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النطاق
تسر ه ه ا مواصمةررلى منت ات لحم و موبق مواعنّب مو ي تطنق منيهح تسررايى ورصد ب في و ُتابح
في ححُيحم ا كاى مإلغالق ت ّات اعحول هح فحو مدة فعب خ اهح ف يث أةرررررربت موات ً لحفالظ ون ل
وابة طصينى.
ُهي ال تسررررر ه منت ات لحم مون صن ا ص ورصد ب في و مو ي تخ ن خترررررحا ت ريب هح م
تنك موا بدة وه م موتص ا موات لحمُ .يصضرررررره منت ه ا موات لحم فيح ا بد يترررررر طبيع هح
مو قيقيى ا دُ تضرررررنيس مواسررررر هنك ُمو سررررربب فحو بحن وبي فترررررل موات لحم مو ي تترررررانهح ه ا
مواصمةلى.
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الوصف
ّ
ّ
مواقطه ُمواقبّد ُمواتزُ موعظحن ُياك أ يترررررراس مون
مواعنب هص و ذفحات مألفقحد
و موبق
مواس خ ج ا مو أن ُموقنب ُموبط .
ُياعبّ موات ً ا و موبق مواط ص ط تح ظ ختررررررتح ظ ُي طهي اسرررررربقح ظ أُ ا ازيً ا و موبق
مواطهص اسررربقح ظ اه فضرررحفى سررربى ا مون موتي ال ت عب  5في مواحاى؛ ُيتبغي في رال مو حو ي أ
يكص مون اقبدم ظ لبس تعبئ في مو حُيى أُ فعبهح.
ُتل ه اعحول فحو مدة فعب خ مو حُيى ُيكص ذوك رحفيح ظ وكلحوى موقبدة منت حل موات ً وابة
طصينى ُوخنصا ا أه خط منت موت ى موعحاى.

1-2

تعريف إضافي
ُمحزوى ونايحا ُاتررتصمى ا أه احدة اتحةرربى
تعتي مو حُيى موا كاى مإلغالق ححُيى اغنقى فحوكحاس
ِ
ونات ً مو ه تتان مواصمةلى.
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التركيبة األساسية وعوامل الجودة

1-3

المكونات األساسية
-

2-3

و فق غي اقبد؛
اكص حم مو قبيب مواؤولى ا انت موطعحن ُموتصديصن أُ

يت موبصتحةيصن.

المكوّ نات االختيارية
 موسررك ُزا موسررك موا ّصلا موبرس ر ُز كموغنصرصزكا مونك صزا موان صزا ل ر مو موغنصرصزكفاح في ذوك ل مو مو دةك.

3-3

التركيبة
يلب أال يق ّس ا ص موات ً موتهحاي مإلياحوي ا موب ُتيتحم م  21في مواحاى كر نى/ر نىك.

4-3

عوامل الجودة األساسية

 1-4-3المواد األولية
يلب أ تكص مون صن مواسرر خباى في فمبمد موات ً ذمم صميى اتحةرربى والةرر هالر موبترر ه ُخحويى
ا أيى دُمات ُ كهحم ر يهى.

 2-4-3المنتجات النهائية
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يتبغي أ يكص موات ً موتهحاي ظيلح ظ ُخحويح ظ فعنيح ظ ا موبقه ُمو ّنصث موتحتً م مو حُيىُ .يتبغي أ
تكص مون صن اقبدة فتكس ا سق ُييّب ُأ يكص موات ً لحفالظ ون قطيه فوت ل مات فعب تب يبا.
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المواد المضافة إلى األغذية
مواصمد مو ررحفظررى طبق رح ظ ونلرربُوي
كCXS 192-1995ك ضررا فئى مألغ يى  2-3-08وات لحم مون صن ُموبُمي ُموط ماب موال ى ُموال ّهزة
ُمواعحولى فحو مدةو ُفئحم مألغ يى موا قحدفى يلصز مةرررررر خبماهح في مألغ يى مواسرررررر صفيى وه ا
مواصمةرررلىُ .حبهح فعض مواصمد مواضرررحفى فوت مألغ يى موصمددة في مولبُل  3كمنت موت ص موابيّ في
مولبُل 3ك يلصز مة خبماهح في مألغ يى مو ي تس صفي ه ا مواصمةلى.
1

ُ 2في مواصمةررررررلررى موعررحاررى وناصمد مواضررررررررحفررى فوت مألغ ر يررى

يس ر ه موقس ر  1-4في مواصمةررلى موعحاى وناصمد مواضررحفى فوت مألغ يى كCXS 192-1995ك ُمو ه يترري
فوت ل ُط م قحل مواصمد مواضحفى فوت مألغ يى ا مواكص حم ُمواصمد مألُويى فوت مألغ يى.
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الملوثات
تسرررر صفي موات لحم مو ي تتررررانهح ه ا مواصمةررررلى مو بُد موقتررررص موا بدة في مواصمةررررلى موعحاى
ونانصثحم ُموساصن في مألغ يى ُمألمالف كCXS 193-1995ك.
ُمنت موات لحم مو ي تترررانهح ه ا مواصمةرررلى أ تسررر صفي مو بُد موقترررص واخنلحم موابيبمم ُ/أُ
موعقحلي موبيط يى مو ي حبدتهح هيئى موبة صد موغ ماي.
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النظافة العامة
يصةت فل تعب موات لحم مواتاصوى فلحكحن ه ا مواصمةلى ُت اتحُو هح ُفقح وأللسحن ذمم موتنى في
موابحدئ موعحاى وتظحفى مألغ يى كCXC 1-1969ك ُابُ ى موسررنصر وااحدةررحم موتظحفى موخحةررى فحون صن
كCXC 58-2004ك ُابُ ى ااحدةحم موتظحفى وألغ يى مواع ّنبى موا ب يى مو اصضى ُموا ّا ضى ُموا ب يى
مو اصضررررى كCXC 23-1979ك ُغي ذوك ا تررررصد موبةرررر صد موغ ماي ذمم موتررررنى ا س ابُ حم
موااحدةى موخحةى فحوتظحفى موعحاى ُابُ حم موااحدةى مألخ .
ُيتبغت أ تا ررس موات لررحم أله اعررحيي ايك ُفصوصييررى ت ا رربد ُفقررح ونابررحدئ ُموخطصط مو صييهيررى
موخحةى فصضه مواعحيي موايك ُفيصوصييــــى وألغ يـــى ُتطبيقهح كCXG 21-1997ك.
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التوسيم
تسرر ه أحكحن مواصمةررلى موعحاى و صةرري مألغ يى مواعبلة اسرربقحظ كCXS 1-1985كا فحةرر تح موقسرر
كمألغ يى مواعحولى فحإللعح ك مو ي ال تتانهح مواصمةلى:

1-7

2-5

اسم الغذاء
يكص مة موغ م مواعن منت فطحلى مو صةي ورصد ب في و.

2-7

تاريخ الصالحية وتعليمات للتخزين
ياتحد فحو ستى فوت مو ب مألد ت و تالحيى موات ً فحوت سبى فوت و
وابة طصينى.

3-7

توسيم الحاويات غير المخصصة للبيع بالتجزئة

موبق مواعنّبا ُهص ات ً لحفس ون ل
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ت دا حسرررب مواق ضرررتا مواعنصاحم موالزاى و صةررري ححُيحم موبيه فحو لزاىا فاح منت مو حُيى غي
مواختررتررى ونبيه فحو لزاى أُ في مواسرر تبمم مواتررححبىا فحةرر تح مةرر موغ م ُتحدي موتررالحيى
ُتعنياحم ون خزي ُت بيب موترر تى ُمةرر مواتررته أُ مواعبئ ُمتصم ُمو ي ت د منت مو حُيى غي
مواختتى ونبيه فحو لزاى.
غي أ ياك مالة ر عحضررى م تع ي موت ر تىا ُمة ر ُمتصم مواتررته أُ مواعبئ فعالاى تع ي
ل ط أ ي مو ع ف منت ه ا موعالاى فصضصح اه مواس تبمم مواتححبى.
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أساليب التحليل
ون قق ا مالا حل وه م مواصمةلىا يلب مة خبمن أةحويب مو نيس ُأخ موعيتحم موصمددة في أةحويب
مو نيرس ُأخر موعيترحم مواصةررررررت فهرح كCXS 234-1999ك ذمم موتررررررنرى فرحألحكرحن موصمددة في هر ا

مواصمةلى.

