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النطاق
تسري هذه املواصفة على الزعرت اجمل ّفف املق ّدم لالستهالك املباشر باعتباره أحد مكونات جتهيز األغذية ،أو ألغراض إعادة
التعبئة عند املقتضى .وهي تستثين الزعرت اجملفف املخصص للتجهيز الصناعي.
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الوصف

1-2

تعريف المنتج
إن الزعرت اجملفف هو املنتج املعد من أوراق/أزهار نبتة الزعرت  Thymus sppمن الفصيلة الشفوية ،الذي يكون قد بلغ درجة
مناسبة من النمو لتجهيزه؛ واجملهز بطريقة مالئمة خيضع فيها إىل عمليات مثل التنظيف والتجفيف والفرك والطحن.
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األشكال
جيوز تقدمي الزعرت اجملفف على أحد األشكال التالية:
(أ) كامالً/تاماً.
(ب) مسحوقاً/مفروكاً :جمهزاً على درجات تتفاوت بني اخلشن والناعم.
(ج) مطحوناً :جمهزاً على شكل مسحوق.
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األنواع
مجيع الفصائل واألنواع الربية أو األصناف واهلجائن اليت تنتمي إىل نوع الزعرت  Thymusواملناسبة للتجهيز.
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التركيبة األساسية وعوامل الجودة

1-3

التركيبة
املنتج حبسب تعريفه الوارد يف القسم .2

2-3

عوامل الجودة

1-2-3

الرطوبة
ال ينبغي لنسبة الرطوبة يف الزعرت أن تتعدى الـ 12يف املائة.

2-2-3

الرائحة والنكهة واللون
يتسم الزعرت اجملفف بالرائحة والنكهة اللتني متيزانه حبسب املكونات الكيميائية للزيت سريع التبخر (مثل التيمول والكارفاكرول
واللينالوول) اليت قد تتفاوت حبسب العوامل/الظروف اجلغرافية املناخية .ويكون الزعرت اجملفف خالياً من أية روائح أو نكهات
غريبة عنه وال سيما من رائحة العفونة .ويكون للصعرت اجملفف اللون االعتيادي الذي مييزه والذي يرتاوح بني الرمادي األخضر
والرمادي املائل إىل البين.
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الخصائص المادية
ميتثل الزعرت اجملفف لالشرتاطات املادية املنصوص عليها يف اجلدول .1
الجدول  -1االشتراطات المادية للصعتر المجفف (الحدود القصوى المسموح بها للعيوب)
الحد المطلوب

البارامتر
املواد النباتية الدخيلة % ،1للحد األقصى من النسبة الكلية

0.5

احملتوى من املواد النباتية الدخيلة % ،2للحد األقصى من النسبة الكلية

0.5

العفن الظاهر للعيان % ،للحد األقصى من النسبة الكلية

1.0

األوراق/األزهار املتضررة جراء احلشرات % ،للحد األقصى من النسبة الكلية

1.0

احلشرات امليتة ،أجزاء من حشرات وملوثات القوارض % ،للحد األقصى من النسبة
الكلية

1.0

احلشرات احليّة
خملفات الثدييات (ملغ/كلغ)

0
1.0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

املواد النباتية املرتبطة بالنبتة املصدر للمنتج  -ولكن اليت ال يقبل هبا كجزء من املنتج النهائي"

2

أية مادة دخيلة ظاهرة للعيان ،غري مقبولة وقابلة للكشف /أو مواد ترتبط عادة باملكونات الطبيعية لنبتة التابل؛ مثل العيدان واحلجارة واخليش واملعادن وغريها.

4-2-3

الخصائص الكيميائية
ميتثل الزعرت اجملفف لالشرتاطات الكيميائية املنصوص عليها يف اجلدول .2
الجدول  -2االشتراطات الكيميائية للصعتر المجفف
البارامتر

الحد المطلوب

الكمية اإلمجالية للرماد % ،للحد األقصى من النسبة الكلية (على أساس
جاف) ،احلد األقصى

12.0

الرماد غري القابل للذوبان يف احلمض % ،للحد األقصى من النسبة
الكلية (على أساس جاف)

3.5

احلد األقصى

زيوت سريعة التبخر مل 100/غ (على أساس جاف) ،احلد األدىن
3-3

1.0

تصنيف "المعيوب"
املبني يف القسم ( 2-3باستثناء تلك املعتمدة
إ ّن أية عبوة ال تستويف شرطاً واحداً أو أكثر من شروط اجلودة املرعية ،على النحو ّ
على متوسطات العيّنات) جيب أن تُعترب "معيوبة".
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قبول الشحنة
تُعترب الشحنة املعيّنة مستوفيةً ملتطلبات اجلودة املرعية ،املشار إليها يف القسم  ،2-3حني ال يتجاوز عدد "احلاويات املعيوبة"،
معرفة يف القسم  ،3-3رقم القبول خلطة أخذ العينات املناسبة .وبالنسبة إىل العوامل اليت مت تقييمها بناء على متوسط
كما هي ّ
عينة ،تعترب الشحنة مقبولة يف حال استوىف املتوسط مستوى القبول احملدد ،على أال تتعدى أية عينة فردية احلد األقصى للقبول
بدرجة مفرطة.
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المضافات الغذائية
وحدها العوامل املضادة للتكتل اليت ترد يف اجلدول  3من املواصفة العامة للمواد املضافة إىل األغذية ()CXS 192-1995
يقبل استخدامها يف مسحوق الزعرت باملستويات املنصوص عليها يف ممارسات التصنيع اجليدة.
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الملوثات
ّ

1-5

ميتثل املنتج الذي تشمله هذه املواصفة للحدود القصوى احملددة يف مواصفة الدستور الغذائي العامة للملوثات والسموم يف
األغذية واألعالف ).)CXS 193-1995

2-5

وعلى املنتج الذي تشمله هذه املواصفة أن يستويف احلدود القصوى ملخلفات املبيدات اليت حددهتا هيئة الدستور الغذائي.
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النظافة العامة لألغذية

1-6

يوصى بأن تع ّد املنتجات املشمولة بأحكام هذه املواصفة وأن تتم مناولتها وفقا لألقسام ذات الصلة يف املبادئ العامة لنظافة

2-6

وينبغي أن متتثل املنتجات ألي معايري ميكروبولوجية تتحدد وفقا ملبادئ وضع وتطبيق املعايري امليكروبولوجيـ ــة يف األغذي ــة
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األغذية ( )CXC 1-1969ومدونة السلوك لألغذية املعلبة القليلة احلموضة وذات احلموضة القليلة املضافة ()CXC 75-2015
 امللحق الثالث بشأن التوابل واألعشاب العطرية ،وغري ذلك من نصوص الدستور الغذائي ذات الصلة كمدونات السلوكاخلاصة بالنظافة العامة ومدونات السلوك األخرى.
(.)CXG 21-1997
األوزان والمقاييس
تكون احلاويات ممتلئة بالقدر العملي املطلوب ،من دون اإلضرار جبودهتا ،وتكون متطابقة مع إعالن واضح عن حمتويات املنتج.
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التوسيم

1-8

توسم املنتجات اليت تشملها أحكام هذه املواصفة وفقاً للمواصفة العامة لتوسيم األغذية املعبأة ( )CXS 1-1985وإضافة
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اسم المنتج

إىل ذلك ،تسري األحكام احملددة التالية:

 1-2-8تطلق على املنتج تسمية "الزعرت اجملفف" ،أو تسمية الزعرت إن كان حذف صفة "اجملفف" ال يضلل املستهلك أو يتسبب
بالتباس لديه.
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2-2-8

5

جيوز السم املنتج أن حيتوي على ذكر لصنفه ونوعه وشكله حبسب ما يصفه القسم  .2-2ويف حال املنتجات اليت تتكون
من خليط أصناف خمتلفة من الزعرت ،تضاف بعد اسم املنتج أمساء أصناف الزعرت املختلفة تراتبياً حبسب كمياهتا.

 3-2-8بلد احلصاد/املنشأ (اختياري)
 4-2-8عالمة التفتيش (اختيارية)
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توسيم عبوات البيع بالجملة
ترد املعلومات املتعلقة حباويات البيع باجلملة إما على احلاوية وإما يف املستندات املصاحبة ،باستثناء اسم املنتج ورقم تعريف
الشحنة واسم اجلهة املصنعة أو املعبئة أو املوزعة أو املستوردة وعنواهنا ،فضالً عن تعليمات التخزين ،إذ ترد على احلاوية
نفسها .غري أنه ميكن االستعاضة عن رقم تعريف الشحنة واسم املصنّع أو املعبئ أو املوزع أو املستورد وعنواهنم بعالمة تعريف،
بشرط سهولة التعرف على هذه العالمة بوضوح يف املستندات املصاحبة.
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أساليب التحليل وأخذ العينات
بغية التحقق من االمتثال هلذه املواصفة ،ينبغي تطبيق وسائل التحليل وأخذ العينات اليت ترد يف وثيقة "أساليب التحليل وأخذ
العينات املوصى هبا" ( )CXS 234-1999ذات الصلة بأحكام هذه املواصفة.

