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النطصاق ا
تسري هذه املواصفة على الدخن الصغري الكامل واملقشور املعد لالستهالك البشري املباشر من نبات الدخن الصغري
 .Pennisetum americanum Lواألنواع السنغالية "السوان" و"السانيو".

-2

الاوفف ا

1-2

تعريفااملنتج ا

تكون حبوب الدخن الصغغغري كاملة أو مقشغغور وجمففة بشغغكل مناس غ إذا لزم األمر .وتكون هلا مسات أنواع الدخن
الصغري.Pennisetum americanum L .
1-1-2

احلوباو االكصامل ا
هي حبوب الدخن الصغري الناجتة بعد دراس مناس ودون معاجلة آلية.

2-1-2

ااحلوباو ااملقشاورة ا
هي حبوب الدخن الص غ غ غغغري اليت أزيلت منها ابلطرق الس غ غ غغلي ة أجزا خارجية تقدر ما ب  22-20يف املائة من وزن
احلبوب الكاملة ابستخدام املعاجلة امليكانيكية ععلى سبيل املاا ،الكش البسي ).
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االرتكيوب ااألسصاسي اوعاواملااجلاودة ا

1-3

اعاواملااجلاودةا–االعصام ا

1-1-3

ينبغي أن تكون حبوب الدخن الصغري آمنة وصاحلة لالستهالك البشري.

2-1-3

ينبغي أن تكون حبوب الدخن الصغري خالية من كل ما هو غري معتاد من النكهات والروائح واحلشرات احلية.

3-1-3

ينبغي أن تكون حبوب الدخن الص غغغري خالية من الشغ غوائ عاحليوانية املص غغدر مبا يف ذلك احلشغ غرات امليتة) بك يات
قد تشكل خطرا على صحة اإلنسان.

2-3

اعاواملااجلاودةا-ااحملددة ا

1-2-3

حمتاوىاالرطاوب

ا 13يف املائة م/م كحد أقصى

يتع اشرتاط مستوايت أدىن من الرطوبة ابلنسبة إىل بعض الوجهات بسب املناخ ومد النقل والتخزين.
3-3

اتعريفاالعياو ا
املواد الدخيلة هي املواد النباتية احلبوب الذابلة عأي احلبوب اليت مل تص غ غ غ غ غ غغل إىل مرحلة النحلغ غ غ غ غ غ غ العادي) واحلبوب
املتغري وما إىل ذلك.
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امدىاالتسصامحايفاالعياو ا
املواد الدخيلة -ال حتتوي حبوب الدخن الص غ غ غ غ غ غغغري الكاملة على أكار من  2.0يف املائة من املواد الدخيلة .وال حتتوي
حبوب الدخن الصغغغري املقشغغور على أكار من  0.5يف املائة من املواد الدخيلة .وكذلك تكون حبوب الدخن الصغغغري
الكاملة واملقشور خالية من القذارات والبقااي احليوانية واحلبيبات املعدنية واحلبوب املريحلة.
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اامللاواثت ا

1-4

ااملعصادناالثقيل
ينبغي أن تكون حبوب الدخن الصغري خالية من املعادن الاقيلة اليت قد تشكل خطرا على صحة االنسان.

2-4

اخملةصاتااملوبيدات ا
ينبغي أن متتال حبوب الدخن الصغري للحدود القصوى لل خلفات اليت وضعتها هيئة الدستور الغذائي هلذه السلعة.

3-4

االسماوماالةطري ا
ينبغي أن متتال حبوب الدخن الصغ غغغري للحدود القصغ غغوى للس غ غ وم الفطرية اليت وضغ غغعتها هيئة الدس غ غتور الغذائي هلذه
السلعة.
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االنظصاف االعصام ا

1-5

يوصى إبعداد املنتجات املش ولة أبحكام هذه املواصفة ومناولتها وفقا لألقسام ذات الصلة من املبادئ العامة لنظافة
األغذية ع )CXC 1-1969وغري ذلك من مدوانت امل ارسات ذات الصلة هبذا املنت واليت توصي هبا هيئة الدستور

2-5

يكون املنت خاليا من املواد الكريهة إىل أقصى حد ممكن حبس ممارسات التصنيع اجليد .

3-5

عند اختبار املنت ابألسالي املناسبة ألخذ العينات والفحص يكون ك ا يلي:

الغذائي.



خاليا من الكائنات احلية الدقيقة بك يات قد تشكل خطرا على صحة اإلنسان؛



خاليا من الطفيليات اليت قد تشكل خطرا على صحة اإلنسان؛



خاليا من أية ماد تكون انشئة من كائنات حية دقيقة بك يات قد تشكل خطرا على صحة اإلنسان .ا
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االتعوبئ ا

1-6

تعبأ حبوب الدخن الصغري يف حاوايت حتافظ على صفات النظافة والصفات التقنية والتغذوية واحلسية لل نت .

2-6

تصغغنع احلاوايت مبا يف ذلك مواد التعبئة من مواد مأمونة ومناسغغبة لالسغغتخدام املقصغغود منها .وينبغي أالّ ينت عنها
أية مواد سامة أو رائحة أو نكهة غري مرغوب فيها يف املنت .

3-6

عند تعبئة املنت يف أكياس جي أن تكون هذه األكياس نظيفة ومتينة وقوية احلياكة أو مغلقة بشكل حمكم.

4

-7

CXS 169-1989

االتاوسيم ا
ابإلض غ غغافة إىل متطلبات املواص غ غغفة العامة اخلاص غ غغة بتوس غ غغيم األغذية املعبأ مس غ غغبقا ع )CXS 1-1985تطبق األحكام
احملدد التالية:

1-7

ااسمااملنتج ا
يكون اسم املنت الذي يظهر على بطاقة التوسيم "حبوب الدخن" أو "حبوب الدخن املقشور ".

2-7

اتاوسيمااحلصاوايتاغريااملخصص اللوبيعاابلتجزئ ا
توضح املعلومات اخلاصة ابحلاوايت غري املخصصة للبيع ابلتجزئة إما على احلاوية أو يف املستندات امل صاحبة ولكن
جي أن تظهر على احلاوية اسغ غغم املنت وعالمة تعريف الشغ غغحنة واسغ غغم وعنوان اجلهة املصغ غغنعة أو املعبئة .غري أن جيوز
االستعاضة عن اسم املنتجات وعالمة تعريف الشحنة واسم وعنوان املصنِّّع أو املعبئ بعالمة تعريف بشرط أن يكون
من السهل التعرف بوضوح على هذه العالمة يف املستندات املصاحبة.
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اأسصاليباالتحليلاوأخذاالعينصات ا
أنظر نصوص الدستور الغذائي ذات الصلة املتعلقة أبسالي التحليل وأخذ العينات.
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امللحق ا
يف احلاالت اليت يرد فيها أكار من عامل حمدد و/أو أسغغلوب حتليل نوصغغي بشغغد أن سدد املسغغتخدمون أسغغلوب التحليل
املناس وحدوده املناسبة.
العاوامل/األوفصاف ا

احلدود ا

أسصاليباالتحليل ا

املظهر
 بين أو أبيض أو أخحلر حبس تفحليل املشرتي
اللون
وزناألفاحوبّ

غري حمدد

 حبوب الدخن الكاملة ما ب  5.0و 10.0غ
 حبوب الدخن املقشور ما ب  4.0و 8.0غ
ما ب  750و 820غ
وزنااللرتاالاواحد

غري حمدد

الفحص ابلع اجملرد

الرمصاد
حبوب الدخن املقشور ا ما ب  0.8و 1.0يف املائة على أساس
الوزن اجلاف
احلد األدىن 8 :يف املائة على أس غ غ غ غ غغاس AOAC 920.87
الربوتني ع )N x 5.7ا
الوزن اجلاف
غري حمدد
احلد األقصى 20 :يف املائة
التقشري
AOAC 923.03

األليصافااخصام
 حبوب الدخن الكاملة ما ب  3.0و 4.5يف املائة على أساس
 حبوب الدخن املقشور الوزن اجلاف
احلغغد األقص غ غ غ غ غ غغى 2.0 :يف املغغائغغة على
أساس الوزن اجلاف
الدهاون ا
حبوب الدخن الكاملة ا من  3.5إىل  6.0يف املائة على أسغغاس
الوزن اجلاف
 حبوب الدخن املقشور ا من  2.0إىل  4.0يف املائة على أسغغاس
الوزن اجلاف
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