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النطاق

تنطبق هذه املواصفة على حلم سرطان البحر املعلب .وال تنطبق على املنتجات اخلاصة اليت ال يتجاوز فيها حلم سرطان
البحر  50يف املائة وزن  ⁄وزن من حمتويات املنتج.
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الوصف

1-2

تعريف المنتج

يتم حتضري حلم سرطان البحر لوحده أو جبمعه مع حلم الرجل واملخلب واجلسم والكتف اخلايل من الدرع القشري ،ألي
من األجناس الصاحلة لألكل املنتمية إىل ُرتيبة قصريات الذيل من صنف عشاريات األرجل ومجيع أجناس عائلة ليتوتيدا
(.)Lithodidae
2-2

تعريف العملية

يُعبأ حلم سرطان البحر املعلب يف حاويات حمكمة اإلغالق إثر خضوعه إىل عملية معاجلة كافية لتضمن ثباته البيولوجي.
3-2

العرض

جيوز عرض املنتج بأي شكل شريطة:
 -1أن يستويف مجيع متطلبات هذه املواصفة،
 -2وأن يتم استخدام أوصاف مناسب على بطاقة الوسم قصد جتنب إرباك املستهلك أو تضليله.
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التركيبة األساسية وعوامل الجودة

1-3

لحم سرطان البحر

حيضر حلم سرطان البحر املعلب من سرطانات البحر السليمة املنتمية إىل األجناس الواردة يف القسم  1-2واليت تكون على
قيد احلياة قبل الشروع يف عملية املعاجلة وتتسم جبودة مناسبة لالستهالك اآلدمي.
2-3

المكونات األخرى

جيب أن يتمتع وسيط التغذية وكل املكونات األخرى جبودة األغذية املستخدمة لالستهالك اآلدمي وتتوافق مع مجيع
مواصفات الدستور الغذائي القابلة للتطبيق.
3-3

المنتج النهائي

جيب اعتبار املنتجات مستوفية ملتطلبات هذه املواصفة عندما تفضي الفحوصات املتوافقة مع القسم  9إىل تلبيتها لألحكام
املنصوص عليها يف القسم  .8تُفحص املنتجات باللجوء إىل الطرق املنصوص عليها يف القسم .7
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المواد المضافة إلى األغذية

يسمح باستخدام منظمات احلموضة وعوامل العزل طب ًقا ملا جاء يف اجلدولني  1و 2من املواصفة العامة للمواد املضافة إىل
األغذية ( )CXS 192-1995من فئة األغذية ( 09.4حمفوظة بالكامل ،مبا يف ذلك األمساك واملنتجات السمكية املعلّبة

بعضا من منظمات احلموضة ومقويات النكهة الواردة
املخمرة ،مبا فيها الرخويات والقشريات وشوكيات اجللد) وفقط ً
أو ّ
مبني يف اجلدول  3من املواصفة العامة للمواد املضافة إىل األغذية ( )CXS 192-1995يف األغذية
يف اجلدول  3كما هو ّ
اليت تستويف هذه املواصفة.
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النظافة

يوصى بتحضري املنتج الذي تشمله أحكام املدونة احلالية ومناولته وفقا لألقسام املعنية يف املبادئ العامة لنظافة األغذية
( )CXC 1-1969ومدونة املمارسات اخلاصة باألمساك ومنتجات األمساك ( )CXC 52-2003ومدونة ممارسات النظافة
اخلاصة باألغذية املعلبة املنخفضة احلموضة واملنخفضة احلموضة احملمّضة ( )CXC 23-1979وغريها من مدونات الدستور

الغذائي ملمارسات النظافة ومدونات املمارسات.
ينبغي أن تطابق املنتجات أي معيار من املعايري املكروبيولوجية املوضوعة وف ًقا للمبادئ واخلطوط التوجيهية لوضع املعايري
املكروبيولوجية لألغذية وتطبيقها (.)CXG 21-1997
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التوسيم

عالوة على األحكام الواردة يف املواصفة العامة املتعلقة بتوسيم األغذية املعبأة ( ،)CXS 1-1985تطبق األحكام احملددة
التالية:
1-6

اسم الغذاء

يطلق على املنتج اسم "سرطان البحر" أو "حلم سرطان البحر".
باإلضافة إىل ذلك ،تتضمن بطاقة الوسم عبارات وصفية أخرى حتول دون إرباك املستهلك أو تضليله.
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أخذ العينات والفحص والتحاليل

1-7

أخذ العينات

 -1يتم أخذ العينات من الدفعات إلجراء الفحوصات على املنتج النهائي كما نص عليه القسم  3.3بالتوافق مع
خطة أخذ العينات املناسبة اليت تتسم حبد جودة مقبول ( )AQLقدره .6.5
 -2ينبغي إجناز عملية أخذ العينات من الدفعات بغرض فحص الوزن الصايف والوزن اخلايل من السوائل ،حسب
مقتضى احلال ،بالتوافق مع اخلطة املناسبة هليئة الدستور الغذائي اخلاصة بأخذ العينات.
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الفحوصات الحسية والمادية

ينبغي أن يقوم أشخاص مدربون على إجراء الفحوصات احلسية واملادية بتقييم العينات املأخوذة بغرض إجناز الفحوصات
املذكورة ،وذلك وفقا للعمليات املنصوص عليها يف املرفق "ألف" ويف "اخلطوط التوجيهية املتعلقة بعمليات إجناز التقييم

احلسي لألمساك واحملاريات يف املختربات" (.)CXG 31 - 1999
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تحديد الوزن الصافي

جيب أن يتحدد الوزن الصايف جلميع وحدات العينات باللجوء إىل العمليات التالية:
 -1يتم أخذ وزن احلاوية املغلقة،
 -2تفتح احلاوية ويتم إزالة حمتوياهتا،
ُ -3حيدد وزن احلاوية الفارغة ،مبا يف ذلك الغطاء ومواد التغليف ،بعد إزالة السائل الزائد واللحم امللتصق،
4
3-7

يتم طرح وزن احلاوية الفارغة ومواد التغليف من وزن احلاوية املغلقة .الرقم املتحصل عليه هو احملتوى الصايف.
تحديد الوزن الخالي من السوائل

يتم حتديد الوزن اخلايل من السوائل جلميع وحدات العينات باللجوء إىل العمليات املوالية:
 -1يقع االحتفاظ باحلاوية يف درجة حرارة ترتاوح بني  20إىل  30درجة مئوية ملدة ال تقل عن  12ساعة قبل فحصها.
 -2يتم فتح احلاوية ويوزع حمتواها على منخل دائري مت وزنه مسبقا وحيتوي على شبكة سلكية ذات فتحات مربعة
تعادل مساحتها  2.8مم ×  2.8مم.
 -3تُزال مجيع مواد التغليف وتتم إمالة املنخل بزاوية تقارب  20 -17درجة وترتك اللحوم لترتشح ملدة دقيقتني حتتسب
بداية من حلظة سكب املنتج فوق املنخل.
 -4قم بوزن املنخل الذي حيتوي على حلم سرطان البحر اخلايل من السوائل.
 -5يتم حتديد وزن حلم سرطان البحر اخلايل من السوائل بطرح وزن املنخل من وزن املنخل الذي حيتوي على املنتج
اخلايل من السوائل.
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تعريف الوحدات المعابة

تعترب وحدة العينة معابة إذا فشلت يف تلبية أي من اخلصائص املعرفة أدناه.
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المواد الغريبة

املادة الغريبة هي أي مادة خمالفة ملا يستخرج من حلم سرطان البحر ،واليت ال تشكل خطرا على صحة اإلنسان ،كما ميكن
التعرف عليها بسهولة دون احلاجة إىل تكبريها أو اليت تكون موجودة مبستوى يتحدد باللجوء إىل أي طريقة ،مبا يف ذلك
التكبري ،مما يدل على عدم التوافق مع املمارسات التصنيعية والصحية اجليدة.
2-8

الرائحة /النكهة

هو تأثر وحدة العينة بروائح أو نكهات مرفوضة ومميزة وثابتة تدل على حدوث حتلل أو تزنخ.
3-8

القوام

 -1وجود حلم طري للغاية ال يعد من خاصيات األجناس املعدة للطرح يف األسواق،
 -2أو وجود حلم قاس للغاية ال يعد من خاصيات األجناس املعروضة للطرح يف األسواق.
4-8

تغير اللون

تغري لون وحدة العينة مما يدل على التحلل أو التزنخ أو ظهور اللون األزرق أو البين أو األسود يف أكثر من  5يف املائة
حسب وزن احملتويات اخلالية من السوائل ،أو وجود لطخات كربيتية سوداء تتجاوز  5يف املائة حسب وزن احملتوى اخلايل
من السوائل.
5-8

المواد المرفوضة

وحدة العينة اليت حتتوي على بلورات سرتوفيت  -بلورات السرتوفيت اليت يزيد طوهلا عن  5مم.
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حدود قبول الدفعة

تعترب الدفعة مستوفية للمتطلبات الواردة يف املدونة احلالية:
 -1إذا مل يتجاوز العدد اإلمجايل للوحدات املعابة وفقا للتصنيف الوارد يف القسم  ،8معيار املقبولية ( )Cاخلاص
بالطريقة التحليلية اليت تتسم حبد جودة مقبول ( )AQLقدره ،6.5
 -2إذا مل يتجاوز العدد اإلمجايل لوحدات العينة اليت ال تليب أحكام شكل العرض الواردة يف القسم  ،2.3معيار
املقبولية ( )Cاخلاص بالطريقة التحليلية اليت تتسم حبد جودة مقبول ( )AQLقدره ،6.5
 -3إذا مل يقل معدل الوزن الصايف ومعدل الوزن اخلايل من السوائل ،حسب مقتضى احلال ،اخلاص جبميع وحدات
العينة اخلاضعة للفحص عن الوزن املصرح عنه وشريطة أال يوجد أي نقص غري مقبول يف أي حاوية،
 -4إذا لبت الدفعة املتطلبات املتعلقة باملواد املضافة إىل الغذاء والنظافة واملناولة والتوسيم الواردة يف األقسام
و 5و.6
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المرفق (ألف)
الفحص الحسي والمادي
 -1يتم إجراء فحص خارجي كامل للعلبة قصد التحقق من وجود عيوب تؤثر على سالمة احلاوية أو حواف العلبة اليت
قد متيل إىل اخلارج.
 -2تفتح احلاوية ويتم حتديد مجيع أوزاهنا بالتوافق مع العمليات الواردة يف القسم  3-7و.4-7
 -3يقع فحص املنتج للتحقق من وجود تغري يف اللون أو مواد غريبة ومرفوضة.

 -4يتم تقييم الرائحة والنكهة والقوام بالتوافق مع الوارد يف اخلطوط التوجيهية املتعلقة بعمليات إجناز التقييم احلسي
لألمساك واحملاريات يف املختربات" (.)CXG 31-1999

