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مواصفات الدستور الغذائي للجريب فروت
)(CODEX STAN 219-1999

-1

تعريف املنتجات

تنطبق هذه املواصفات على األصناف التجارية من اجلريب فروت املستنبتة من
 Macfadمن فصيلة  Rutaceaeواليت تقدم للمستهلك طازجة بعد التجهيز والتعبئة .ويُستثنى منها ما هو
خمص لغأررا الصناعية.
Citrus paradisi

-2

األحكام املتعلقة باجلودة

2-5

الشروط الدنيا

يتوجب يف مجيع الفئات ،ورهناً باألحكام اخلاصة بكل فئة ودرجة السماح املقبولة ،أن تكون مثار
اجلريب فروت كما يلي:
-

كاملة؛
سليمة ،وتستبعد املنتجات املتضررة من التعطن أو التلف بصورة جتعلها رري صاحلة
لالستهالك؛
نظيفة ،خالية عمليا من أي مادة رريبة ظاهرة؛
خالية عمليا من اآلفات اليت تؤثر على املظهر العام للمنتج؛
خالية عمليا من األرضرار الناجم عن اآلفات؛
خالية من الرطوبة اخلارجية رري الطبيعية باستثناء التكثف بعد اإلخراج من التخزين البارد؛
خالية من أي رائحة رريبة و/أو مذاق رريب؛
متماسكة؛
خالية من األرضرار اليت تسببها احلرارة املنخفضة و/أو العالية أو الصقيع.
خالية عمليا من أي ررضو .

 2-2-5جيب أن يكون اجلريب فروت قد بلغ درجة مالئمة من النمو والنضج وفقا للمعايري الصحيحة
للصنف و /أو النوع التجاري واملنطقة اليت منا فيها.
وجيب أن يكون منو مثرة اجلريب فروت وحالتها مما ميكنها من:
 حتمل عمليات النقل واملناولة،عدلت يف
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 الوصول حبالة مررضية إىل الوجهة املقصودة. 5-2-5شروط النضج
حيسب احملتوى األدنى من السوائل بالنسبة إىل الوزن اإلمجالي للثمرة.
احملتوى األدنى من السوائل 52 :يف املائة.
 5-2-5اللون

1

جيب أن يكون اللون هو اللون املعهود للصنف .رري أنه يُسمح بالثمار اليت هلا لون مييل إىل األخضر
شريطة أن تتفق مع الشروط الدنيا .وجيوز أن يكون لغأصناف ذات اللب األمحر أجزاء رضاربة إىل احلمرة على
القشرة .وميكن "إزالة اللون األخضر" عن اجلريب فروت اليت تستويف الشروط الدنيا املتعلقة بالنضج ،شريطة
أال تغري هذه املعاجلة من اخلصائ املذاقية األخرى.
5-5

التصنيف
يصنف اجلريب فروت يف ثالث فئات معرفة أدناه.

 2-5-5الفئة "املمتازة"
جيب أن يكون اجلريب فروت يف هذذه الفئذة عذالي اجلذودة ،وجيذب أن يتميذز صصذائ الصذنف
و/أو النوع التجاري .وجيب أن يكون خالياً من العيوب باستثناء عيوب سطحية طفيفة جداً ،شذريطة أال تذؤثر
تلك العيوب على املظهر العام للمنتَج ونوعيته وجودة احلف والعر يف العبوة.
 5-5-5الفئة األوىل
جيب أن يكون اجلريب فروت يف هذذه الفئذة عذالي اجلذودة .وجيذب أن يتميذز صصذائ الصذنف
و /أو النوع التجاري .بيد أنه ميكن السماح بالعيوب الطفيفة التالية شريطة أال تؤثر على املظهذر العذام للمنذتج
ونوعيته وجودة احلف والعر يف العبوة:
-

1

عيوب طفيفة يف الشكل؛
عيوب طفيفة يف امللوِّنات؛
عيوب طفيفة يف القشرة تنشأ أثناء تكوّن الثمرة ؛
عيوب طفيفة ملتئمة يف القشرة راجعة إىل أسباب ميكانيكية مثل تأثري الربد واالحتكاك واألرضرار
الناجتة عن املناولة؛

يشري اللون إىل اللون املميز وليس التغيري يف اللون بسبب آفة احلمضيات ومر

االسوداد والشوائب األخرى.
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 تغيري طفيف يف لون القشرة ،من جراء آفة احلمضيات ومرال يتجاوز خُمس سطح الثمرة؛
ب الثمرة.
وجيب أال تؤثر تلك العيوب بأي حال من األحوال على ل ّ

االسوداد والشوائب األخرى،

 5-5-5الفئة الثانية
تشمل هذه الفئة اجلريب فروت رري املؤهل لإلدراج يف الفئذت األعلذى ولكنذه يفذي بالشذروط الذدنيا
املذكورة يف القسم  2-5أعاله .بيد أنذه ميكذن السذماح بذالعيوب التاليذة ،شذريطة أن حيذتف اجلريذب فذروت
صصائصه األساسية فيما يتعلق بالنوعية وجودة احلف والعر :
 عيوب يف الشكل؛ عيوب يف امللوِّنات؛ عيوب يف القشرة نتيجة خلدوش سطحية ملتئمة يف القشرة؛ عيوب ملتئمة راجعة إىل أسباب ميكانيكية ،مثل تأثري الربد واالحتكاك واألرضرار الناجتة عناملناولة؛
 تغيري طفيف يف لون القشرة ،من جراء آفة احلمضيات ومر االسوداد والشوائب األخرى،ال يتجاوز خٌمس سطح الثمرة؛
 خشونة القشرة؛ب الثمرة.
وجيب أال تؤثر تلك العيوب بأي حال من األحوال على ل ّ

-3

األحكام اخلاصة باحلجم
ُحيدد احلجم من خالل القطر األقصى للقسم األوسط من الثمرة وفق ًا للجدول التالي:
القطر (باملليمرتات)
رمز احلجم
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

> 139
109 - 139
100 - 119
93 - 110
88 - 102
84 - 97
81 - 93
77 - 89
73 - 85
70 - 80
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ميكن تعبئة اجلريب فروت حبسب العدد .ويف هذه احلالة ،ورهنا باالحتفاظ بتماثل احلجم الذي
تشرتطه املواصفات ،ميكن أال يقع نطاق احلجم يف العبوة الواحدة يف فئة واحدة من فئات احلجم ولكن رضمن
فئت متجاورت .
ويُستبعد اجلريب فروت الذي يقل قطره عن  00ملم.
و يتحقق التماثل يف احلجم من خالل فئات األحجام املذكورة أعاله باستثناء الثمار املورضوعة يف
صناديق سائبة والثمار املورضوعة يف عبوات فرادية رري صلبة (الشبكات ،األكياس) خمصصة للبيع املباشر إىل
املستهلك ،حيث ال يتجا وز الفرق األقصى للحجم ب أصغر مثرة وأكرب مثرة يف الكمية الواحدة أو العبوة
الواحدة مدى الفرق ب ثالثة أحجام متتالية يف جدول األحجام.
-4

األحكام املتعلقة باملسموح به

ميكن التسامح يف اجلودة واحلجم يف كل عبوة (أو يف كل كمية من املنتج معرورضة بشذكل سذائب) إذا
كان املنتج ال يفي باالشرتاطات احملددة للفئة املبينة.
2-4

التسامح يف اجلودة

 2-2-4الفئة "املمتازة"
مخسة يف املائة من حيث العدد أو الوزن مذن اجلريذب فذروت الذذي ال يفذي باالشذرتاطات اخلاصذة
بالفئة ولكنه يفي باشرتاطات الفئة األوىل أو يدخل ،استثناء ،يف حدود املسموح به لتلك الفئة.
 5-2-4الفئة األوىل
عشرة يف املائة من حيث العدد أو الوزن من اجلريب فروت الذي ال يفي باالشرتاطات اخلاصة بالفئذة
ولكنه يفي باشرتاطات الفئة الثانية أو يدخل ،استثناء ،يف حدود املسموح به لتلك الفئة.
 5-2-4الفئة الثانية
عشرة يف املائة من حيث العدد أو الوزن من اجلريب فروت الذي ال يفي باالشرتاطات اخلاصة بالفئذة
وال باحلد األدنى من االشرتاطات ،باستثناء املنتج املتضرر من التعطن أو رري ذلك من التلف الذي جيعله رذري
صاحل لالستهالك.
ويسمح رضمن هذه الفئة من حدود التسامح حبد أقصى  2يف املائة من الثمار اليت تظهر عليهذا عيذوب
سطحية طفيفة وأرضرار رري ملتئمة وخدوش جافة أو طرية ،والفاكهة املنكمشة.
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حدود التسامح يف احلجم

احلجم املسموح به لكافة الفئات هو  20يف املائة من حيث العدد أو الوزن مذن اجلريذب فذروت وهذو
ما يناظر احلجم الذي يزيد أو ينق مباشرة عما هو مشار إليه على العبوة.
ويف حال الشحنة السائبة ،ال ينطبق حد التسامح البالغ
ال يقل عن  00ملم.

-5

األحكام املتعلقة بطريقة العرض

2-2

التماثل

20

يف املائة إال على الثمار اليت هلا قطر

جيب أن تكون حمتويات كل عبوة (أو كمية من املنتج معرورضة بشكل سائب) متماثلة وحتتوي علذى
اجلريب فروت فقط ومن نفس املنشأ والصنف و /أو النوع التجاري والنوعية واحلجم واللون .وجيذب أن ميثذل
اجلزء املرئي من حمتويات العبوة (أو كمية املنتج املعرورضة بشكل سائب) كل حمتويات العبوة.
5-2

التعبئة

جيب تعبئة اجلريب فذروت بطريقذة حتمذي املنذتج علذى النحذو الصذحيح .وجيذب أن تكذون املذواد
املستخدمة داخل العبوة جديدة ،2ونظيفة وجيدة مبا حيول دون التسبب بأي رضرر خارجي أو داخلي باملنتج.
ويُسمح باستخدام مواد ،وبوجه خاص الورق أو الذدمغات الذيت حتمذل املواصذفات التجاريذة ،شذريطة أن يذتم
الطبع أو التوسيم حبرب أو رراء رري سام.
وجيب أن تذُعبأ مثار اجلريب فروت يف كل عبوة باالمتثذال للمدونذة الدوليذة ملمارسذات تعبئذة ونقذل
الفاكهة واخلضروات الطازجة املوصى بها ).(CAC/RCP 44-1995
 2-5-2وصف العبوات
جيب أن تفي العبوات مبواصفات النوعية والنظافة الصحية والتهويذة واملقاومذة الذيت تضذمن مناولذة
مثار اجلريب فروت وشحنها وحفظها بالطريقة املناسذبة .وجيذب أن تكذون العبذوات خاليذة مذن أي مذواد أو
روائح رريبة.
5-2

العرض
ميكن عر

2

ألررا

اجلريب فروت كما يلي:

هذه املواصفات ،تشمل هذه املواد موادًا مت إعادة استخدامها يف رذاء نوعي.
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(أ) يف صفوف من طبقات منتظمة حسب احلجم يف عبوات مغلقة أو مفتوحة .وهذا الشكل من العر
إلزامي للفئة "املمتازة" واختياري للفئت األوىل والثانية؛
(ب) رري مصفوف يف عبوات مغلقة أو مفتوحة حبسب احلجم .وإذا كان سائباً يكون يف وسيلة واحدة من
وسائل النقل أو يف مقصورة واحدة للنقل مع فرق أقصى يف احلجم ب الفاكهة يبلغ جمموع ثالثة
أحجام متتالية من جمموعة األحجام .ويُسمح بهذه األنواع من العر للفئت األوىل والثانية فقط؛
(ج) بشكل سائب ،يف إحدى وسائل النقل أو يف مقصورة واحدة للنقل ،دون شروط إرضافية صالف
شروط احلجم األدنى .ويُسمح بهذا النوع من العر للفئة الثانية فقط.
(د) يف عبوات فرادية للبيع املباشر للمستهلك بوزن أقصى يبلغ  2كلغ.
( )2إذا كانت العبوات مشكلة حبسب عدد مثار اجلريب فروت ،فتكون مستويات األحجام
إلزامية لكل الفئات؛
()5

إذا كانت العبوات مشكلة حبسب الوزن ،ال تكون مستويات األحجام إلزامية ولكن جيب
أال يتجاوز الفرق األقصى ب مثار اجلريب فروت جمموع ثالثة أحجام متتالية من مستويات
األحجام.

-6

العالمات أو التوسيم

2-6

العبوات املخصصة للمستهلك

باإلرضذذذذافة ملتطلبذذذذات "مواصذذذذفات الدسذذذذتور الغذذذذذائي العامذذذذة لتوسذذذذيم األرذيذذذذة املعلبذذذذة"
( ،)CODEX STAN 1-1985تطبق األحكام احملددة التالية:
 2-2-6طبيعة املنتج
إذا مل يكن املنتج مرئياً من خارج العبوة ،يذكر يف بطاقات التوسذيم املورضذوعة علذى كذل عبذوة اسذم
املنتذَج وميكن أن يورضع اسم الصنف و/أو النوع التجاري.
5-6

العبوات غري املخصصة لتجارة التجزئة

جيب أن حتمل كل عبوة اخلصائ التالية بأسذطر مكتوبذة جممَّعذة يف نفذس اجلهذة حيذث تورضذع
العالمات بشكل مقروء ويتعذر حموها وظاهرة للعيان من اخلارج ،أو يف املستندات املصاحبة للشحنة .وبالنسذبة
للمنتج املنقول بشكل سائب ،جيب أن تظهر تلك اخلصائ يف مستند مصاحب للبضائع.
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 2-5-6حتديد اهلوية
اسم وعنوان املصدِّر و /أو املعبِّئ و/أو املرسِل .رمز حتديد اهلوية (اختياري).3
 5-5-6طبيعة املنتج
اسم املنتَج إذا مل تكن احملتويات مرئية مذن اخلذارج .اسذم الصذنف أو النذوع التجذاري (اختيذاري).
واإلشارة "وردي" أو "أمحر" عندما يقتضي األمر ذلك.
 5-5-6منشأ املنتج
بلد املنشأ ،وعلى أساس اختياري املنطقة اليت أنتجته أو اسم املكان الوطين أو اإلقليمي أو احمللي.
 4-5-6حتديد اهلوية التجارية
-

الفئة؛
احلجم (رمز احلجم أو القطر األدنى واألقصى بامللليمرتات)؛
الوزن الصايف (اختياري)؛
رمز احلجم (أو إذا كانت الثمار املعبأة بالعدد وتدخل يف فئت متجاورت من فئات احلجم،
فيجب بيان رمز احلجم أو القطر األدنى واألقصى بامللليمرتات) وعدد الثمار يف حالة الثمار
املصفوفة يف طبقات يف العبوة.

 2-5-6عالمة التفتيش الرمسية (اختياري)

 3تتطلب التشريعات القطرية لعدد من البلدان اإلعالن الصريح عن االسم والعنوان .رري أنه ينبغي اإلشارة إىل املرجع "املعبئ و/أو املرسل
(أو املختصرات املعادلة)" على مقربة من عالمة الرمز يف حال استعمال عالمة رمز.
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امللوثات

 2-0ميتثل املنتج الذي تغطيه هذه املواصفات للمستويات القصوى للمواصفات العامة للدسذتور فيمذا يتعلذق
باملواد امللوثة واملواد السمية يف األرذية (.)CODEX STAN 193-1995
 5-0ميتثل املنتج الذي تغطيه هذه املواصفات للحدود القصذوى ملخلفذات مبيذدات اآلفذات الذيت حتذددها
هيئة الدستور الغذائي.
-8

النظافة الصحية

 2-8يوصَ ى بأن جيري إعداد ومناولذة املنذتج الذذي تغطيذه أحكذام هذذه املواصذفات وفقذ ًا للبنذود املتصذلة
باملورضذذوع مذذن املدونذذة الدوليذذة للممارسذذات املوصذذى بهذذا  -املبذذادا العامذذة للنظافذذة الصذذحية لغأرذيذذة
( ،)CAC/RCP 1-1969ومدونذذة ممارسذذات النظافذذة الصذذحية فيمذذا يتعلذذق بالثمذذار واخلضذذر الطازجذذة
( )CAC/RCP 53-2003ورري ذلك من نصوص الدستور الغذائي مثل مدونة ممارسات النظافة الصحية ومدونة
املمارسات.
 5-8وينبغي أن ميتثل املنتج ألي معايري ميكروبيولوجية حمددة وفقاً ملبادا ورضع املعايري امليكروبيولوجيذة
وتطبيقها يف ميدان األرذية (.)CAC/GL 21-1997

