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النطصاق
تسري هذه املواصفة على الفول السوداين حبسب التعريف الوارد يف القسم  2أدانه املعد للتجهيز لالستهالك البشري
املباشر.
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الاوفف

1-2

تعريف املنتج
يتم احلصول على الفول السوداين ،إما بقرونه أو على شكل حبات من أصناف النوع .Arachis hypogaea L

-3

الرتكيب األسصاسي وعاوامل اجلاودة

1-3

عاوامل اجلاودة  -العصام

1-1-3

ينبغي أن يكون الفول السوداين آمنا وصاحلا لالستهالك البشري.

2-1-3

ينبغي أن يكون الفول السوداين خاليا من كل ما هو غري معتاد من النكهات والروائح واحلشرات احلية.

2-3

عاوامل اجلاودة  -احملددة

1-2-3

حمتاوى الرطاوب
احلد األقصى
قرون الفول السوداين

 10يف املائة

حبات الفول السوداين

 9.0يف املائة

يتعني اشرتاط مستوايت أدىن من الرطوبة ابلنسبة إىل بعض الوجهات بسبب املناخ ومدة النقل والتخزين.
2-2-3

احلبصات العةن أو الزخن أو الةصاسدة




3-2-3

 0.2يف املائة م/م كحد أقصى

تعرف احلبصات العةن أبهنا احلبات ذات اخليوط العفنة واليت ترى ابلعني اجملردة.
وتعرف احلبصات الةصاسدة أبهنا احلبات اليت يرى تلفها ابلعني اجملردة.
وتعرف احلبااصات الزخن ا ابحلبااات اليت ختا ا ا ا ا ا اعااب لتااتكس ا ا ا ا ا ا ااد الاادهون ااب أ يتجاااو  5مللي مكااا م من
األوكس ا ا ا ا ا اايجني/كلمحا أو إنتاااا األ اااب الاادهنيااة احلرة و ااب أ يتجاااو  1.0يف املااائااةا اليت تإدي إىل وجود
النكهات غري املرغوبة.

املاواد الدخيل العض اااوي وغري العض اااوي  :تعرف املكوانت العتا ااوية وغري العتا ااوية أبهنا تلك اليت ختتلف عن الفول
السوداين ،وهي تشمل احلصى والغبار والبذور والسويقات وما شابه ذلك.

 1-3-2-3القذارة
القذارات احليوانية املنشت مبا يشمل احلشرات امليتةا  0.1يف املائة م/م كحد أقصى.
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 2-3-2-3سصائر املاواد الدخيل العضاوي
قرون الفول السوداين

 0.5يف املائة م/م كحد أقصى

حبات الفول السوداين

 0.5يف املائة م/م كحد أقصى

امللاواثت
ّ

-4
1-4

1

املعصادن الثقيل
ينبغي أن تكون املنتجات اليت تشااملها هذه املواصاافة خالية من املعادن الثقيلة بكميات قد تشااكل خطرا على صااحة
اإلنسان.
خملةصات مبيدات اآلفصات

2-4

ينبغي أن ميتثل الفول السوداين للحدود القصوى للمخلفات اليت وضعتها هيئة الدستور الغذائي هلذه السلعة.
-5

النظصاف العصام

1-5

يوصا ا ااى ملعداد املنتجات املشا ا اامولة أبحكام هذه املواصا ا اافة ومناولتها و قا لألقسا ا ااام ذات الصا ا االة من املبادئ العامة
لنظا ة األغذية CXC 1-1969ا وغري ذلك من مدوانت املمارس ااات ذات الص االة جذا املنتو واليت توص ااي جا هيئة

2-5

يكون املنتو خاليا من املواد الكريهة إىل أقصى حد ممكن حبسب ممارسات التصنيع اجليدة.

3-5

عند اختبار املنتو ابألساليب املناسبة ألخذ العينات والفحص ،يكون كما يلي:

الدستور الغذائي.

 خاليا من الكائنات احلية الدقيقة بكميات قد تشكل خطرا على صحة اإلنسان؛
 خاليا من الطفيليات اليت قد تشكل خطرا على صحة اإلنسان؛
 خاليا من أية مادة تكون انشئة من كائنات حية دقيقة بكميات قد تشكل خطرا على صحة اإلنسان.
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التعبئ

1-6

يعبت الفول السااوداين يف حاوايت حتا ظ على صاافات النظا ة والصاافات التقنية والتغذوية واحلسااية للمنتو .وينبغي أن
تكون املواد املستخدمة للتعبئة سليمة ونظيفة وجا ة وخالية من احلشرات املتفشية وغري ملوثة ابلفطرايت.

2-6

تص اانع مواد التعبئة ،من مواد متمونة ومناس اابة لالس ااتخدام املقص ااود منها ،مبا يش اامل أكياس اجلوت اجلديدة والنظيفة
والعبوات املعدنية واألكياس أو العلب من البالس ا ا ا ا ا ااتيك أو الورق .وينبغي أ ينتو عنها أية مواد س ا ا ا ا ا ااامة أو رائحة
أو نكهة غري مرغوب يها يف املنتو.

3-6

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

1

ري إعداد مشروع اخلطوط التوجيهية املقرتحة إلمجايل األ التوكسني يف الفول السوداين املعد ملزيد من التصنيع.
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التاوسيم
ابإلضا ااا ة إىل الشا ااروط املطلوبة يف املواصا اافة العامة املتعلقة بتوسا اايم األغذية املعبتة مسا اابقا CXS 1-1985ا ،تطبق
األحكام احملددة التالية:

1-7

اسم املنتج
يكون اسم املنتو على بطاقة التعريف " ول السوداين" أو "قرون الفول السوداين".

2-7

تاوسيم احلصاوايت غري املخصص للبيع التجزئ
توضح املعلومات اخلاصة ابحلاوايت غري املخصصة للبيع ابلتجزئة إما على احلاوية أو يف املستندات املصاحبة ،ولكن
ب أن تظهر على احلاوية اسا اام املنتو وعالمة تعريف الشا ااحنة واسا اام وعنوان اجلهة املصا اانعة أو املعبئة .غري أنه و
ا ستعاضة عن اسم املنتجات وعالمة تعريف الشحنة واسم وعنوان املصنِّع أو املعبم بعالمة تعريف بشرط أن يكون
من السهل التعرف بوضوح على هذه العالمة يف املستندات املصاحبة.
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أسصاليب التحليل وأخذ العينصات
أنظر نصوص الدستور الغذائي ذات الصلة املتعلقة أبساليب التحليل وأخذ العينات.
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امللحق
يف احلا ت اليت يرد يها أكثر من عامل حمدد و/أو أسا االوب حتليل معو ،نوصا ااي بشا اادة أن يوضا ااح املسا ااتخدمون عوامل التحديد
وأساليب التحليل.

العاوامل/األوفصاف
-1
1-1

2-1

العياوب يف قرون الةاول الساوداين

احلدود

أسصاليب التحليل

 3يف املائة م/م

حتدد حقا

القرون اخلصالي  :القرون اليت حتتوي
على النواة
القرون املتضررة :تشمل:

 10يف املائة م/م

حتدد حقا

أا القرون الذابلة القرون اليت مل تنم
بشكل كامل والقرون املقلصةا؛
أو
با القرون اليت هلا شقوق أو أجزاء
مكسورة ما يسبب تحات
واضحة أو يتعف بشكل مهم
جزءا كبريا من القرن خاصة إذا
كانب احلبة داخل القرن ظاهرة
للعني بسهولة من دون إجراء
أي ضغط على أطراف الشق.
3-1

القرون اليت تغري لاوهنصا :القرون اليت اسود
لوهنا بسبب مرب العفونة أو التشوه أو
أسباب أخرى تتر بنسبة  50يف املائة
أو أكثر بسطح القرن.
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1-2

احلبصات املعياوب
تشمل احلبصات املتضررة ما يلي:

 2يف املائة م/م

 1يف املائة م/م

أا احلبات املتتررة من اإلصابة
ابلتجميد الذي يإدي إىل لب
قاس أو شفاف أو يغري لون
اللب؛
با احلبات الذابلة اليت مل تنم بشكل
كامل واليت تقلصب؛ و/أو

 5يف املائة م/م

حتدد حقا

حتدد حقا
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اا احلبات اليت تتررت من
احلشرات والديدان؛
دا الترر امليكانيكي؛

2-2

 2يف املائة م/م
 2يف املائة م/م

هاا احلبات اليت أنبتب

 2يف املائة م/م

احلبصات اليت تغري لاوهنصا :احلبات اليت
ليسب متتررة ولكن أتثرت بواحد أو
أكثر من األمور التالية:

 3يف املائة م/م

حتدد حقا

أا تغري لون اللب الفلقةا الذي
أصبح لونه داكنا أكثر من
األصفر الباهب أو هناك أكثر
من تنقري أصفر ابهب على
اللب؛ و/أو
با تغري لون القشرة الذي أصبح بنيا
داكنا ،رماداي داكنا ،أ رقا داكنا
أو أسود ويشمل أكثر من %25
من احلبة.
3-2

احلبصات املكساورة واجملزأة :تشكل
احلبات املكسورة احلبات اليت تكسر
أكثر من ربعها .أما احلبات اجملزأة هي
اليت انقسمب إىل أنصاف.

 3يف املائة م/م

حتدد حقا
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الفول السوداين املختلف عن النوع
املشار إليه

 5يف املائة م/م

حتدد حقا

