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النطاق
تنطبق هذه املواصفة على زبدة الشيا غري املكررة املع ّدة لالستهالك املباشر أو كعنصر يف صناعة املنتجات الغذائية.
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الوصف

1-2

تعريفات المنتج
تنطبق التعريفات التالية:
زبدددة الشدديا هييد وهييوا يباتييية مشييت ة مي أيوييية جييوز الشيييا املعرو يية عل ي يا باس ي ،Vitellaria paradoxa
( Gaertnاملراو ييات ،)Butyrospermum parkii ، Butyrospermum paradoxum :م ي صيييلة السييبوتيات
.Sapotaceae
C.F.

زبدة الشيا غير المكررة هد املاوة الزيتيية الي ُيصي عليهيا مي ييواة جيوز
(املراو يات ،)Butyrospermum parkii ،Butyrospermum paradoxum :مي صييلة السيبوتيات Sapotaceae
بييالطرا اليدوييية أو امليكاييكييية .وُيص ي عليهييا بع لييية ررارييية أو بالعصيير البييارو ،مييا ال يغييري عبيعيية الييده  .وميك ي
تن يتها بغسلها باملياه وترسيبها وتصفيتها ومعاجلتها بالطرو املركزي.
C.F. Gaertn ،Vitellaria paradoxa
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تعاريف أخرى
الدفعة هد ك ية حمدوة م زبدة الشيا غري املكررة هلا خصائص موردة ،ما يس ح بت يي ها.
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المركبات األساسية وعوامل الجودة
المواد الخام
ينبغ ييد ن يزي امل يواو ا ييا وتناوهل ييا حت يير ف ييرو يظا يية ص ي ية م ييظ الف ييائ عل ييى خصائص ييها الفيزيائي يية -الكي ائي يية
واملكروبيولوجية.
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الخصائص العامة
ينبغد أال ُنلط زبدة الشيا غري املكررة بدهوا أخرى .وينبغد أا تكوا خالية م كا ة املواو الغريبة.

1-2-3

الخصائص الحسية
ينبغد أا يكوا لل نتج اللوا امل يز والرائ ة والنكهية امل ييزت لزبيدة الشييا غيري املكيررة وأا يكيوا خالييا مي أي زيي
صفر.
ويرتاوح اللوا م العاجد إىل امل ّ

 2-2-3معايير الجودة
ينبغد أا تستويف زبدة الشيا غري املكررة معايري اجلووة احملدوة يف اجلدول  1هلذه املواصفة.
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الجدول  -1معايير الجودة
ا صائص

الدرجة

ب

الدرجة
الد األقصى

الد األوىن

0.05

0.06

0.2

1

1.1

3

10

11

15

0.09

0.1

0.2

1

احملتوى املائد ()%
األمحاض الدهنية الرة ()%
قي يية البريوكسي يييد (بي ييامليللد املكي ييا
مي ي ي األكس ي ييج النش ي ييط كل مي ي ي
الزير)
الش ي ي ي يوائب غ ي ي ي ييري ال ابل ي ي ي يية لل ي ي ي ييذوباا
( %كتلة كتلة )m/m

أ

زبدة الشيا غري املكررة

1

الد األقصى

قيد تبيدو واسيعة للغايية ريدوو هيذه املتغيريات األساسييية الوصيفية لرتكيبية وجيووة زبيدة الشييا غيري املكيررة العاميية ،إذ أا
النطيياا ب ي ال ييي الييدييا وال ييي ال صييوى واسييظ .ويرجييظ ذل ي إىل أا الواصييفات ت خييذ باالعتبييار التغيياير الفعلييد يف
ا صائص املوجووة يف زبدة الشيا يف مجيظ جماالت اإليتاج.
أ-

ميك استخدا الدرجة األوىل م زبدة الشيا غري املكررة لالستهالك املباشر؛

ب -ميك استخدا الدرجة الثايية م زبدة الشيا غري املكررة يف صناعة األغذيية (اللوييات أو الشيوكوالتة أو
زير الطعا أو قاعدة الس النبايت).
3-3

الخصائص الكيميائية والفيزيائية
الجدول  :2الخصائص الكيميائية والفيزيائية لزبدة الشيا غير المكررة
المعلَم (بارامتر)
الكثا ة النسبية ( 20 =xورجة مئوية)
الكثا ة ( 40 =xورجة مئوية)
َّص نُّب (مل هيدروكسيد البوتاسيو غ .وه )
قي ة الت َ
ال ي ة اليووية (غ م اليوو اجلزيئد 100 I2غ)
املاوة غري املتصبّنة ( %كتلة كتلة )m/m
معام االيكسار على  44ورجة مئوية
ي طة االيصهار (ورجة مئوية)

النطاق

0.98 - 0.91
0.93 - 0.89
195 - 160
75-30
19 - 1
1.4650 – 1.4620
40 - 35
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تركيبة األحماض الدهنية
النطاقات املالئ ة احملدوة أوياه امتثاال هلذه املواصفات.

تتوا ق العينات ال ت ظ ض

الجدول  :3تركيب األحماض الدهنية في زبدة الشيا غير المكررة كما يحددها التحليل الكروماتوغرافي
للغاز السائل من عينات حقيقية (كنسبة مئوية من إجمالي األحماض الدهنية)
الحمض الدهني

محَْض اللوري
)Myristic acid (C 14:0
يستي
محَْض املري ْ
َْض البل تي )Palmitic acid (C 16:0
مح
َْض البامليتوليي )Palmitoleic acid (C 16:1
مح
)Stearic acid (C 18:0
محَْض االستياري
َْض األوليي )Oleic acid (C 18:1
مح
َْض اللِّينوليي )Linoleic acid (C 18:2
مح
َْض اللينوليني )Linolenic acid (C 18:3
مح
َْض األراكيدويي )Arachidonic acid (C 20:0
مح

مستويات األحماض الدهنية

)Lauric acid (C 12:0

-4

%

<1
<0.7
10-2
<0.3
50-25
62-32
11-1
11-1
<3.5

المواد المضافة إلى األغذية
ال يُس ح باستخدا أي مواو مضا ة لألغذية يف زبدة الشيا غري املكررة.
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الملوثات

ينبغ ييد أا ميتث ي املن ييتج لألرك ييا ذات الص ييلة يف مواص ييفة الدس ييتور الغ ييذائد العام يية لل لوو ييات والس ي و يف األغذي يية
واألعال (.)CXS 193-1995
ينبغييد أا متتثي املنتجييات املشي ولة يف هييذه املواصييفة لل ييدوو ال صييوى ملخلفييات مبيييدات ا ييات الي رييدو ا هيئيية
الدستور الغذائد.
-6

النظافة الصحية

يوصيى بي ا يييري إعيداو زبييدة الشييا غيري املكييررة وتناوهليا و يا للبنيوو ذات الصيلة مي مبياو الدسييتور الغيذائد العاميية
َ
لنظا ة األغذية ( )CXC 1-1969وغريها م مدويات الدستور الغذائد ذات الصلة مب ارسات النظا ة الص ية.
ينبغد أا ميتث املنتج ألي معايري مكروبيولوجية حمدوة و ا لل باو وا طوط التوجيهية لوضظ املعايري املكروبيولوجيية
وتطبي ها يف جمال األغذية (.) CXG 21-1997
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التوسيم

1-7

اسم الغذاء

5

ينبغيد توسيي املنيتج و يا ألركيا املواصيفة العامية لتوسيي األغذيية سياب ة التغليي ( .)CXS 1-1985وباإلضيا ة إىل
ذل ينبغد أا يوضظ ملصق على ك عبوة يتض املعلومات التالية:
(أ)

اس املنتج وورجته – يب أا يكوا ذل متس ا مظ اجلدول

1

(ب) اس وعنواا الشركة املصنّعة و أو عالمتها التجارية
(ج) بلد املنش

(و)

الوزا الصايف بالكيلوغرا

الصنظ
(هي) تاري ُ
(و)

رتة صالرية املنتج

(ز)

رق أو رمز و عة اإليتاج

(ح) تعلي ات التخزي .
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توسيم العبوات غير المعدة للبيع بالتجزئة

ينبغد أا تعطى املعلومات ال تتطلبهيا هيذه املواصيفة ويتطلبهيا ال سي  4مي املواصيفة العامية لتوسيي األغذيية سياب ة
التغليي إميا عليى العبيوة أو يف املسييتندات املصياربة هليا ،عيدا عي أييه ينبغيد أا يظهير علييى العبيوة اسي املنيتَج والييوزا
املوزع و أو املستورو.
الصنظ ورق و عة اإليتاج وكذل اس وعنواا املصنِّظ واملعبّ و ّ
الصايف لل نتَج وتاري ُ
يوزع و أو املسيتورو بعالمية تعريي ،
غري أيه ميك االستعاضة عي رقي تعريي الد عية واسي وعنيواا املصينِّظ واملعبّي وامل ّ
شريطة أا يكوا يسريا التعر على هذه العالمة يف الووائق املصاربة.
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أساليب التحليل وأخذ العينات

1-8

أخذ العينات
ينبغد أخذ العينات و ا ألركا  ،ISO 5555: 2001أخذ عينات الدهوا والزيوت اليوايية والنباتية.
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التحليل
لضي اا االمتثيال ملواصيفة اجليووة هييذه ،ينبغيد اختبيار العينيات املختيارة علييى الن يو احمليدو يف البنيد  9و يا إلجيراتات
االختبار املناسبة:

CXS 325R-2017

6

معلَم (بارامتر) االختبار
حتديد احملتوى الرعويب

الطريقة

 AOAC 920.116
 IUPAC2.60
 ISO 662: 1998

حتديد حمتوى األمحاض الدهنية الرة وال ي ة ال ضية وال وضة

 ISO 660: 1996
 IUPAC 2. 201

حتديد الكثا ة النسبية
التصُّب
حتديد قي ة ّ

 IUPAC 2. 101

حتديد قي ة اليوو

) ISO 3657: 1988 (revised 1992
 IUPAC 2. 202

حتديد قي ة البريوكسيد

AOAC 925.56
ISO 3961: 1999
AOCS cd. 8b - 90
IUPAC 2501
ISO 3960: 2005







للتصُّب
حتديد املواو غري ال ابلة ّ
حتديد حمتوى الشوائب غري ال ابلة للذوباا

ISO 3596-1: 1996
IUPAC 2. 401
ISO 663: 2000
IUPAC 2604






حتديد ي طة االيصهار
حتديد حمتوى الرصاص )(Pb
حتديد حمتوى الزريي

)(As

حتديد حمتوى الديد

)(Fe

 ISO 6321: 2002
ISO 12193: 1994
AOAC 972.25
AOAC 994.02
IUPAC 2632






 AOAC 952.13
 IUPAC 3136
 ISO 8294: 1994
 AOAC 990.05
 IUPAC 2631

