حمت ت تتدد وفقت ت تتا للمبت ت تتادئ واخل وط التوليهية لوضت ت تتي وت بي ت ت ت املعاييت ت تتر
امليكروبيولولية اخلاصة باألغذية (CXG 21- 1997جل.
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التوسيم
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اسم الغذاء

CXS 211 -1999

يتم توسيم امللتج وفقا للمواصفة العامة لتوسيم األغذية املعبص مسبقا ) .(CXS 1-1985ويتواف اسم الدهن مي الوصف
املع ى يف القسم  2من هذه املواصفة.
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توسيم الحاويات غير المخصصة للبيي بالت زئة
توضي املعلومات اخلاصة باحلاويات غري امل صصة للبيي بالتدزئة إما على احلاوية أو يف املستلدات املصاحبة ،ولكن جيا
أن يوهر على احلاوية اسم الغذاب وتعريف الش لة واسم املصلي أو املعبئ وعلواهنما.
غري أنه جيوا االستعاضة عن تعريف الش لة واسم املصلي أو املعبئ وعلواهنما بعالمات تعريف شرط أن يكون من السها
التعرف بوضوح على هذه العالمات يف املستلدات املصاحبة.
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أساليب التحلي وأخذ العينات

1-8

تحديد مستويات التحلي ال روماتوغرافي للغاز السائ في تركيبة األحماض الدهنية
وفقا للمعايري  IUPAC 2.301و 2.302و 2.304أو .ISO 5508: 1995/ 5509: 1999
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المرفق
عوام ال ودة والتركيبة األخرى
تكما عواما اجلود والرتكيبة هذه املعلومات اخلاصتتة بالرتكيبة وعواما اجلود األستتاستتية الوارد يف املواصتتفة .وإن أي ملتج
تتوافر فيه عوما اجلود والرتكيبة األساسية لكن ال يستويف هذه العواما اإلضافية ،يُعترب مي ذلك م ابقا للمواصفة.
-1

خصائص ال ودة
اللون:
دهن اخللزير املسيح
دهن اخللزير املسلى
العصري األو
الش م احليوال الصال لككا
الرائحة

أبيض علدما يكون صلبا
أبيض إىل كرميي
أبيض كرميي إىل أصفر شاحا
أبيض ضارب إىل الصفر إىل أصفر شاحا

والطعم:

خاصان بامللتج وخاليان من أي رائ ة أو مذاق غريا وانخ.
مواد متطايرة على  105درجات مئوية
الشوائب غير القابلة للذوبان
المحتوى من صابون الصوديوم
دهن اخللزير املسلى
العصري األو
دهن اخللزير املسيح
الش م احليوال الصال لككا
الحديد ):(Fe
النحاس ):(Cu
رقم الحموضة:
دهن اخللزير املسلى
العصري األو
دهن اخللزير املسيح

احلد األاصى
%0.3
%0.05
صفر
صفر

%0.005
%0.005
 1.5ملغ كلغ
 0.4ملغ كلغ

 1.3ملغ هيدروكست ت ت تتيد البوتاست ت ت تتيو (KOHجل غرا للدهن=
احلد األاصى لكمحا الدهلية احلر 0.65 %
 2.0ملغ هيدروكست ت تتيد البوتاست ت تتيو (KOHجل غرا للدهن =
احلد األاصى لكمحا الدهلية احلر 1.00 %
 2.5ملغ هيدروكست ت تتيد البوتاست ت تتيو (KOHجل غرا للدهن =
احلد األاصى لكمحا الدهلية احلر 1.25 %
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احلد األاصى
 2.5ملغ هيدروكست ت تتيد البوتاست ت تتيو (KOHجل غرا للدهن =
احلد األاصى لكمحا الدهلية احلر 1.25 %
تصا إىل  10ملي مكافئ أوكسيدني نشط كلغ دهن

الش م احليوال الصال لككا
قيمة البيروكسيد:
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الخصائص ال يميائية والفيزيائية

ال ثافة النسبية
ر 40درجة مئوية/مياه على  20درجة
مئوية)
معام االن سار
رمعام االن سار على  40درجة
مئوية)
العيار ردرجات مئوية)
قيمة التصبن
رملغ هيدروكسيد البوتاسيوم/غرام
دهن)
الرقم اليودي رمحلو( )Wijs
المواد غير القابلة للتصبن
رغرام/كلغ)

دهن اخللزير

دهن اخللزير
املسيح

العصري األو

الش م احليوال

0.896-0.904

0.894-0.906

0.893-0.904

0.894-0.904

1.448-1.460

1.448-1.461

1.448-1.460

1.448-1.460

32-45

32-45

42.5-47

40-49

192-203

192-203

190-200

190-202

55-65

60-72

36-47

40-53

 10

 12

 10

 12
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أساليب التحلي وأخذ العينات
تحديد المواد المتطايرة على  105درجة مئوية
حبسا  IUPAC 2.601أو .ISO 662: 1998
تحديد الشوائب غير القابلة للذوبان
حبسا  IUPAC 2.604أو .ISO 663: 1999
تحديد المحتوى من الصابون
حبسا املواصفة الربي انية  BS 684القسم .5-2
تحديد النحاس والحديد
حبسا  IUPAC 2.631 ،ISO 8294: 1994أو .AOAC 990.05
تحديد ال ثافة النسبية
حبسا  ،IUPAC 2.101مي عاما الت ويا امللاسا.
تحديد معام االن سار
حبسا  IUPAC 2.102أو .ISO 6320: 1995
تحديد قيمة التصبن
حبسا  IUPAC 2.202أو .ISO 3657: 1988
تحديد الرقم اليودي
حملو  – Wijsحبسا  AOAC 993.20 ،ISO 3961: 1996 ،IUPAC 2.205/1أو
).AOCS Cd 1d-1992 (97
تحديد المواد غير القابلة للتصبن
حبس تتا ) IUPAC 2.401 (part 1-5أو  ISO 3596-1: 1988والتعديا  1 1997و ISO 3596-2: 1988والتعديا
.1 1999
تحديد قيمة البيروكسيد
حبسا ( IUPAC 2.501بعد التعدياجل AOCS Cd 8b-90 (97) ،أو .ISO 3960: 1998
تحديد الحموضة
حبسا  IUPAC 2.201أو .ISO 660: 1996
تحديد العيار
حبسا  ISO 935: 1988أو .IUPAC 2.121

