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 -1النطاق
تشمل هذه املواصفة األغذية املعتمدة على احلبوب اجملهزة املخصصة إلطعام الرضع كغذاء تكميلي بشكل عام بدءا من
سن ستة أشهر وما بعدها ،مع مراعاة االحتياجات التغذوية اخلاصة لكل رضيع ،وإلطعام صغار األطفال كجزء من غذاء متنوع
بشكل متقدم ،وفقا لالسرتاتيجية العاملية لتغذية الرضع وصغار األطفال وقرار مجعية الصحة العاملية .)2001( WHA54.2
 -2الوصف
تعد األغذية املعتمدة على احلبوب اجلاهزة أساسا من واحد أو أكثر من احلبوب املطحونة ،واليت ينبغي أن تشكل  25يف
املائة على األقل من اخلليط النهائي على أساس الوزن اجلاف.
 1-2تعريف المنتجات
يتم التمييز بني أربع فئات:
1-1-2

منتجات حتتوي على حبوب جتهز أو يتعني جتهيزها لالستهالك معلبة أو أي سوائل تغذوية مالئمة أخرى؛

2-1-2

حبوب مضاف إليها غذاء بروتيين عال جتهز وجيري جتهيزها لالستهالك مع املاء أو سائل مالئم آخر خال من

3-1-2

عجائن تستخدم بعد الطهي يف ماء مغلي أو سوائل مالئمة أخرى؛

4-1-2

بسكويتات تستخدم إما بصورة مباشرة ،أو بعد طحنها مع إضافة املاء أو اللنب أو سوائل مالئمة أخرى.

2-2

تعاريف أخرى

1-2-2

يعين مصطلح رضيع شخص ال يزيد عمره عن  12شهرا.

2-2-2

يعىن مصطلح صغار األطفال األشخاص من سن يزيد عن  12شهرا حىت ثالث سنوات ( 36شهرا).

الربوتني؛

 -3التركيب األساسي وعوامل الجودة
 1-3التركيز األساسي
 1-1-3تعد الفئات األربع املبينة يف  1-1-2إىل  4-1-2أساسا من واحد أو أكثر من منتجات احلبوب املطحونة ،مثل
الدخن ،والذرة الرفيعة ،واحلنطة السوداء .وقد حتتوي أيضا على احلبوب
القمح ،واألرز ،والشع،ر ،والشوفان ،والشيلم ،والذرة ،و ُ
البقولية (البقول) ،أو البذور النشوية (مثل األروروت ،أو اليام ،أو الكسافا) أو اجلذوع النشوية أو البذور الزيتية بنسب ضئيلة.
 2-1-3تش،ر املتطلبات املتعلقة بالطاقة واملغذيات إىل املنتج املعد لالستعمال على النحو املسوق أو اجملهز وفقا لتعليمات اجلهة
الصانعة ،ما مل يذكر خالف ذلك.
 2-3كثافة الطاقة
ينبغي أال تقل كثافة الطاقة بالنسبة لألغذية املعتمدة على احلبوب اجملهزة عن  3.3كيلوجول/غرام ( 0.8كيلو سعر/غرام).
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 3-3البروتين
 1-3-3يكون املؤشر الكيميائي للربوتني املضاف مساويا لنسبة  80يف املائة على األقل من كازين الربوتني اإلسنادي أو يكون
معامل فعالية الربوتني يف اخلليط مساويا لنسبة  70يف املائة على األقل من كازين الربوتني اإلسنادي .وىف مجيع احلاالت ،ال
يسمح بإضافة األمحاض األمينية إال لغرض حتسني القيمة التغذوية للخليط الربوتيين ،ولكن بالنسب الالزمة هلذا الغرض .وينبغي
أال يستخدم سوى األشكال الطبيعية من األمحاض األمينية – الم (احملفزة).
 2-3-3وبالنسبة للمنتجات املذكورة ف ـي  2-1-2و  ،4-1-2ال يتجاوز حمتوى الربوتني  1.3غرام 100/كيلوجـ ـول
غرام 100/كيلو سعر).

(5.5

 3-3-3بالنسبة للمنتجات املذكورة يف  ،2-1-2ال يقل حمتوى الربوتني املضاف ع ـ ـ ـن  0.48غرام 100/كيلوجـ ـ ـول
غرام 100/كيلو سعر).

(2

 4-3-3بالنسبة للبسكويتات املذكورة يف  4-1-2واملصنوعة بإضافة غذاء عايل الربوتني ،واملقدمة على هذا النحو ،ال يقل
الربوتني املضاف عن  0.36غرام 100/كيلوجول ( 1.5غرام 100/كيلو سعر).
 4-3الكربوهيدرات
 1-4-3إذا أضيف سكر القصب ،أو سكر الفاكهة ،أو الغلوكوز ،أو شراب الغلوكوز ،أوعسل النحل إىل املنتجات املذكورة
يف  1-1-2و :4-1-2
 ال تتجاوز كمية الكربوهيدرات املضافة من هذه املصادر  1.8غرام 100/كيلوجول ( 7.5غرام 100/كيلو سعر). ال تتجاوز كمية سكر الفاكهة املضافة  0.9غرام 100/كيلوجول ( 3.75غرام  100/كيلو سعر). 2-4-3إذا أضيف سكر القصب ،أو سكر الفاكهة ،أو الغلوكوز ،أو شراب الغلوكوز ،أو عسل النحل إىل املنتجات
املذكورة يف :2-1-3
-

ال تتجاوز كمية الكربوهيدرات املضافة من هذه املصادر  1.2غرام 100/كيلوجول ( 5غرامات 100/كيلو سعر)؛

-

ال تتجاوز كمية سكر الفاكهة املضاف  0.6غرام 100/كيلوجول ( 2.5غرام 100/كيلو سعر).

 5-3الشحوم
 1-5-3بالنسبة للمنتجات املذكورة يف  ،2-1-2ال يتجاوز حمتوى الشحوم  1.1غرام 100/كيلوجول ( 4.5غرام 100/كيلو
سعر) .وإذا جتاوز حمتوى الشحوم  0.8غرام 100/كيلوجول ( 3.3غرام 100/كيلو سعر):
 ال تقل كمية محض اللينوليك (على شكل ثالثي غليس،ريدات – اللينوليات) عن  70ملليغرام 100/كيلوجولملليغرام 100/كيلو سعر) وال يتجاوز  285ملليغرام 100/كيلوجول ( 1 200ملليغرام 100/كيلو سعر)؛
 ال تتجاوز كمية محض اللوريك  15يف املائة من إمجايل حمتوى الشحوم؛-

ال تتجاوز كمية محض امل،ريستيك  15يف املائة من إمجايل حمتوى الشحوم.

(300
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 2-5-3ال تتجاوز فئتا املنتجات  1-1-2و 4-1-2احلد األقصى حملتـ ـوى الشحوم وهو  0.8غرام 100/كيلوجول
غرام 100/كيلو سعر).

(3.3

 6-3المعادن
 1-6-3ال يتجاوز حمتوى الصوديوم يف املنتجات املوصوفة يف  1-1-2إىل  4-1-2من هذه املواصفة
كيلوجول ( 100ملليغرام 100/كيلو سعر) من املنتج املعد لألكل.
2-6-3

يف .2-1-2

 24ملليغرام100/

ال يقل حمتوى الكالسيوم عن  20ملليغرام 100/كيلوجول ( 8ملليغرام 100/كيلو سعر) بالنسبة للمنتجات املذكورة

 3-6-3ال يقل حمتوى الكالسيوم عن  12ملليغرام 100/كيلوجول
املذكورة يف  4-1-2املصنوعة مع إضافة اللنب واملقدمة على هذا النحو.

(50

ملليغراما 100/كيلو سعر) بالنسبة للمنتجات

 7-3الفيتامينات
1-7-3

ال تقل كمية الفيتامني باء( 1الثيامني) عن  12.5ميكروغرام 100/كيلوجول ( 50ميكروغراما 100/كيلو سعر).

2-7-3

بالنسبة للمنتجات املذكورة يف  ،2-1-2تكون كمية فيتامني ألف وفيتامني دال يف احلدود التالية:

فيتامين ألف
(ميكروغرام من مكافئات الريتينول)
فيتامين دال

ميكروغرام 100/كيلوجول

ميكروغرام 100/كيلو سعر

0.75-0.25

3-1

43-14

180-60

وتسري هذه احلدود أيضا على األغذية األخرى املعتمدة على احلبوب اجملهزة عند إضافة فيتامني ألف أو دال.
 3-7-3تكون ختفيضات الكميات القصوى من فيتامني ألف وفيتامني دال املشار إليها يف  2-7-3وإضافة فيتامينات ومعادن
مل توضع هلا مواصفات بعد ،وفقا لتشريع البلد الذي يباع فيه املنتج.

 4-7-3ينبغي اختيار الفيتامينات و/أو املعادن املضافة من القوائم اإلرشادية لألمالح املعدنية والفيتامينات املركبة لالستخدام
يف األغذية اخلاصة بالرضع وصغار األطفال (.)CAC/GL 10-1979
المكونات االختيارية

8-3

 1-8-3باإلضافة إىل املكونات املذكورة حتت القسم  ،1-3ميكن استخدام مكونات مالئمة للرضع الذين تزيد أعمارهم عن
ستة أشهر وصغار األطفال.
2-8-3

املنتجات احملتوية على عسل النحل أو شراب القيقب جتهز بطريقة تقضى على آثار املطثية الوشيقية إن وجدت.

3-8-3

ميكن فقط استخدام املزارع املنتجة حلمض اللنب الم (.)+

9-3

المنكهات
ميكن استخدام املنكهات التالية:
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 مستخلصات الفاكهة الطبيعية ومستخلص الفانيليا :ممارسات التصنيع اجليدة -فانيلني اإليثيل والفانيلني 7 :ملليغرامات 100/غرام

RTU

 10-3عوامل الجودة
1-10-3

تكون مجيع املكونات ،مبا يف ذلك املكونات االختيارية ،نظيفة ،ومأمونة ،ومناسبة ،ومن نوعية جيدة.

2-10-3

ينبغي إجراء التجهيز والتجفيف بطريقة تقلل فاقد القيمة التغذوية إىل أدىن حد ،وخاصة جودة الربوتني.

 3-10-3ينظم حمتوى الرطوبة يف املنتجات بواسطة ممارسات التصنيع اجليدة لفئات املنتجات الفردية وعلى مستوى يكفل
احلد األدىن من فاقد القيمة التغذوية وال ميكن أن تتكاثر عنده الكائنات الدقيقة.
 11-3القوام وحجم الرقائق
 1-11-3عند إعداد األغذية املعتمدة على احلبوب اجملهزة وفقا للتوجيهات املوجودة على بطاقة البيانات ،ينبغي أن تكون
هذه األغذية ذات قوام مالئم لالستخدام بامللعقة عند إطعام الرضع وصغار األطفال حسب السن املخصص له املنتج.
 2-11-3جيوز استخدام البقسماط والبسكويتات على الشكل اجلاف مبا يسمح ويشجع على املضغ أو ميكن استخدامها
على شكل سائل عن طريق اخللط باملاء أو سائل مالئم آخر مماثل يف قوامه للحبوب اجلافة.
الحظر الخاص

12-3

ال يكون املنتج ومكوناته قد عوجلت باإلشعاع املؤين.
حيظر استخدام الشحوم املهدرجة جزئيا يف هذه املنتجات.
 -4المواد المضافة إلى األغذية
ال حتتوي األغذية املوصوفة يف القسم  1-2من هذه املواصفة إال على املواد املضافة إىل األغذية املدرجة يف هذا القسم أو
يف قائمة هيئة الدستور الغذائي اإلرشادية للفيتامينات املركبة لغرض االستخدام يف األغذية للرضع واألطفال (CAC/GL 10-
 ،) 1979كنتيجة النتقاهلا من املادة اخلام أو مكونات أخرى (مبا يف ذلك املواد املضافة إىل األغذية) املستخدمة يف إنتاج الغذاء،
رهنا بالشروط التالية:
(أ)

ال تتجاوز كمية املادة املضافة إىل األغذية يف املواد اخلام أو املكونات األخرى (مبا يف ذلك املواد املضافة إىل
األغذية) احلد األقصى املنصوص عليه؛

(ب)

ال حتتوي األغذية اليت تنتقل إليها مادة مضافة إىل األغذية على مادة مضافة إىل األغذية بكمية أكرب من
الكمية اليت كانت ستضاف عن طريق استخدام املواد اخلام ،أو املكونات يف إطار ممارسات التصنيع اجليدة،
مبا يتسق مع أحكام االنتقال يف ديباجة املواصفـ ـة العامة للم ـ ـواد املضافـ ـة إىل األغذية ( CODEX/STAN
.)192-1995
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يسمح باملواد املضافة التالية عند إعداد األغذية املعتمدة على احلبوب اجملهزة للرضع وصغار األطفال ،على النحو
املوصوف يف القسم  1-2من هذه املواصفة (يف  100غرام من املنتج ،اجلاهز لالستهالك مع اتباع تعليمات اجلهة الصانعة ما مل
يذكر خالف ذلك).
نظام الترقيم الدولي
المستحلبات
الليسيتينات
322
أحادي وثنائي الغليس،ريدات
471
است،رات محض اخلليك واحلمض الدهين للجليسرين
472a
 472bاست،رات محض اللنب واألمحاض الدهنية للجليسرين
 472cاست،رات محض السيرتيك واحلمض الدهين للجليسرين
منظمات الحموضة
 ii 500كربونات هيدروجني الصوديوم
 ii 501كربونات هيدروجني البوتاسيوم
 i 170كربونات البوتاسيوم
محض اللنب الم ()+
270
محض السيرتيك
330
محض اخلليك
260
 i 261خالت البوتاسيوم
 i 262خالت الصوديوم

الحد األقصى
 1 500ملليغرام
 500ملليغرام منفردا أو مع غ،ره
ممارسات التصنيع اجليدة
ممارسات التصنيع اجليدة
ممارسات التصنيع اجليدة
ممارسات التصنيع اجليدة
ممارسات التصنيع اجليدة
ممارسات التصنيع اجليدة

خالت الكالسيوم
263
محض التفاح ( – )DLعلى شكل الم ( )+فقط
296
لبنات الصوديوم (حملول) – على شكل الم ( )+فقط
325
خالت البوتاسيوم (حملول)  -على شكل الم ( )+فقط
326
خالت الكالسيوم  -على شكل الم ( )+فقط
327
 i 331خالت أحادي الصوديوم
 ii 331خالت ثالثي الصوديوم
 i 332خالت أحادي البوتاسيوم
 ii 332خالت ثالثي البوتاسيوم
خالت الكالسيوم
333
محض اهليدروكلوريك
507
هيدروكسيد الصوديوم
524
هيدروكسيد البوتاسيوم
525
هيدروكسيد الكالسيوم
526
دلتا الكتون الغلوكونو
575
الم ( – )+محض الطرطريك – على شكل الم ()+
334
فقط
 i 335طرطرات أحادي الصوديوم
 ii 335طرطرات ثنائي الصوديوم
 i 336طرطرات أحادي البوتاسيوم  -على شكل الم ()+
فقط
 ii 336طرطرات ثنائي البوتاسيوم  -على شكل الم ( )+فقط
طرطرات صوديوم البوتاسيوم الم ( - )+على شكل الم
337
( )+فقط
محض األورثوفوسفوريك
338
 i 339األورثوفوسفات أحادي الصوديوم
ii 339

األورثوفوسفات ثنائي الصوديوم

ممارسات التصنيع اجليدة
 500ملليغرام منفردا أو مع غ،ره

الطرطرات كأحد
البسكويتات

املخلفات

يف

فقط لتعديل قياس احلموضة
 440ملليغراما
منفردا أو مع غ،ره على شكل فوسفور
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نظام الترقيم الدولي
 iii 339األورثوفوسفات ثالثي الصوديوم
 i 340األورثوفوسفات أحادي البوتاسيوم
 ii 340األورثوفوسفات ثنائي البوتاسيوم
 iii 340األورثوفوسفات ثالثي البوتاسيوم
 i 341األورثوفوسفات أحادي الكالسيوم
 ii 341األورثوفوسفات ثنائي الكالسيوم
 iii 341األورثوفوسفات ثالثي الكالسيوم
المواد المضادة لألكسدة
مركز خليط التوكوف،رول
306
ألفا توكو ف،رول
307
بامليتات األسكوربيل
304
محض األسكوربيل
300
أسكوربات الصوديوم
301
أسكوربات البوتاسيوم
303
أسكوربات الكالسيوم
302
عوامل التخمر
 i 503كربونات األمونيوم
 ii 503كربونات هيدروجني األمونيوم
 i 500كربونات الصوديوم
 ii 500كربونات هيدروجني الصوديوم
المواد المغلظة
صمغ حبة اخلروب
410
صمغ الغار
412
الصمغ العريب
414

415

الحد األقصى

 300ملليغرام /كغ دهون أو مواد
زيتية ،منفردا أو مع غ،ره
 200ملليغرام /كغ دهون
 50ملليغراما ،حمسوبة كحمض
األسكوربيك
 20ملليغرام،
األسكوربيك

حمسوبة كحمض

حتدده ممارسات التصنيع اجليدة

 1 000ملليغرام منفردا أو مع غ،ره

صمغ الكازانتان
 2000ملليغرام أغذية معتمدة على
احلبوب خالية من الغلوتني

البكتينات (املعاجلة باألميد أو غ،ر املعاجلة باألميد)
440
 1404نشا مؤكسد
 1410فوسفات أحادي النشا
 1412فوسفات ثنائي النشا
 1413فوسفات ثنائي النشا األسيتيلي
 1414فوسفات ثنائي النشا األسيتيلي
 1422أديبات ثنائي النشا األسيتيلي
 1420أسيتات النشا مؤسرت بأهنيدرايد محض اخلل
 1450سوكسينات نشا أكتينول الصوديوم
 1451نشا مؤكسد أكسيتليىت
عوامل مضادة للتكتل
ثنائي أكسيد السيلكون (ال بلوري)
551
غازات التعبئة
ثاين أكسيد الكربون
290
النيرتوجني
941

 5 000ملليغرام منفردا أو مع غ،ره

 200ملليغرام للحبوب اجلافة فقط
ممارسات التصنيع اجليدة
ممارسات التصنيع اجليدة
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الملوثات

 1-5مخلفات المبيدات
يتم إعداد املنتج بعناية خاصة طبقا ملمارسات التصنيع اجليدة ،حىت ال تبقى خملفات تلك املبيدات اليت قد تكون مطلوبة
يف عمليات إنتاج أو ختزين أو جتهيز املواد اخلام أو مكونات األغذية اجلاهزة ،أو ختفض إىل أقصى حد ممكن إذا تعذر تالفيها من
الناحية التقنية.
تراعي هذه التداب،ر الطبيعة اخلاصة للمنتجات احمللية واجملموعة السكانية املعينة اليت ختصص هلا هذه املنتجات.
 2-5الملوثات األخرى
يكون املنتج خاليا من خملفات اهلرمونات ،واملضادات احليوية اليت حتدد بواسطة أساليب حتليل متفق عليها ،وتكون خالية
عمليا من امللوثات األخرى ،وخاصة املواد النشطة دوائيا.
 -6اإلجراءات الصحية
يوصــى بــأن يــتم جتهيــز املنتجــات املشــمولة بأحكــام هــذه املواصــفة ومناولتهــا وفقــا لألقســام ذات الصــلة يف املبــادا العامــة
للنظافــة العامــة اخلاصــة باألغذيــة ( ،)CAC/RCP 1 1969وغــ،ر ذلــك مــن نصــوص الدســتور الغــذائي ذات الصــلة مثــل مــدونات
السلوك اخلاصة بالنظافة العامة ومدونات السلوك األخرى.
وينبغي أن ميتثل املنتج للمعاي،ر امليكروبيولوجية املوضوعة وفقا للمبادا واخلطوط التوجييهية لوضع املعاي،ر امليكروبيولوجية
وتطبيقها يف جمال األغذية (.)CAC/GL 21-1997
 -7التعبئة
1-7

يعبأ املنتج يف عبوات تؤمن النظافة العامة واخلصائص األخرى لألغذية.

 2-7تصنع العبوات ،مبا يف ذلك مواد التعبئة ،من مواد آمنة ومالئمة الستخدامها املقصود .ويف احلاالت اليت تضع فيها هيئة
الدستور الغذائي مواصفة ألي من هذه املواد املستخدمة كمادة للتعبئة ،يتم تطبيق هذه املواصفة.
 -8إلصاق البطاقات
(CODEX STAN 1-

 1-1-8تسري على هذه املواصفة متطلبات املواصفة العامة املتعلقة بتوسيم األغذية املعبأة مسبقا
 )1985واخلطوط التوجيهية بشأن التوسيم التغذوي ( )CAC/GL 23-1997واخلطوط التوجيهية املتعلقة باستخدام التنويه
الصحي والتنويه بالعناصر املغذية ( .)CAC/GL 23-1997ومع اإلشارة بشكل خاص إىل القسم  7من املواصفة العامة هليئة
الدستور الغذائي إللصاق البطاقات على األغذية املعبأة ،جيوز للتشريعات الوطنية حتديد استخدام الوسائل املصورة.
 2-1-8مع مراعاة القسم  4-1من اخلطوط التوجيهية الستخدام املطالبات اخلاصة بالتغذية والصحة ،جيوز السماح مبطالبات
التغذية مبوجب التشريع الوطين لألغذية اليت ختضع للمواصفة شريطة أن تكون قد ظهرت من دراسات جادة ذات مواصفات
علمية مالئمة.
 3-1-8ينبغي وضع أي بيانات مطلوبة يف بطاقة البيانات باللغة (اللغات) املالئمة للبلد الذي يباع فيه املنتج.
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 2-8اسم الغذاء
يكون اسم الغذاء "حبوب جافة للرضع (و/أو صغار األطفال)" ،أو "بقسماط للرضع (و/أو صغار األطفال)" ،أو
"بسكويتات (أو "بسكوي تات باللنب") للرضع (و/أو صغار األطفال)" ،أو "عجائن للرضع (و/أو صغار األطفال)" ،أو أي
تسمية مالئمة تش،ر إىل الطبيعة احلقيقية للغذاء ،وفقا للتشريع الوطين.
 3-8قائمة المكونات
 1-3-8تعلن قائمة كاملة باملكونات على بطاقة التوسيم بالرتتيب التنازيل للنسب املئوية لكل منها ،باستثناء الفيتامينات
واملعادن املضافة ،حيث توضع هذه املكونات يف جمموعات منفصلة على حدة للفيتامينات واملعادن ،وال حتتاج الفيتامينات
واملعادن يف هذه اجملموعات أن توضع يف قائمة بالرتتيب التنازيل لنسبها املئوية.
 2-3-8يذكر االسم احملدد للمكونات واملواد املضافة إىل األغذية .وفضال عن هذا ،جيوز أن تدرج يف بطاقة التوسيم أمساء
الفئة املالئمة هلذه املكونات واملواد املضافة.
 4-8إعالن القيمة التغذوية
1-4-8

يتضمن اإلعالن عن القيمة التغذوية املعلومات التالية اليت ينبغي أن تكون بالرتتيب التايل:

قيمة الطاقة ،حمسوبة بالكيلو سعرات والكيلوجوالت ،وكمية الربوتني ،والكربوهيدرات ،والدهون حمسوبة بالغرام
(أ)
(بالغرامات) لكل مائة غرام أو مائة ميلليلرت للغذاء الذي يباع ،وحسب الكمية احملددة من الغذاء املقرتحة لالستهالك عند
االقتضاء؛
(ب) الكمية املتوسطة لكل فيتامني ومعدن حددت له مستويات معينة يف القسم  6-3والقسم  7-3حمسوبة بالشكل
العددي لكل مائة غرام أو مائة ملليلرت من األغذية اليت تباع ،وحسب الكمية احملددة للغذاء على النحو املقرتح
لالستهالك ،حسب االقتضاء؛
(ج) أي معلومات تغذوية أخرى يتطلبها التشريع الوطين.
1-4-8

 2-4-8جيوز أن حتمل بطاقة التوسيم متوسط كمية الفيتامينات واملعادن عندما ال يكون إعالهنا مشموال يف أحكام
(ب) حمسوبة بالشكل العددي لكل مائة غرام أو مائة ملليلرت من املنتج الذي يباع ،وحسب الكمية احملددة للغذاء على النحو
املقرتح لالستهالك ،عند االقتضاء.
 5-8تعليمات تحديد التاريخ والتخزين
 1-5-8يعلن "تاريخ احلد األدىن للصالحية" (مسبوقا بعبارة "صاحل قبل") حسب اليوم والشهر والسنة يف تسلسل رقمي غ،ر
مشفر ،إال يف حالة املنتجات اليت يتجاوز عمرها االفرتاضي ثالثة أشهر ،فيكفي بالشهر والسنة .وميكن ذكر الشهر باحلروف يف
البلدان اليت ال جيد فيها املستهلك صعوبة يف فهم املقصود .ويف حالة املنتجات اليت تتطلب إعالن الشهر والسنة فقط ،ويكون
العمر االفرتاضي للمنتج مستمرا حىت هناية سنة ما ،ميكن استخدام تعب،ر "هناية (حتديد السنة)" كبديل.
2-5-8

وباإلضافة إىل التاريخ ،تذكر أي شروط خاصة بتخزين الغذاء إذا كان تاريخ الصالحية يتوقف على ذلك.
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3-5-8

تكون تعليمات التخزين قريبة من بيانات التاريخ كلما كان ذلك ممكنا من الناحية العملية.

6-8

معلومات االستخدام

 1-6-8توضع على بطاقة التوسيم توجيهات بشأن إعداد واستخدام الغذاء ،وختزينه وحفظه قبل فتح العبوة وبعدها ،وجيوز
وضع هذه التوجيهات أيضا على النشرة املصاحبة.
 2-6-8بالنسبة للمنتجات املشمولة يف  ،1-1-2تذكر التوجيهات على بطاقة التوسيم عبارة "لنب أو مستحضر غذائي
وال يستخدم املاء للتخفيف أو اخللط "أو أي عبارة مماثلة.
 3-6-8عندما يتكون املنتج من مكونات خالية من الغوليتني واملواد املضافة إىل األغذية ،جيوز أن تتضمن بطاقة التوسيم
عبارة "خال من الغلوتني".1
 4-6-8تبني بطاقة التوسيم بوضوح ابتداء من أي سن يوصى باستخدام املنتج .وال تقل هذه السن عن ستة أشهر بالنسبة
ألي منت ج .وباإلضافة إىل ذلك ،تتضمن بطاقة التوسيم عبارة تقول إن أي قرار يتعلق باملوعد احملدد لبدء التغذية التكميلية،
مبا يف ذلك أي استثناء من سن الستة أشهر ،ينبغي أن يكون بالتشاور مع أحد املوظفني الصحيني ،بناء على منو الرضيع
واحتياجات النمو .وجيوز وضع شروط إضافية يف هذا الصدد وفقا لتشريع البلد الذي يباع فيه املنتج.
 7-8المتطلبات اإلضافية
املنتجات املشمولة يف هذه املواصفة ليست بدائل للنب الثدي وال تقدم على هذا النحو.
 -9طرق التحليل وأخذ العينات
انظر القسم اخلاص بطرق التحليل يف مواصفة املستحضرات اخلاصة بالرضع.
وباإلضافة إىل ذلك :الكشف عن األغذية املشععة
الطرائق العامة للدستور الغذائي.

1

مواصفة الدستور الغذائي لألغذية لالستخدامات التغذوية اخلاصة لألشخاص الذين ال يتحملون الغلوتني (.)CODEX STAN 118-1979

