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النطصاق ا
تسررهذ املواص ر على دقيق ال رة الكامل (ال رة الص ر هاامل امللال لهالررلبهر الملبررهذ اململامرره با
ال رة البائل (Zea mays Lمل ،سملما ي موصوف يف القسم .1-2

رره م

ملو

2-1

بال تسررهذ املواص ر على دقيق ال رة غري النابل بدقيق ال رة املالعم بأنواع طحني ال رة بال رة اجملهبم ر بنوعيبا
بال رة الملللي بدقيق ال رة ال ايت اللخمري بأنواع دقيق ال رة املنخول برقائق ال رة اجلا زة لألكل بغري ا م املنلجات
اليت يكون فيبا جمهبش ال رة عنصها أالااليا بأنواع دقيق منلجات ال رة األخهى امللاجل ابلقلوايت.

3-1

ال ينطملق ا املليار على أنواع دقيق ال رة امللالة لللخمري بأنواع دقيق ال رة املس ر ررلخالم يف تص ر ررنيع النب ر رروايت بأذ
االلخالام صناعي ،كما ال ينطملق املليار على أنواع دقيق ال رة املسلخالم كللف للحيواانت.

-2

الاوفف ا

دقيق ال رة الكامل و طلام ملال م ملو ال رة الكامل الن ر ر ررو (Zea mays Lمل بالس ر ر ررليم بغري النابل  ،بم
خهل عملي الطح يلم حتويل احلملو الكامل إىل دقيق انعم بالرج مهئم  ،بأثناا عملي اإلعالاد جيهى فص ر ر ر ر ر ررل
القطع اخلبن ع دقيق ال رة بم مث يلاد طحنبا بإضافلبا إىل الالقيق ال ذ فصلت عنه.
-3

الرتكيب ااألسصاسي اوعاواملااجلاودة ا

1-3

عاواملااجلاودةا–االعصام ا

1-1-3

ينملغي أن يكون دقيق ال رة آمنا بصاحلا لهاللبهر الملبهذ.

2-1-3

ينملغي أن يكون دقيق ال رة خاليا م امل اق غري الطمليلي بالهبائح باحلبهات احلي .

3-1-3

ينملغي أن يكون دقيق ال رة خاليا م الب روائ ( يواني املنب ر بب ررمنبا احلب رهات امليل مل بكميات قال تبرركل خطها
على صح اإلنسان.

2-3

عاواملااجلاودةااحملددة ا

1-2-3

حملوى الهطوب  15.0يف املائ م/م كحال أقصى
يللني امرتاط مسلوايت أدىن م الهطوب ابلنسمل إىل بلض الوجبات بسمل املناخ بمالة النقل باللخزي .

-4

امللاواثت ا

1-4

ااملعصادناالثقيل ا

ينملغي أن يكون دقيق ال ر رة الكررامررل (ال ر رة الصر ر ر ر ر ر ر هاامل خررالي را م امللررادن الثقيل ر اليت قررال تبر ر ر ر ر ر ركررل خطها على
صح اإلنسان.
2-4

اخملةصاتااملبيدات ا

ينملغي أن ميلثل دقيق ال رة للحالبد القصوى للمخل ات اليت بضللبا يئ الالاللور الغ ائي هل السلل .
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3-4

3

االسماوماالةطري ا

ينملغي أن ميلثل دقيق ال رة للحالبد القصوى للسموم ال طهي اليت الدهتا يئ الالاللور الغ ائي هل السلل .
-5

النظصاف االعصام ا

1-5

يوصي إبعالاد املنلجات املبمول أب كام
األغ ي (CXC 1-1969مل بغري ذلك م مالبانت املمارالر ر ر ر ر ررات اليت توصر ر ر ر ر ررى هبا يئ الالالر ر ر ر ر ررلور الغ ائي بامللني
هب السلل .

2-5

يكون املنلج خاليا م املواد الكهيب إىل أقصى ال ممك حبس ممارالات اللصنيع اجليالة.

3-5

عنال اخلملار املنلج ابألالالي املناالمل ألخ اللينات بال حص ،يكون كما يلي:

املواص بمنابللبا بفقا لألقسام ذات الصل م اململادئ اللام لنظاف

 خاليا م الكائنات احلي الالقيق بكميات قال تبكل خطها على صح اإلنسان؛
 خاليا م الط يليات اليت قال تبكل خطها على صح اإلنسان؛
 خاليا م أي مادة تكون انمئ م كائنات ي دقيق بكميات قال تبكل خطها على صح اإلنسان.
-6

التعبئ

1-6

يلمل دقيق ال رة يف ابايت حتافظ على ص ات النظاف بالص ات اللكنولوجي باللغ بي باحلسي للمنلج.

2-6

تصررنع احلابايت ،مبا يف ذلك مواد الللملئ  ،م مواد م مون بمناال رمل لهالررلخالام املقصررود منبا .بينملغي أال تنلج عنبا
أي مواد الام أب رائح أب نكب غري مهغو فيبا يف املنلج.

3-6

عنال تلملئ املنلج يف أكياس جي أن تكون

-7

التاوسيم

األكياس نظي بملين بقوي احلياك أب مغلق ببكل حمكم.

ابإلضر ر رراف إىل ملطلملات املواص ر ر ر اللام امللللق بلوالر ر رريم األغ ي امللمل ة مس ر ر رملقا (CXS 1-1985مل ،تطملق األ كام
ا الدة اللالي :
1-7

ااسمااملنتج
يكون االم املنلج على بطاق الللهيف "دقيق ال رة الكامل".

2-7

تاوسيمااحلصاوايتاغريااملخصص اللبيعاابلتجزئ ا
توضح املللومات اخلاص ابحلابايت غري املخصص للمليع ابللجزئ إما على احلابي أب يف املسلنالات املصا مل  ،بلك
جي أن تظبه على احلابي االر ررم املنلج بعهم تلهيف البر ررحن باالر ررم بعنوان اجلب املصر ررنل أب امللملئ  .غري أنه جيوز
االالللاض ع االم املنلجات بعهم تلهيف البحن باالم بعنوان املصنِّع أب امللملئ بلهم تلهيف ب بهط أن يكون
اللهم يف املسلنالات املصا مل .
م السبل الللهف بوضوح على

-8

أسصاليباالتحليلاوأخذاالعينصات
أنظه نصوص الالاللور الغ ائي ذات الصل امللللق أبالالي اللحليل بأخ اللينات.
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امللحق ا
يف احلاالت اليت يهد فيبا أكثه م عامل حمالد ب/أب أالررلو حتليل ،نوصرري ببررالة أن سالد املسررلخالمون أالررلو اللحليل
املناال ب البد املناالمل .
العاوامل/األوفصاف ا

احلدود ا

الرمصاد ا

احلال األقصى 3.0 :يف املائ على أالاس
الوزن اجلاف

الربوتني ا
( )N x 6.25ا

احلال األدىن 8 :يف املائ على أالاس الوزن
اجلاف

الدهاونااخصام ا

احلال األدىن 3.1 :يف املائ على أالاس
الوزن اجلاف

حجمااحلُبيب ا
ا

 95يف املائ أب أكثه مته خهل منخل
 1.70ملم؛

أسصاليباالتحليل ا
رابطر ر ر أخص ر ر ر ر ر ر ر ر ررائي اللحلي ر ررل الكيمي ر ررائي املللم ر ررالي
AOAC 923.03

املنظم الالبلي لللو يال القياالي
2171:1980 ISO
(ICC Method No. 104/1)1990

 l/105 ICCطهيق ر حترراليررال الخلبتني اخلررام يف احلملو
بمنلجاهتا الر ر ر ر ر ر رواا للغ اا أب لألعهف (النوع 1مل حم ز
السيلينيوم /النحاس
 أب -ISO 1871: 1975

ب– 45يف املائ أب أكثه مته خهل منخل
 0.71ملم؛
ب- 35يف امل ر ررائر ر ر أب أق ر ررل مته خهل منخ ر ررل
 0.212ملم

AOAC 945.38F; 920.39C
ISO 5986:1983
AOAC 965.22

(طهيق م نوع  1مع منخل ابملواصر ر ر اليت جاات يف
1982-ISO 3310/1مل

