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مواصفات الدستور الغذائي لعنب املائدة
()CODEX STAN 255- 2007
-1

تعريف املنتج

تنطبق هذه املواصفات على األصناف التجارية (األصةناف الرراعةة ) مة عنة املادةد املسةتنبت مة
 vinifera L.م فصةل  Vitaceaeاليت تقدم طازج للمستهلك بعد التجهةر والتعبئ  .ويستثنى منها العنة املصخصة
لألغراض الصناعة .

Vitis

-2

األحكام املتعلقة باجلودة

1-2

الشروط الدنيا

يتوج يف مجةع الفئات ،ورهنةا باألكاةام اصاصة باة فئة ودرجة السةماا املقبولة  ،تك تاةوك األعةذاق
والعنبةات كما يلي:
-

سلةم  ،وتُستبعد املنتجات املتعفن تو التالف بصور جتعلها غري صاحل لالستهالك؛
نظةف  ،خالة عملةا م تي ماد غريب ظاهر ؛
خالة عملةا م اآلفات واألضرار اليت تسببها واليت تؤثر على املظهر العام للمنتج؛
خالة م الرطوب اصارجة غري الطبةعة باستثناء التاثف بعد إخراجها م التصخري البارد؛
خالة م تي رادح غريب و/تو مذاق غري ؛
خالة عملةا م األضرار اليت تسببها احلرار املنصخفض و /تو املرتفع .

وباإلضاف إىل ذلك ،جي تك تاوك العنبةات:
 كامل ؛ جةد التاوي ؛ نامة بشا طبةعي.وال يعترب التصخض الناجم ع الشمس عةبا كةث تنه يؤثر على قشر العنبةات فقط.
 2-2-1جي تك ياوك منو مثار عن املادد وكالتها مما ميانها م :
 حتم عملةات النق واملناول ؛ والوصول حبال مرضة إىل الوجه املقصود .عدلت يف
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 1-2-1اشرتاطات متام النضج
جي تك ياوك عن املادد نامةا بشا كاف ويظهر نضجا مرضةا.
(.)Brix

وجي للثمار ،كي تستويف تلك االشرتاطات ،تك تاوك قد كصّةلت مؤشةر اناسةار للضةوء يبلة  º21بةرياس
وتُقب الثمار ذات املؤشر األق م ذلك شريط تك تاوك نسب السار /احلمض مساوي على األق ملا يلي:
(ت)  2:11إذا كاك مستوى برياس تكرب م  º21,5تو مساويا لذلك وتق م ،º21
(ب)  2:21إذا كاك مستوى برياس تكرب م  º21تو مساويا لذلك وتق م .º21

1-1

التصنيف
يصنف عن املادد يف ثالث فئات معرف تدناه.

 2-1-1الفئة "املمتازة"
جي تك ياوك عن املادد يف هذه الفئ عالي اجلود .
وجي تك تتمةر األعذاق خبصاد
املنطق اليت منت فةها.

الصنف م ناكة الشا والنمو واللوك ،مع األخذ يف االعتبةار خبصةاد

وجي تك تاوك العنبةات متماسا ومتصل بشا قوي بالسويق وعلى مباعد متساوي على طةول السةويق وتك
ياوك إزهارها على كالته الطبةعة تقريبا.
وجي تك ياوك خالةا م العةوب باستثناء عةوب سطحة طفةفة جةدا شةريط تال تةؤثر هةذه العةةوب علةى
املظهر العام للمنتج ونوعةته وجود احلفظ والعرض يف العبو .
 1-1-1الفئة األوىل
جي تك ياوك العن يف هذه الفئ م نوعة جةد .
وجي تك تتمةر األعذاق خبصاد
املنطق اليت منت فةها.

الصنف م ناكة الشا والنمو واللوك ،مع األخذ يف االعتبةار خبصةاد
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وجي تك تاوك العنبةات متماسا ومتصل بشا قوي بالسويق ،بقدر اإلمااك ،وعلى مباعةد متسةاوي علةى
طول السويق وتك ياوك إزهارها على كالته الطبةعة تقريبا .بةد تنها قد تاوك تق تساويا يف املباعد على طةول السةويق
منها يف الفئ "املمتاز ".
بةد تنه ميا السماا بالعةوب الطفةف التالة شريط تال تؤثر على املظهر العام للمنتج ونوعةته وجةود احلفةظ
والعرض يف العبو :
 عةوب طفةف يف الشا ؛ عةوب طفةف يف اللوك؛ كروق مشسة طفةف جدا تؤثر على القشر فقط. 3-1-1الفئة الثانية
تشم هذه الفئ عن املادد غري املؤه ألك يدرج يف الفئتني األعلةى ولانةه يفةي بالشةرو الةدنةا املةذكور يف
القسم  2-1تعاله.
وميا تك تظهر األعذاق عةوبا طفةف يف الشا والنمو واللوك ،شريط تال تضر باصصاد
مع األخذ يف االعتبار خبصاد املنطق اليت منت فةها.

األساسة للصةنف،

وجي تك تاوك العنبةات متماسا بشا كاف ومتصل بالسويق .وقد تاوك تق تساويا يف املباعد علةى طةول
السويق مما هي يف الفئ األوىل.
بةد تنه ميا السماا بالعةوب الطفةف التالة شريط تال تؤثر على املظهر العام للمنتج ونوعةته وجةود احلفةظ
والعرض يف العبو :
-3

عةوب طفةف يف الشا ؛
عةوب طفةف يف اللوك؛
كروق مشسة طفةف جدا تؤثر على القشر فقط.
رضوض طفةف ؛
عةوب طفةف يف القشر .

األحكام اخلاصة باحلجم
يتحدد احلجم حبس وزك العذق.
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احلد األدنى لوزن العذق

جي تك ياوك احلد األدنى لوزك العذق  55غراما .وال ينطبق هذا احلاةم علةى العبةوات املقصةود تقةدميها يف
وجب طعام واكد .
-4

األحكام املتعلقة باملسموح به
ميا التسامح يف اجلود واحلجم يف ك عبو إذا كاك املنتج ال يفي باالشرتاطات احملدد للفئ املبةن .

2-1

التسامح يف اجلودة

 2-2-1الفئة "املمتازة"
مخس يف املاد م كةث الوزك م األعذاق اليت ال تفي باالشرتاطات اصاص بالفئ ولانهةا تفةي باشةرتاطات
الفئ األوىل تو تدخ  ،استثناء ،يف كدود املسموا به لتلك الفئ .
 1-2-1الفئة األوىل
عشر يف املاد م كةث الوزك م األعذاق اليت ال تفي باالشرتاطات اصاص بالفئة ولانهةا تفةي باشةرتاطات
الفئ الثانة تو تدخ  ،استثناء ،يف كدود املسموا به لتلك الفئ .
 3-2-1الفئة الثانية
عشر يف املاد م كةث الوزك م األعذاق اليت ال ت فةي باالشةرتاطات اصاصة بالفئة وال باحلةد األدنةى مة
االشرتاطات ،باستثناء املنتج املتضرر م التعف تو غري ذلك م التلف الذي جيعله غري صاحل لالستهالك.
1-1

حدود التسامح يف احلجم
تبل كدود التسامح عشر يف املاد م األعذاق اليت ال تفي باشرتاطات احلجم احملدد يف القسم .3

-5

األحكام املتعلقة بطريقة العرض

2-5

التماثل

جي تك تاوك حمتويات ك عبو متماثل وحتتوي على تعذاق فقط م نفس املنشأ والصنف والنوعة ودرج
النضج .ويف الفئ "املمتاز " ،جي تك تاوك األعذاق م كجم ولةوك متطةابقني إىل كةد مةا .ويف الفئة األوىل ،مياة تك
تاوك األعذاق متفاوت يف احلجم بشا طفةف.
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بةد تنه ميا للعبوات املصخصص للمستهلك اليت ال يتجاوز وزنها الصايف كةلوغرام واكد تك حتتوي على مةريج
م عن املادد م تصناف خمتلف  ،شريط تك تاوك متماثل يف النوعة ودرج النضج ،وتك ياوك ك صنف منهةا مة
نفس املنشأ.
وجي تك ميث اجلرء املردي م حمتويات العبو ك حمتويات العبو .
1-5

التعبئة

جي تعبئ عن املادد بطريق حتمي املنتج على النحو الصحةح .وجي تك تاةوك املةواد املسةتصخدم داخة
العبو جديد  1ونظةف وجةد مبا حيول دوك التسب بأي ضرر خةارجي تو داخلةي بةاملنتج .ويُسةمح باسةتصخدام مةواد،
وبوجه خاص الورق تو الدمغات اليت حتم املواصفات التجاري  ،شريط تك يتم الطبع تو التوسةةم حبةرب تو غةراء غةري
سام.
وجي تك يةُعبأ عن املادد يف ك عبو باالمتثال للمدون الدولة ملمارسات تعبئ ونق الفاكه واصضةروات
الطازج املوصى بها (.)CAC/RCP 44-1995
 2-1-5وصف العبوات
جي تك تفي العبوات مبواصفات النوعة والنظاف الصحة والتهوي واملقاوم اليت تضةم مناولة مثةار عنة
املادد وشحنها وكفظها بالطريق املناسب  .وجي تك تاوك العبوات خالة م تي مواد تو روادح غريب .2
-6

العالمات أو التوسيم

2-1

العبوات املخصصة للمستهلك

باإلضاف ملتطلبات مواصفات الدستور الغةذادي العامة لوضةع عالمةات األغذية املعلبة
 ،)1985تطبق األكاام احملدد التالة :

(CODEX STAN 1-

 2-2-1طبيعة املنتج
إذا مل يا املنتج مردةا م خارج العبو  ،فةنبغي تك يُذكر يف بطاقات التوسةم املوضةوع علةى كة عبةو اسةم
املنتةَج وميا تك يوضع اسم الصنف

 1ألغراض هذه املواصفات ،تشم هذه املواد موادا مت إعاد استصخدامها يف غذاء نوعي.
 2جيوز ترك كسر م فسةل الارم ال يريد طوهلا ع  5سم على ساق العذق كشا م تشاال العرض اصاص بدوك اإلجحاف بقواعد محاي
النبات الساري .
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العبوات غري املخصصة لتجارة التجزئة

جي تك حتم ك عبو اصصاد التالة بأسطر ماتوبة ممعة يف نفةس اجلهة كةةث توضةع العالمةات
بشا مقروء ويتعذر حموها وظاهر للعةاك م اصارج ،تو يف املستندات املصاكب للشحن .
 2-1-1حتديد اهلوية
اسم وعنواك املصدِّر و /تو املعبِّئ و/تو املرسِ  .رمر حتديد اهلوي (اختةاري).3
 1-1-1طبيعة املنتج
اسم املنتَج إذا مل تا احملتويات مردة م اصارج .اسم الصنف تو النوع التجاري (اختةاري).
 3-1-1منشأ املنتج
بلد املنشأ ،وعلى تساس اختةاري املنطق اليت تنتجته تو اسم املااك الوطين تو اإلقلةمي تو احمللي.
 1-1-1حتديد اهلوية التجارية
 الفئ ؛ الوزك الصايف (اختةاري)؛ "تعذاق تق م  55غراما خمصص لتقدميها يف وجب طعام واكد " ،كس مقتضى احلال. 5-1-1عالمة التفتيش الرمسية (اختياري)
-7

امللوثات

 2-5ميتث املنتج الذي تغطةه هذه املواصفات للمستويات القصوى للمواصفات العام للدسةتور الغةذادي فةمةا يتعلةق
باملواد امللوث واملواد السمة يف األغذي (.)CODEX STAN 193-1995
1-5

الغذادي.

ميتث املنتج الذي تغطةه هذه املواصفات للحدود القصوى ملصخلفات مبةدات اآلفات اليت حتددها هةئ الدسةتور

 3تتطل التشريعات القطري لعدد م البلداك اإلعالك الصريح ع االسم والعنواك .غري تنه ينبغي اإلشار إىل املرجع "املعبئ و/تو املرس
(تو املصختصرات املعادل )" على مقرب م عالم الرمر يف كال استعمال عالم رمر.

Page 7 of 7

-8

CODEX STAN 255

النظافة الصحية

 2-1يوصَى بأك جيري إعداد ومناول املنتج الذي تغطةه تكاام هذه املواصةفات وفقةا للبنةود املتصةل باملوضةوع مة
املدون الدولة للممارسات املوصةى بهةا  -املبةاد العامة للنظافة الصةحة لألغذية ( ،)CAC/RCP 1-1969ومدونة
ممارسات النظاف الصحة فةمةا يتعلةق بالفاكهة واصضةر الطازجة ( )CAC/RCP 53-2003وغةري ذلةك مة نصةوص
الدستور الغذادي مث مدون ممارسات النظاف الصحة ومدون املمارسات.
 1-1وينبغي تك ميتث املنتج ألي معايري مةاروبةولوجة حمدد وفقا ملباد وضع املعايري املةاروبةولوجة وتطبةقهةا
يف مةداك األغذي (.)CAC/GL 21-1997

