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مواصفات الدستور الغذائي للفاكهة المنواة المعلبة
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)(CODEX STAN 242-2003

اعتُمدت في عام  .2003ع ّدلت في عام .2017
-1

النطاق

تسري هذه املواصفات على الفاكهة املنواة املعلبة من صنف  Prunusكما جاء تعريفها يف القسم  2أدناه
واملعروضة لإلستهالك على هذا النحو مبا فيها ألغراض االستهالك املباشر أو للتعبئة إذا اقتضى األمر ذلك .وال تسري هذه
املواصفات على املنتج عندما يُشار إليه على أنه خمصص للمزيد من التجهيز.
-2

الوصف

1-2

تعريف المنتج
الفاكهة املنواة املعلبة هي املنتج:
(أ)

املعد من الفاكهة املنواة الطازجة أو اجملمدة أو املعلبة مسبقا والناضجة من األنواع التجارية الصاحلة
للتعليب من جنس  Prunusمنزوعة السويق والنواة أو غري منزوعة النواة واليت تتقيد خبصائص الفاكهة
املنواة الصاحلة لإلستهالك البشري؛

(ب) املعبأ مع أو بدون وسيط تعبئة سائل مالئم ،سكر و/أو حمليات الكربوهيدرات األخرى مثل العسل
واملكونات األخرى املسموح هبا واملشار إليها يف القسم  3-3أدناه؛
(ج) املعاجل باحلرارة بطريقة مالئمة قبل أو بعد أن تكون حمكمة اإلغالق يف حاوية جتنبها التلف.
2-2

األنواع

ميكن استخدام األشكال التالية:
المشمشPrunus armeniaca L.:؛
الدراقPrunus persica L.:؛
1

تنطبق فقط على الفاكهة املنواة من صنف .Prunus
MV965/A

2

الخوخ( Prunus domestica L. :خوخ)؛
( Prunus italica L.الربقوق األخضر)؛
( Prunus insititia L.الربقوق الدمشقي أو املريابيل)؛
( Prunus cerasifera Ehrb.برقوق املريوبالن)
الكرز( Prunus avium L. :الكرز احللو مبا فيه البيغارو)؛
( Prunus cerasus L., var. austera L.الكرز احلامض مبا فيه الوشنة)
3-2

أنواع األصناف
للتمييز بني أنواع األصناف ينبغي حتديد الدراق واخلوخ والكرز.

1-3-2

الدراق

1-1-3-2

من خالل سهولة فصل النواة
(أ) نواة غير ملتصقة بلب الثمرة – حيث تنفصل النواة بسهولة عن اللب؛ أو
باللب.
(ب) نواة ملتصقة – حيث تلتصق النواة ّ

 2-1-3-2أنواع األلوان
للب الثمرة الناضجة بني األصفر الباهت والربتقايل
(أ) أصفر – لون نوع الصنف حيث يرتاوح اللون الطاغي ّ
األمحر القوي؛
للب الثمرة الناضجة بني األبيض واألبيض
(ب) أبيض – لون أنواع الصنف حيث يرتاوح اللون الطاغي ّ
الضارب إىل األصفر؛
للب الثمرة الناضجة بني األصفر الباهت والربتقايل
(ج) أحمر – لون أنواع الصنف حيث يرتاوح اللون الطاغي ّ
األمحر وأمحر مرقّش خمتلف عن األمحر اخلاص جبوف النواة؛
للب الثمرة الناضجة بني األخضر الباهت إىل
(د) أخضر  -لون أنواع الصنف حيث يرتاوح اللون الطاغي ّ
األخضر عندما تكون كاملة النضج.
 2-3-2الخوخ
 1-2-3-2اخلوخ األصفر
 2-2-3-2اخلوخ األمحر
 3-2-3-2اخلوخ األرجواين
 4-2-3-2الربقوق األخضر
 5-2-3-2برقوق املريوبالن
 6-2-3-2املريابيل

3

7-2-3-2

الكيتش

 3-3-2الكرز
 1-3-3-2احللو الفاتح (بيغارو)
 2-3-3-2احللو الداكن
 3-3-3-2احلامض (الوشنة)
 4-2األشكال
 1-4-2يتم تقشري الدراق.
 2-4-2كامل – الثمرة بالكامل منزوعة أو غري منزوعة النواة؛
2
 3-4-2أنصاف-منزوعة النواة ومقطعة إىل جزئني متساوين تقريبا؛
 4-4-2أرباع – منزوعة النواة ومقطعة إىل أربعة أجزاء متساوية تقريبا؛
 5-4-2شرائح – منزوعة النواة ومقطعة إىل قطع على شكل إسفني.
 6-4-2مكعبات – منزوعة النواة ومقطعة إىل أجزاء على شكل مكعبات؛
 7-4-2قطع – (أو قطع خمتلطة أو غري متناسقة) منزوعة النواة ذات أشكال وأحجام غري متناسقة.
املقشر
املقشر وغري ّ
 8-4-2إضافة إىل ذلك ،ميكن أن يتم إعداد حزمة صلبة من املشمش باستخدام جمموعة من املشمش ّ
يف احلزمة ذاهتا.
-3

التركيبة األساسية وعوامل النوعية

1-3

المكونات األساسية
الفاكهة املنواة كما جاء تعريفها يف القسم  2ووسيط التعبئة السائل املالئم للمنتج.

2-3

وسيط التعبئة
وفقا للخطوط التوجيهية للدستور الغذائي لوسائل تعبئة الفاكهة املعلبة.

3-3

المكونات األخرى المسموح بها
(أ) التوابل
(ب) اخلل

4-3

معايير الجودة

2

يجدر تقطيع الدراق والمشمش على مدى الخط الطبيعي من الساق إلى الرأس في صناعة الحلوى.

4

ينبغي أن تكون الفاكهة املنواة املعلبة ذات نكهة ورائحة ولونا طبيعيا ونسيجا خبصائص املنتج .وأن يكون املنتج
خاليا من النواة أو أجزاء من النواة إذا كان قياسها يزيد عن  2ملم باستثناء ان كان املنتج غري منزوع النواة.
1-4-3

معايير النوعية األخرى

1-1-4-3

اللون

ينبغي أن يكون لون املنتج طبيعي لنوع الصنف املستخدم من الفاكهة باستثناء تلك اليت تستخدم فيها ملونات
اصطناعية كاخلوخ والكرز .وأن الفاكهة املنواة املعلبة اليت حتتوي على مكونات خاصة ينبغي اعتبارها ضمن سياق خصائص
اللون إذا مل يكن هناك تغيري غري عادي للون من جراء تلك املكونات املستخدمة.
أجزاء الدراق تعترب ذات لون مميز عادي وهي قريبة بشكل واضح من النواة أو تشكل جزءا منها وميكن أن يتغري
لوهنا بشكل طفيف بعد التعليب.
2-1-4-3

النكهة

ينبغي أن ميتلك املنتج نكهة أو رائحة طبيعية خالية من النكهات أو الروائح الغريبة من املنتج .وجيدر أن ميتلك
املنتج الذي حيتوي على مكونات خاصة مميزات النكهة اليت تعطيها الفاكهة املعلبة واملواد األخرى املستخدمة.
3-1-4-3

النسيج

جيدر أن تكون الفاكهة املعلبة موحدة النسيج إىل حد معقول وميكن أن تكون طرية بدرجات متفاوته ولكن ال
ينبغي أن تكون طرية أو صلبة بشكل مفرط.
4-1-4-3

االتساق في الحجم

جيدر أن تكون الفاكهة متسقة يف احلجم إىل حد معقول.
 5-1-4-3تعريفات العيوب
(أ)

شوائب – تعين التغيري السطحي يف اللون والبقع الناجتة بفعل فيزياوي أو كائنات غري طبيعية أو حشرات
أو عوامل أخرى تتعارض بالتأكيد مع اللون ككل واليت ميكن أن تدخل إىل اللب .وتشمل األمثلة الكدم
واخلدوش والتغيري الداكن يف اللون.

(ب) معصورة أو مكسورة :تعترب عيوبا فقط يف الفاكهة املعلبة الكاملة أو املقطعة إىل أنصاف يف وسيط تعبئة
سائل ،ويعين تلك الوحدات اليت عصرت حىت فقدت شكلها العادي (وليس جراء النضج) أو جزأت
إىل أجزاء حمددة .وال تعترب مكسورة األجزاء املنصفة من احلافة إىل اجلوف واملشمش املقسم طوليا .وكافة
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األجزاء جمتمعة تساوي حجم من احلجم الكامل للوحدة تعد وحدة واحدة بالتطبيق املقابـ ـل .ويف حالة
اخلوخ والكرز ال ينبغي أن تؤثر الشوائب على املظهر بشكل جاد.
بلب الثمرة أو ذلك الذي فقد
(ج) القشر – يعترب عيبا باستثناء تلك "غري املقشرة"؛ ويعين القشر امللتصق ّ
يف احلاوية.
(د)

النواة (نواة الخوخ) – تعترب عيبا يف كافة األشكال باستثناء النوع الكامل؛ يعين النواة الكاملة والقطع
الصلبة واحلادة.

(هـ) المواد الغريبة غير المؤذية – تعين أي مواد نباتية (مثل وليس حتديدا ورقة أو جزء من ورقة أو ساق)
غري ضارة وقد تؤثر على مظهر املنتج.
(و) التشذيب – يعترب عيبا فقط يف الفاكهة املعلبة الكاملة واملقطعة إىل أنصاف يف وسيط تعبئة سائل.
وجيب عدم املغاالة يف التشذيب كذلك الذي يتضمن تظفريا مفرطا (إذا كان ناجتا بسبب تظفري فيزياوي
أو وسائل أخرى) على سطح الوحدات مما يؤثر بشكل قاطع على املظهر.
(ز) مجزأة (الكرز واخلوخ) – أي جتزئ يؤثر بشكل حاد على مظهر املنتج.
6-1-4-3

العيوب والبدالت

ينبغي أن يكون املنتج خاليا بشكل جوهري من العيوب مثل املواد الغريبة( ،النواة) ،القشر (يف األشكال املقشرة
فقط) ،الوحدات الشائبة والوحدات املكسورة .وال جيدر أن تكون بعض العيوب العامة موجودة بكميات تفوق احلدود
اآلتية:

 1-6-1-4-3المشمش المعلب

الحدود القصوى في الوزن من دون سائل
التعبئة الصلبة
وسيط التعبئة السائل
العيوب
 3وحدات لكل  500غرام
 %30من حيث العدد
شوائب وتشذيب
ال ميكن تطبيقها
 %15من حيث العدد
مكسورة (كاملة ،أنصاف)
ال ميكن تطبيقها
 %35من حيث العدد
جمموع العيوب السابق ذكرها
القشر (متوسطة يف األشكال املقشورة ال يتجاوز  6سنتم  ²من املساحة ال يتجاوز  12سنتم  ²من املساحة اإلمجالية لكل  500غرام
اإلمجالية لكل  500غرام
فقط)
نواة واحدة أو ما يعادهلا 3لكل نواة واحدة أو ما يعادهلا 3لكل  500غرام
النواة أو مادة النواة
 500غرام
(متوسط)
ثالث قطع لكل  500غرام
قطعتان لكل  500غرام
املواد الغريبة غري الضارة

3

نواة واحدة هلذا البدل هي :نواة واحدة كاملة ،أو قطعة كبرية واحدة تعادل نص ــف النواة أو أكرب؛ أو حىت ثالث قطع ص ــلبة ص ــغرية حيث يقل
جمموع وزهنا عن نصف النواة.
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 2-6-1-4-3الدراق المعلب
العيوب
الشوائب والتشذيب
مكسورة (كاملة ،أنصاف ،أرباع)
جمموع العيوب السابق ذكرها
القشر (متوسطه)
النواة أو مادة النواة (متوسطها)

الحدود القصوى في الوزن من دون سائل
التعبئة الصلبة
وسط التعبئة السائل
ثالث وحدات لكل  500غرام
 %30من حيث العدد
ال ميكن تطبيقها
 %5من حيث العدد
ال ميكن تطبيقها
 %32من حيث العدد
ال يتجاوز  15سنتم ²من املساحة ال يتجاوز  30سنتم  ²من املساحة اإلمجالية لكل كيلوغرام
اإلمجالية لكل كيلوغرام
3

3

نواة واحدة أو ما يعادهلا لكل  5نواة واحدة أو ما يعادهلا لكل  5كيلوغرامات
كيلوغرامات

 3-6-1-4-3الخوخ المعلب/الكرز المعلب
العيوب
الشوائب
مكسورة (كاملة ،أنصاف)
جمموع العيوب السابق ذكرها

الحدود القصوى في الوزن من دون سوائل

%30
 %25م/م
 %35م/م
م/م

قطعة واحدة لكل  200غ (على أساس املتوسطات)
املواد النباتية الغريبة
ثالث قطع لكل  500غ (على أساس املتوسطات)
النواة املفقودة (كاملة)
النواة أو أجزاء من النواة (كاملة ،أنصاف) قطعتان لكل  500غ (على أساس املتوسطات)
5-3

تصنيف "العيوب"

تعترب حاوية "غري صاحلة" عندما ال تستجيب لواحد أو أكثر من شروط اجلودة السارية كما وردت يف القسم
 1-1-4الفقرة ( 6-1-4-3باستثناء القشر ومادة النواة يف وسطها).
6-3

-3

قبول الشحنة
ينبغي اعتبار الشحنة مطابقة لشروط اجلودة الواردة يف القسم  5-3عندما:
(أ)

تكون فيها الشروط ال تعتمد على النسب الوسطية ،وال يتجاوز عدد "الوحدات غري الصاحلة" كما ورد
حتديدها يف القسم  5-3العدد املقبول (ج) تكون خطة عيناهتا مالئمة يف خطط مجع العينات لألغذية
املعب ـأة هليئ ـة الدستور الغذائي املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية )(AQL- 6.5
)(CODEX STAN 233-1969؛ و

(ب) ومتتثل للشروط اليت تستند على متوسطات العينة.
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 -4المواد المضافة إلى األغذية
اسم المادة المضافة إلى الغذاء
الرقم الدولي
1-4

املواد املنظمة للحموضة
محض األسيتيك
محض اللنب
محض السيرتيك
محض التفاح
محض الطرطريك

260
270
330
296
334
2-4

محض األسكوربيك (إل)

 1300ملغ/كلغ

حددهتا ممارسات التصنيع اجليدة

األلوان
129
127

4-4

حددهتا ممارسات التصنيع اجليدة

مواد منع األكسدة
300

3-4

الحدود القصوى

المنكهات

إي سي األمحر الفاتن (للخوخ املعلّب األمحر أو
"األرجواين" فقط)
إريثروزين (للكرز احللو فقط)

 200ملغ/كلغ من املنتج النهائي

النكهات الطبيعية واالصطناعية باستثناء تلك اليت تكاثر حددهتا ممارسات التصنيع اجليدة
النكهة يف الفاكهة ذات النواة
-5

الملوثات

1-5

العامة
تتقيد املنتجات املشمولة يف هذه املواصفات باحلدود القصوى اليت تنص عليها مواصفة الدستور الغذائي ّ
للملوثات والسموم يف األغذية واألعالف (.(CODEX STAN 193-1995
ّ
2-5

تتقيد املنتجات املشمولة يف هذه املواصفات باحلدود القصوى ملستوى املبيدات اليت وضعتها هيئة الدستور الغذائي.

8

-6

النظافة

 1-6يوصى بأن تع ّد املنتجات املشمولة بأحكام هذه املواصفات ويتم مناولتها وفقا ألقسام املبادئ العامة لنظافة
األغذية ( )CAC/RCP 1-1969, Rev. 3-1997, Amended 1999وغري ذلك من نصوص الدستور الغذائي ذات الصلة
مثل مدونات املمارسات اخلاصة بالنظافة ومدونات املمارسات.
 2-6ينبغي أن متتثل املنتجات ألي معايري ميكروبيولوجية توضع وفقا ملبادئ وضع وتطبيق املعايري امليكروبيولوجية يف
األغذية ).(CAC/GL 21-1997
-7

التوسيم

1-7

يتم توسيم املنتج وفقا للمواصفات العامة للدستور الغذائي لتوسيم األغذية املعبأة

2-7

اسم المنتج

1-2-7

يكون اسم املنتج اسم الفاكهة املستخدمة كما جاء تعريفها يف القسم .2-2
ينبغي أن يشمل إسم المنتج ما يلي:

(CODEX STAN 1-1985,

).Rev. 1-1991

(أ)

نوع الصنف حسب مقتضى احلال:
دراق:

"النواة غري الثابتة" أو "النواة امللتصقة" حسب مقتضى احلال؛
"أصفر" ،أبيض"" ،أمحر" أو أخضر" حسب مقتضى احلال.

الخوخ" :أصفر" أو "ذهيب"" ،أمحر" أو "أرجواين" حسب مقتضى احلال؛ أو
االسم احملدد لألصناف أو "الربقوق األخضر ،الربقوق الدمشقي ،برقوق املريوبالن ،املريابيل
لألصناف املناسبة احملددة يف القسم  2-3-2من هذه املواصفات باستثناء أن األمساء مثل
"الربقوق األخضر"" ،الربقوق الدمشقي"" ،مريابيل" "كيتش" ال حتتاج أن ترفق كلمة "خوخ"
يف البلدان اليت ال يضلل أو يستغفل فيها املستهلك.
الكرز:

جيدر أن يشمل إسم منتج الكرز نوع الصنف حسب احلاجة /أو األنواع املعينة لألصناف
احملددة يف القسم  3-3-2باستثناء االمسني بيغارو ووشنة حيث ال حيتاجان إىل أن تصحبهما
مفردة "كرز" يف البلدان اليت ال يضلل أو يستغفل فيها املستهلك.

(ب) جيدر أن يشمل اإلسم البيان عن أي نكهة متيز املنتج مثل "مع  "....حسب مقتضى احلال.
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2-2-7

ينبغي بيان ما يأيت كجزء من اإلسم أو على مقربة منه وحسب مقتضى احلال:
(أ) الشكل كما مت تعريفه يف القسم  4-2من املواصفات.
(ب) بيان فيما إذا كانت الفاكهة "بدون قشرة" أو "بقشر".

3-7

توسيم حاويات البيع بالجملة

توضع املعلومات اخلاصة حباويات البيع باجلملة إما على احلاوية أو يف املستندات املصاحبة ،ولكن جيب أن تظهر
على احلاوية إسم املنتج وعالمات الشحنة واسم وعنوان املصنع أو املعبئ ،املوزع و/أو املستورد إضافة إىل تعليمات التخزين.
وجيوز اإلستعاضة عن اسم املنتجات وعالمات الشحنة واسم وعنوان املصنع ،املعبئ ،املوزع و/أو املستورد بشرط أن يكون
من السهل التعرف بوضوح على هذه العالمات يف املستندات املصاحبة.
-8

األوزان والقياسات

1-8

تعبئة الحاوية

1-1-8

الحد األدنى للتعبئة

ينبغي أن تكون احلاوية مليئة بشكل جيد باملنتج (مبا فيه وسيط التعبئة) الذي ينبغي أن ال تقل نسبته عن %90
من السعة املائية للحاوية .وتشكل السعة املائية للحاوية حجم املياه املقطرة بدرجة حرارة  20درجة مئوية من اليت ستحويها
احلاوية حمكمة اإلغالق عندما تعبأ بالكامل.
2-1-8

تصنيف "العيوب"

تعترب احلاوية "غري صاحلة" تلك اليت ال تستجيب الشرتاطات احلد األدىن ( %90من سعة احلاوية) الوارد يف
القسم .1-1-8
3-1-8

قبول الشحنة

تعترب الشحنة مستوفية للمتطلبات الواردة يف القسم  1-1-8عندما ال يتجاوز عدد "الوحدات غري الصاحلة" كما
جـاء تعريفها ف ـي القسم  2-1-8العدد املقبول (ج) تكون خطة عيناهتا مقبولة ف ـي خطط مجع العينات
لألغذية املعبأة هليئة الدستور الغذائي املشرتكة بني منظمـة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
)(AQL- 6.5) (CODEX STAN 233-1969؛
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4-1-8

الوزن األدنى بدون سائل

 1-4-1-8ال جيدر أن يقل الوزن األدىن بدون سائل للمنتج عن النسب املئوية التالية احملسوبة على أساس وزن املياه
املقطرة بدرجة حرارة  20درجة مئوية اليت ستحويها احلاوية حمكمة اإلغالق عندما تعبأ بالكامل4.
(أ)

المشمش المعلّب

يف عصري (عصائر) الفاكهة شديد التحلية (العصارات) مع شراب مركز أو شديد %54
الرتكيز
يف عصري (عصائر) الفاكهة خفيف التحلية أو العصارة (العصارات) مع شراب %55
خفيف أو خفيف جدا
%82
التعبئة الصلبة
%46
الفاكهة الكاملة
(ب) الدراق المعلّب
النوع ذو النواة امللتصقة
يف شراب مركز وشديد الرتكيز
يف شراب خفيف وخفيف جدا
تعبئة صلبة
فاكهة كاملة

النوع ذو النواة غري الثابتة
%54
%57
%56
%59
%82
%84
%52

(ج) الخوخ المعلّب
األشكال الكاملة
على شكل أنصاف

%50
%55

(د) الكرز المعلّب
(كل األصناف)

4

%53

جيدر حسـ ـ ـ ــاب قاعدة التحديد على أسـ ـ ـ ــاس وزن املياه املقطرة بدرجة حرارة  20درجة مئوية اليت سـ ـ ــتحويها احلاوية حمكمة اإلغالق عندما تعبأ
بالكامل ناقص  20ملليلرت للحاويات الصلبة غري املعدنية مثل اجلرات الزجاجية.
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الشروط املتعلقة بالوزن األدىن دون سائل ينبغي التقيد هبا عندما ال يقل متوسط الوزن دون سائل لكل
2-4-1-8
حاوية عن الوزن األدىن املطلوب ،بشرط أن ال يكون هناك نقص غري معقول يف احلاويات الفردية.
-9

طرق التحليل والمعاينة

بغية التحقق من االمتثال هلذه املواصفات ،تستخدم طرق التحليل واملعاينة املذكورة يف "أساليب التحليل وأخذ العيّنات
املوصى هبا" ) (CODEX STAN 234-1999ذات الصلة بأحكام هذه املواصفة.

