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النطاق
تسري هذه املواصفة على املنتجات اليت تطلق عليها تسمية "حلم الالنشون" 1واليت جرت تعبئتها ابستخدام أي مواد تعبئة
مناسبة.
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الوصف
مبني أدانه بعد تفتيتها وتقديدها وتدخينها رمبا.
يُع ّد املنتج من اللحوم أو حلوم الدواجن أو من مزيج من االثنني معاً كما هو ّ
وميكن هلذا املنتج أن حيتوي على مواد للربط أم ال.
وتكون املعاجلة ابحلرارة اليت خيضععهل هلا املنتج ونوا التقديد والتعبئة كاةية للتدكد من خلو املنتج من أي طا ر على الةععحة
العامة واحملاةظة على متاسكه مهما اختلفت شروط التخزين والنقل والبيهل.
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التعاريف اإلضافية
ألغراض هذه املواصفة:
-

-

تبني أنه ص ع ععاي لالس ع ععتهالل البش ع ععري مبا ل الر تني
السق قققص اللق ققا ل
يُقة ع ععد به الس ع ععقط الذي ّ
( ما عدا احليواانت املستخدمة الستخراج الر تني واليت متّ تغطيسها مياه ساخنة) ابستثناء األ نني وةروة
الرأس واخلطمني (مبا ل الشفتني واألنف) والغشاء املخا ي واألواتر العضلية واجلهاز التناسلي واألضرا
واألمعاء واملثانة .ويشمل السقط الةاي لألكل أيضاً جلد الدواجن؛
اللحوم يُقةد هبا اجلزء الةاي لألكل مبا ل السقط الةاي لألكل من أي من الثدييات اليت يتم حبها
مسلخ؛
معبأة يُقةد هبا معبدة حاوية مةنوعة من مواد متنهل التلوث ظروف املناولة العادية؛
املدجنة مبا ةيها الدجاج أو الدي الرومي
حلوم الدواجن يُقة ع ععد هبا اجلزء الة ع ععاي لألكل من أي من الطيور ّ
ط أو اإلوز أو الدجاج الفرعوين أو احلمام الذي يتم حبه مسلخ.
أو الب ّ
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الرت يبة األساسية وعوام اجلودة
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املكوانت األساسية
-

1

اللحوم أو حلوم الدواجن أو مزيج من االثنني معاً ابستثناء السقط الةاي لألكل؛
املياه؛
مكوانت التقديد املؤلّفة من ملح الطعام والةوديوم أو نرتيت البواتسيوم.

تُستخدم اللغة اإلنكليزية ةقط أاي كانت لغة النص.
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املكوانت االختيارية
ّ
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-

السقط الةاي لألكل الدهن حبد اته جلد اخلنزير املقدد وغري املقدد حبد اته؛
مواد الربط من الربوتينات والكربوهيدرات على غرار:
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املساحيق أو الدقيق أو النشا املع ّد من احلبوب أو البطا س أو البطا س احللوة؛
املعجنات؛
منتجات اخلبز أو البسكويت أو ّ
احلليب اجملفف احلليب اجملفف اخلايل من الدس ع ع ع ع ععم احلليب الرا ب اجملفف الكازينات مة ع ع ع ع ععل الل
بروتينات البيض املنتجات املةنوعة من الدم اجملفف املنتجات املةنوعة من الربوتينات النباتية؛

احملول الدكسرتوز (الغلوكوز) اللكتوز امللتوز شراب الغلوكوز (مبا
السكروز السكر ّ
البهارات والتوابل واملطيّبات؛
الربوتينات العطرية القابلة للذوابن املياه والتحلل ةيها.

الرت يبة

املنتج مهل مواد الربط.
احملتوى األدىن من اللحوم
احملتوى األقةى من الدهون
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ل شراب الذرة)؛

80
35

املا ة
املا ة

2

املنتج من دون مواد للربط وسقط
صاي لألكل (لكن من املمكن
أن يشمل حلوم القلب أو اللسان
أو الرأس املستخرجة من الثدييات)
 90املا ة
 30املا ة

عوام اجلودة األساسية

1-4-3املواد األولية
تكون املكوانت املستخدمة لةنهل املنتج من نوعية مناسبة لالستهالل البشري وخالية من أي روا ح أو نكهات كريهة.

2

يشمل احملتوى من اللحوم أنواا اللحوم والسقط الةاي لألكل وحلوم الدواجن.
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2-4-3املنتج النهائي
يكون املنتج نظيف عاً وخععالي عاً ةعلي عاً من أي بقهل وتلوث انتج عن احلععاويععة .وينبغي أن تكون اللحوم وحلوم الععدواجن مقععددة
بشكل متسق وجيّد وأن يكون املنتج قابالً للتقطيهل إىل شرا ح.
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املواد املضافة إىل األغذية
 1و2

املواصع ع ع ععفة العامة للمواد املضع ع ع ععاةة إىل األغذية

املواد احلاةظة ومواد الرت يب واأللوان املسع ع ع ععتخدمة بقاً للجدولني
اجملهزة واملعاجلة ابحلرارة"
( )CXS 192-1995ضع ععمن ةئة األغذية " 2-3-08منتجات اللحوم والدواجن والطرا د املفتتة و ّ
وةئات األغذية املتقاربة جيوز اسع ع ععتخدامها األغذية املسع ع ععتوةية هلذه املواصع ع ععفة .وحدها بعض املواد املضع ع ععاةة إىل األغذية
املبني اجلدول  )3جيوز استخدامها األغذية اليت تستو هذه املواصفة.
الواردة اجلدول ( 3على النحو ّ
وينبغي لدى استخدام املنكهات مراعاة اخلطوط التوجيهية الستخدام املنكهات (.)CXG 66-2008
يس ععري القس ععم  1-4املواص ععفة العامة للمواد املض ععاةة إىل األغذية ( )CXS 192-1995والذي يش ععري إىل ش ععروط انتقال
املواد املضاةة إىل األغذية من املكوانت واملواد األولية إىل األغذية.
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امللواثت
تس ععتو املنتجات اليت تش ععملها هذه املواص ععفة احلدود القة ععوى احملددة املواص ععفة العامة للملوات والس ععموم األغذية
واألعالف (.)CXS 193-1995
وعلى املنتجات اليت تش ع ع ععملها هذه املواص ع ع ععفة أن تس ع ع ععتو احلدود القة ع ع ععوى ملخلفات املبيدات و أو العقاقري البيطرية اليت
حددهتا هيئة الدستور الغذا ي.
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النظافة العامة
يوصى أبن تعد املنتجات املشمولة أبحكام هذه املواصفة وتتم مناولتها وةقا لألقسام ات الةلة املبادئ العامة لنظاةة
األغذية ( )CXC 1-1969ومدونة الس ع ععلول ملمارس ع ععات النظاةة اخلاص ع ععة ابللحوم ( )CXC 58-2005ومدونة ممارس ع ععات
النظاةة لألغذية املعلّبة املتدنية احلموضة واحملمّضة واملتدنية احلموضة ( )CXC 23-1979واخلطوط التوجيهية بشدن تطبيق
املبادئ العامة لنظاةة األغذية لكاةحة اللسع ععترياي األحادية األغذية اجلاهزة لالسع ععتهالل ( )CXG 61-2007وغري ل
من نةوص الدستور الغذا ي ات الةلة مثل مدوانت املمارسة اخلاصة ابلنظاةة العامة ومدوانت املمارسة األخرى.

وينبغى أن متتثل املنتجات ألي معايري ميكروبولوجية ُُتدد وةقا للمبادئ واخلطوط التوجيهية اخلاص ع ع ع ع ع ععة بوض ع ع ع ع ع ععهل املعايري
امليكروبيولوجيع ععة لألغذي ععة وتطبيقها (.)CXG 21-1997
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التوسيم
تسري أحكام املواصفة العامة لتوسيم األغذية املعبدة مسبقاً (:)CXS 1-1985
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اسم الغذاء
يكون اسم الغذاء املعلن على بطاقة التوسيم "حلم الالنشون".
وجيب اإلعالن عن وجود مواد للربط وسععقط صععاي لالسععتهالل واإلعالن أيض عاً عن أنواا احليواانت اليت اسععتُخرجت منها
اللحوم أو حلوم الدواجن أو مزيج من االثنني معاً ما يتعلق ابس ع ع ع ع ع ععم املنتج إ ا كان إغفال مثل هذه املعلومات قد يؤدي
إىل تضليل املستهل .
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قائمة املكوانت
تشري قا مة املكوانت إىل أنواا احليواانت اليت استُخرجت منها اللحوم أو حلوم الدواجن أو مزيج من االثنني معاً.
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اتريخ اللالحية وتعليمات للتخزين
يُشار ابلسنة إىل احلد األدىن لةالحية املنتج ابلنسبة إىل املنتجات القابلة للحفظ ملدة ويلة.
أما ابلنسععبة إىل املنتجات اليت ال ميكن حفظها ملدة ويلة أي تل اليت من غري املتوقهل االحتفاا هبا ألكثر من  18شععهراً
ظروف احلفظ والبيهل العادية واليت جرت تعبئتها حاوية جاهزة لعرضع ع ع ع ععها على املسع ع ع ع ععتهل أو ألغراض االسع ع ع ع ععتهالل
املباشر يُشار إىل احلد األدىن ملدة صالحيتها ابليوم والشهر والسنة.
وابلنس ععبة إىل املنتجات غري القابلة للحفظ ملدة ويلة واليت متت تعبئتها حاوايت ال تُباا بة ععورة مباش ععرة إىل املس ععتهل
أو غري طةةة لالستهالل املباشر ةتوضهل التعليمات املناسبة بشدن حفظها وتوزيعها.
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توسيم احلاوايت غري املخللة للبيع ابلتجزئة
ترد حسععب املقتضععى املعلومات الالزمة لتوسععيم حاوايت البيهل ابلتجز ة إما على احلاوايت غري املخةعةععة للبيهل ابلتجز ة
أو املسع ععتندات املةع ععاحبة ابسع ععتثناء اسع ععم الغذاء واتريخ الةع ععالحية وتعليمات للتخزين وُتديد الشع ععحنة واسع ععم املةع ععنهل
أو املعبئ وعنوانه واليت ترد على احلاوية غري املخةةة للبيهل ابلتجز ة.
غري أنه ميكن االس ع ع ععتعاض ع ع ععة عن تعريف الش ع ع ععحنة واس ع ع ععم وعنوان املة ع ع ععنهل أو املعبئ بعالمة تعريف ش ع ع ععرط أن يتم التعرف
على هذه العالمة بوضوح مهل املستندات املةاحبة.

-8

أساليب التحلي
للتح ّقق من االمتثال هلذه املواص ععفة تس ععتخدم أس ععاليب التحليل وأخذ العينات الواردة أس ععاليب التحليل وأخذ العينات
املوصى هبا ( )CXS 234-1999ات الةلة ابألحكام الواردة هذه املواصفة.

