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الخطوط التوجيهية بشأن األغذية التكميلية المركبة للرضع الكبار واألطفال الصغار
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الغرض
هتدف الوثيقة إىل توفري إرشا ا اااجل اوب الواذو الوالتقة تالوقاية ذوا األغلقة الوكميلية املركبة للرضا ا اار الكبار تاأل اب
الصاار كما عرفها القسم  ،3.1مبا يف ذلك:
 -1تركيو هله األغلقة ،باالسوااجل إىل االاوياجات الوالتقة للرضر الكبار تاأل اب الصاار،
 -2تقايات الوصاير،
 -3موطلبات الاظافة،
 -4أاكام الوعبئة تالواليف،
 -5أاكام الووسيم تتعليمات االسوخدام.
النطاق

-2

تاطبق أاكام هله اخلطوط الووجيهية على األغلقة الوكميلية املركبة للرض اار الكبار تاأل اب الص اااار كما عرفها القس اام
 3.1أجلذاه تتوضا اامى ،على سا اابيا اللكر ال ا صا اار ،العصا ااا د اليت حتووي على ا بوب ،تاملاوجات الاهزة لالسا ااوهالك
تاملقوقات الالا ية املعدة لالس ا ا ا ا ا ااوهالك املاز  .ال تاطي هله اخلطوط الووجيهية مكمالت املالقات الدقيقة ،تاألغلقة
املصاعة املعومدة على ا بوب ،1تأغلقة الرضر املعلبة.2
قاباي اسا ااوخدام هله اخلطوط الووجيهية بالووافق مر ا س ا اااتيجية العاملية لوالقة الرضا اار الكبار تاأل اب الصا اااار تقرار
مجعية الصحة العاملية .)2001( WHA 54.2
-3

الوصف

1-3

األغذية التكميلية المركبة للرضع ع ع ع ععع الكبار واألطفال الصع ع ع ع ععغار هي األغلقة املال مة لالسا ا ا ا ا ااوخدام أثاا فاة الوالقة
الوكميلية .تُركو هله األغلقة بشا ااكا ا

جبوجلة تالتقة مااسا اابة ودف توفري الطاقة تاملالقات ا ضا ااافية اليت تدعم

أغلقة العا لة املوأتية مى الاظام الالا ي احمللي مى الب توفري املالقات الااقصة أت اليت توواجد بكميات غري كافية.

2-3

الرضع الكبار هم األفراجل اللقى تااتح أعمارهم بني  6ت 12شهرا.

3-3

األطفال الصغار هم فقط األفراجل اللقى تااتح أعمارهم بني  12شهرا ت 3ساوات ( 36شهرا).

1
2

مواص ة األغلقة املصاعة املعومدة على ا بوب للرضر تاأل اب الصاار (.)CODEX STAN 74 – 1981
املواص ة اخلاصة بأغلقة األ اب املعلبة (.)CODEX STAN 73-1981
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فترة التغذية التكميلية تعين فاة اذوقاب الرض ا ا اار الكبار تاأل اب الص ا ا اااار مى االعوماجل الكاما على اليو األم ت ⁄أت
بدا ا اليو األم إىل تااتب الالا اللي توااتله العا لة .3

-4

المواد الخام والمكونات المناسبة

1-4

المواد الخام والمكونات األساسية
تعد معظم املواجل اخلام الوالية ،اليت قووفر أغلبها حمليا ،مكوذات مااس ا اابة ذوا األغلقة الوكميلية املركبة للرض ا اار الكبار
تاأل اب الصاار حبسو الشرتط اخلاصة امللكورة أس له:

1-1-4

الحبوب

 1-1-1-4ميكى اسوخدام مجير أذواع ا بوب املطحوذة اليت تكون مااسبة لالسوهالك البشري بشرط تصايعها بطرققة تقلا احملوو
مى األلياف ،عاد االقوضااا  ،تخت ض أت تزقا ،عاد ا مكان ،مضاااجلات الوالقة م ا ال يوات تالواذني أت غريها مى املواجل
ال ياولية أت اللكوني أت الابس ااني تم بطات الكيموتربس ااني ،ذلك أ ا خت ض مى جوجلة الربتتني تقابليوه للهض اام ،تالووفر
ا يوي للحمض االميين تاموصا ا ا ا ا ااا

املعاجلن .تميكى الاظر يف اسا ا ا ا ا ااوخدام األذزميات املااسا ا ا ا ا اابة ودف خت يض األلياف

تمضاجلات الوالقة ،إذا جلعت ا اجة لللك.
 2-1-1-4با ضا ا ا ااافة إىل الكربوهاقدرات (املوكوذة أسا ا ا اااسا ا ا ااا مى الاشا ا ا ااا ) حتووي ا بوب على كمية هامة مى الربتتني (مى  8إىل
 )%12غري أ ااا حتووي على كمي ااة حم اادتجلة مى ا مض االميين الليزقى .تميكى أن قعوض املزقج املوكون مى ا بوب
تالبقوليات ت ⁄أت البقوب ،اليت حتووي على كمية أكرب مى الليزقى ،مسوواه احملدتجل يف ا بوب.
2-1-4

الحبوب البقولية والبقول

 1-2-1-4حتووي ا بوب البقولية تالبقوب ،م ا ا مص تالعدس تاللوبيا تاللوبيا الشا ا ااعاعية تا مص األ ضا ا اار تال اص ا ا اوليا ا مرا
تابوب الصوقا ،على ما ال ققا عى  %20مى الربتتياات اسو الوزن الاف.
 2-2-1-4ال حتووي ا بوب البقولية تالبقوب ،يف ا مجاب ،على كمية كافية مى املي اذني -الم .تتكون إض ا ا ا ا ااافوه مس ا ا ا ا ااوحبة ودف
حتسني القيمة الالا ية للماوج حبسو بيعة املكوذات األ ر يف الاكيبة.

 3قاباي اساوخدام الوالقة الوكميلية حبساو تقرقر املشااترة العاملية ،ماظمة الصاحة العاملية ،2002 ،الوالقة الوكميلية ،ابودا مى األشاهر الساوة األتىل مى عمر
الرضير إىل الساة ال اذية أت أك ر مى الب االسوعماب املوواصا ليو األم ،با مكان الرجوع أقضا إىل املباجلئ الووجيهية ملاظمة الصحة العاملية  2003املوعلقة
بالوالقة الوكميلية للط ا اللي قوال على اليو األ م ،تاملباجلئ الووجيهية ملاظمة الص ا ا ا ا ا ااحة العاملية  2005لوالقة األ اب اللقى تااتح أعمارهم بني  6ت24
شهرا اللقى ال قوالتن باالعوماجل على الرضاعة الطبيعية.
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 3-2-1-4قاباي تص ا ا ا ا اااير ا بوب البقولية تالبقوب بالطرف املااس ا ا ا ا اابة ودف الوقليا ،قدر ا مكان ،مى العواما املض ا ا ا ا اااجلة للوالقة
ا اضرة يف العاجلة ،مى قبيا ال يوات تاللكوني (اهليماغلوتني) تالابسني تم بطات الكيموتربسني .عادما تضاف ا بوب
البقولية تالبقوب اليت حتووي على ال يووإسوريتجني م ا الصوقا باعوبارها مكوذا ،قاباي اسوخدام ماوجات ذات مسووقات
ماخ ضة مى ال يووإسوريتجياات.






ميكى خت يض اللكوني باسوخدام املعالة با رارة الر بة.
ميكى الوخ يض مى ذشاااط م بط الاقبسااني إىل مسااووقات مقبولة مى الب الوسااخني اىت الوص اوب إىل جلرجات
ارارة مرت عة أت الاليان املطوب.
ميكى الوقليا مى ال يوات باسوخدام األذزميات أت الاقر أت الوخمري.
ميكى الوقليا مى فيووإسوريتجني باسوخدام الوخمري.

 4-2-1-4ال قاباي اسوخدام ال وب (البقلية) يف تركيبة األغلقة الوكميلية املركبة للرضر الكبار تاأل اب الصاار أل ا تشكا طر
ا صابة بال واب .تال تبطا املعالة ا رارقة ذشاط املكوذات السامة بالكاما (فيسني ت الكوفيسني) .
3-1-4

دقيق البذور الزيتية ومنتجات بروتينات البذور الزيتية

 1-3-1-4قكون اس ا ااوخدام الدقيق تمركزات الربتتني تالربتتني املعزتب مى البلتر الزقوية ،مقبوال إذا مت تص ا ااايعها بقا للمواصا ا ا ات
اخلاص ا ا ااة 7،6،5،4اليت تض ا ا اامى خت يف العواما املض ا ا اااجلة للوالقة تاملواجل الس ا ا ااامة غري املرغوبة مى قبيا م بطات الاقبس ا ا ااني
تالكيموتربساني تالوسايبوب ،بشاكا كاف .تقوعني أن قراعي قرار إضاافة جلقيق البلتر الزقوية إىل األغلقة الوكميلية املركبة
الظرتف تاملوطلبات احمللية .قد توضمى البلتر الزقوية امللكورة ما قلي:





ابوب الصوقا :جلقيق ا بوب املقشرة (كاما الدسم تمازتع الدسم) مركز الربتتني تمعزتالت الربتتني
ال وب السوجلاين :العجياة ،معزتالت الربتتني
ابوب السمسم :جلقيق ا بوب الكاملة تمازتع الدسم
بلتر القطى :جلقيق مازتع الدسم

 4مت تض ا ا ا اار اخلطوط الووجيهية الوالية مى رف ا موعة االس ا ا ا ا ااوش ا ا ا ا ااارقة املعاية بالربتتياات تالطاقة الوابعة ملاظمة األغلقة تالزراعة  ⁄ماظمة الصا ا ا ااحة العاملية ⁄
اليوذيسيف
اخلطوط الووجيهية رقم  2الصاجلرة عى للمجموعة االسوشارقة املعاية بالربتتياات تالطاقة :إعداجل جلقيق مطحون ذي جوجلة غلا ية
اخلطوط الووجيهية رقم  4الصاجلرة عى ا موعة االسوشارقة املعاية بالربتتياات تالطاقة :إعداجل مركزات برتتني صا ة لألكا مى ابوب القطى
اخلطوط الووجيهية رقم  5الصاجلرة عى للمجموعة االسوشارقة املعاية بالربتتياات :اخلطوط الووجيهية املوعلقة بالصوقا تالدقيق املبشور تاملصار با رارة
 5املواص ة العامة للماوجات الربتتياية الاباتية ()CODEX STAN 174-1989
 6املواص ة العامة ملاوجات برتتني الصوقا ()CODEX STAN 175-1989
 7مواص ة ماوجات برتتني القمح ))CODEX STAN 163-1987
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بلتر عباجل الشمس :جلقيق مازتع الدسم أت كاما الدسم
بلتر الل ت اليت حتووي على مسوو ماخ ض مى محض االقرتسيك :جلقيق كاما الدسم

 2-3-1-4ميكى أن مي ا جلقيق البلتر الزقوية مازتع الدس ا ا ا اام تمعزتالت الربتتني مص ا ا ا اادرا جيدا للربتتني ( )%95 - 50يف ااب مت
إذواجها تمعالوها بشكا مااسو لارض االسوهالك البشري.
4-1-4

األغذية الحيوانية المصدر
تعورب األغلقة ذات املصاادر ا يواين مى قبيا اللحوم تاألمساك تالدتاجى تالبيض تاللنب تماوجاته ،غاية بالعااصاار املالقة
تتعد مص ا ا اادرا جيدا للربتتني عا الوجلة تاملالقات الدقيقة ،كما قُش ا ا ااجر على إض ا ا ااافة هله األغلقة أت مشا ا ا اوقاهتا مى
مركزات الربتتني إىل األغلقة الوكميلية املركبة ،إذا أمكى ذلك مى الاااية الوقاية.

5-1-4

الدهون والزيوت

 1-5-1-4جيوز إضاافة الزقوت تالدهون بكميات مااسابة ،اساو ما هو ككى مى الاااية الوقاية ،بارض الرفر مى الك افة الطاقية
يف املاوج .تجيو تو ي ا لر لوجاو الدهون املؤكس ا ا اادة اليت تؤثر س ا ا االبا على الوالقة تالاكهة تفاة ا  ..تتعورب هله
الدرجة مى ا لر مهمة فيما قوعلق باملكوذات اليت حتووي على جلهون (على س ا ا ا ا اابيا امل اب جلقيق البلتر الزقوية تماوجات
الربتتني املوأتية مى البلتر الزقوية تتجبات األمساك تمركزات برتتني األمساك) إىل جاذو الدهون تالزقوت.
 2-5-1-4قاباي أال قوم اسوخدام الدهون املهدرجة جز يا (تالزقوت) يف األغلقة الوكميلية املركبة.
6-1-4

الخضار والغالل
ميكى أن مت ا اخلضااار تالاالب مصاااجلر جيدة للمالقات الدقيقة تجيوز أن تضاااف إىل األغلقة الوكميلية املركبة يف ااب
أمكى ذلك مى الاااية الوقاية.

2-4

مكونات أخرى
جيوز اسا ا ا ا ا ااوخدام مكوذات أ ر  ،مبا يف ذلك اليت أجلرجت أس ا ا ا ا ا ا له ،لوحسا ا ا ا ا ااني الوجلة الالا ية ت أت مقبولية األغلقة
الوكميلية املركبة شرقطة أن تكون موااة على حنو سها تمت إثبات تالؤمها تمأموذيوها مر الارض اللي أعدت ألجله.

1-2-4

الكربوهيدرات القابلة للهضم
ميكى حتسني الك افة الطاقية يف األغلقة الوكميلية املركبة مى الب إضافة الكربوهيدرات املااسو تالقابلة للهضم.

5
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المواد المضافة إلى األغذية والمن ّكهات
جيوز اسااوخدام املواجل املضااافة إىل األغلقة تاملا ّكهات امللكورة يف مواص ا ة األغلقة املصاااعة املعومدة على ا بوب للرض اار
تاأل اب الص اااار ( )CODEX STAN 074-1981تاملواص ا ة اخلاص ااة بأغلقة األ اب املعلّبة (CODEX STAN 73-
 )1981يف األغلقة الوكميلية املركبة ضمى ا دتجل القصو الوارجلة يف املواص ات امللكورة.
قاباي أال توجد يف األغلقة اليت تاطيها هله اخلطوط الووجيهية أي مواجل مضافة ختولف عى الوارجلة يف املواص ات املشار
إليها ،عقو اذوقاهلا مى املاجلة اخلام أت غريها مى املكوذات (مبا يف ذلك املواجل املض ااافة إىل األغلقة) املس ااوخدمة يف إذوا
الالا  ،كما ختضر إىل الشرتط الوالية:
(أ)

ال توخطى كمية املواجل املض ا ا ااافة يف املواجل اخلام أت املكوذات األ ر (مبا يف ذلك املواجل املض ا ا ااافة إىل األغلقة)
املسوو األقصى احملدجل،

(ب)

تال حيووي الالا اللي ذُقلت إليه املواجل املض ااافة على كميات مى املواجل املض ااافة ت وف تلك املوجوجلة يف ااب
اس ا ا ااوعماب ماجلة ام أت مكوذات يف ظا كارس ا ا ااات الوص ا ا اااير اليدة تبش ا ا ااكا مووافق مر األاكام املوعلقة
باذوقاب املواجل املضافة الوارجلة يف تو ئة املواص ة العامة املوعلقة باملواجل املضافة إىل األغلقة

( CODEX STAN

.)192-1995
-5

تقنيات التصنيع وتأثيراتها

1-5

المعالجة األولية للمواد الخام
أتال ،قاباي أن توم معالة ا بوب تالبقوب تالبقوليات تالبلتر الزقوية للحصا ا ا ا ااوب على مواجل ام ص ا ا ا ا احية تذظي ة تذات
ذوعية جيدة .على سبيا اللكر ال ا صر ،تضم هله املعالات:

1-1-5

التنظيف أو الغسل :زالة األتساخ تا بوب املوضررة تالارقبة تالبلتر الضارة تا شرات تفضالهتا تأي مواجل ملوصقة.

2-1-5

تقشع ع ع ععير األلياف :إذا جلعت ا اجة ،قوعني أن قوم تقش ا ا ا ااري األلياف بالاس ا ا ا اابة للبقوب تالبقوليات تالبلتر الزقوية تبعض
ا بوب مى قبيا الش ا ا ا ا ا ااوفان تالش ا ا ا ا ا ااعري تاللرة الرفيعة تالد ى تاالثو الطي ي ،بأكرب قدر ككى ،لوخ يض احملوو مى
األلياف إىل مسووقات مقبولة تلوقليا ،تإذا أمكى ،إزالة ال يوات تالواذني تغريها مى املواجل ال ياولية ،تالاب سني تم بطات
يموت ِربْسني اليت ميكى أن ُخت ض مى قابلية هضم الربتتني تالووفر ا يوي لألمحاض األمياية تاموصا املعاجلن.
ال َك ُ

3-1-5

إزالة البراعم :إذا جلعت ا اجة ،تإذا كان ذلك مااس ا ا اابا ،قاباي الاظر يف إزالة براعم القمح تاللرة تالص ا ا ااوقا تغريها مى
احملاصيا لوخ يض احملوو مى ال يوات.
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الطحن

1-2-5

قاباي القيام بطحى املواجل اخلام املال مة أت جلقها بشاكا ف ف مى فقدان القيمة الالا ية للمكوذات تحيوب جلتن ادت
تاريات غري مرغوبة يف اصياهتا الوكاولوجية.

2-2-5

جيوز حى املواجل اخلام الافة جمومعة ،إذا أمكى ذلك مى الاااية الوقاية ،أت لطها عقو الطحى أت الدف.

3-2-5

توطلو الاكيبات اليت حتووي على ا بوب تالبقوب تالبقوليات ت أت البلتر الزقوية املطحوذة اليت  م ختض ا اار ألي معالة،
أن قوم تاليوها على حنو مال م لوحوقا األجزا الاشوقة إىل هالم ت أت زالة العواما املضاجلة للوالقة املوجوجلة يف البقوب
تالبقوليات .تُحتسى الوالية مى قابلية هضم املالقات تاموصاصها.

4-2-5

تميكى الوخ يف مى غالظة قوام الالا املوأيت مى تركيبات غلا ية حتووي على مكوذات جافة ذاجتة عى جلف املواجل اخلام،
مى الب إضااافة مقاجلقر مااساابة مى األذزميات ،الب حتضااري الاكيبة ،مى قبيا االميالز-أل ا اللي قعما على اهلضاام
األت للاشا جز يا تف ف مى كمية املا املطلوبة عداجل الالا

الب الوسخني البطي تصوال إىل الاليان.

3-5

التحميص

1-3-5

قعزز الوحميص (الوسا ا ا ااخني الاف) مى ذكهة الالا تملاقه مى الب حتلا الاشا ا ا ااوقات إىل جلكس ا ا ا ااقاات .إىل جاذو
ذلك ،حيسااى الوحميص مى قابلية اهلضاام تقسااهم يف خت يف غالظة قوام األغلقة املركبة .تعالتة على ذلك ،ف ض مى
عدجل الكا اات الدقيقة تف ف ذشاط األذزميات تققوا ا شرات ،تبالوا حيسى اصيات ا ..

2-3-5

ميكى أن حيد تض ا ا ا اارر الربتتني ذويجة ت اعا ميالرجل يف ظا تجوجل الكربوهيدرات املخوزلة .تبالوا  ،قاباي مراقبة عملية
الوحميص حبلر.

3-3-5

تميكى حتميص البقوب ،تباملِ ا ،البلتر الزقوية مى قبيا فوب الص ااوقا تال وب الس اوجلاين تبلتر الس اامس اام يف ش ااكا ابوب
كاملة ،مباشرة أت بعد ذقعها.

4-3-5

جيوز حى املواجل اخلام احملمصة أت جلقها السوعماهلا كمكوذات.

4-5

اإلنبات والتمليت والتخمير

1-4-5

ميكى إذبات ا بوب تالبقوليات بوعرقضااها للبلا أت الر وبة .ترغم ذلك ،مى الضاارتري مار أي تكاثر للكا اات الدقيقة
املاوجة للسااموم ال طرقة .تقؤجلي عما االميالز الطبيعي املوجوجل يف ا بوب إىل اهلضاام األت للجز الاشااوي يف ا بوب
ُ
(حتلا الاش ا ا ا ااا إىل جلكس ا ا ا ا ااقاات) تبالوا خت يف قوام الالا عاد حتض ا ا ا ااريه ل عام ،تيف الاهاقة ،رفر الك افة الوالتقة
َ
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للااالا  .ميكى أن تسا ا ا ا ا ا اااعااد عمليااات ا ذبااات تالوخمري تالومليات على الوحلااا املااا ي لل يوااات تالوخ يض مى تااأثريهااا
الكابح الموصا
2-4-5

املعاجلن تميكى أن حيسى احملوو مى ال يوامني (ب).

الب عملية ا ذواش ،قاش ا ا ااق غش ا ا ااا ا بوب كا قس ا ا اامح بإزالوه بالاس ا ا ااا .تقوم حى املواجل اخلام اململوة أت جلقها بعد
جت ي ها.

5-5

تقنيات أخرى للتصنيع

1-5-5

التشكيل بالطبخ

 1-1-5-5ميكى معالة ليط املكوذات األس ا اااس ا ااية اليت مت حاها أت جلقها (ا بوب تالبقوب تجلقيق البلتر الزقوية) معالة إض ا ااافية
مى الب اعوماجل عملية الوش ا ا ا ا ا ااكيا بالطب  .تميكى أن تقلص العملية امللكورة مى املقدار املواح مى الليس ا ا ا ا ا ااني -الم،
تاألمحاض األماية اليت حتووي على الكربقت تمى االرجاني -الم ،ت ِ ِ
الابْاوُوفان –الم تال يوامياات .تبالوا  ،قاباي مراقبة
العملية حبلر .تقوم حى املاوج امل َشا ا ا ا ا ا ّكا أت جلقه ،بعد جت ي ه إذا جلعت ا اجة ،اىت قص ا ا ا ا ااا إىل اجم الس ا ا ا ا اايمات
ُ
املرغوب.
 2-1-5-5تتوم ا تأثريات هله الوقاية يف:





2-5-5

حتوقا الز الاشوي مى اخللطة إىل هالم بأقا قدر ككى مى املياه،
اثباط اللكوياات تتقليص ذشاط م بط الابسني،
تقليا كميات املياه الضرترقة عداجل الالا ،
إبراز الاكهة،

الهضم األولي لألنزيمات

 1-2-5-5ميكى معالة املكوذات األس ا ا ا ا ا اااس ا ا ا ا ا ااية اليت مت حاها أت جلقها (ا بوب تالبقوليات تجلقيق البلتر الزقوية) يف هله العملية
باسوخدام املياه تاألذزميات املااسبة مر الوحرقك املسومر اىت اصوب اخلليط على السيالن املرغوب .يف ااب اسوعماب
االميالز ،تاقس ا ا اام جزقئات الاش ا ا ااا إىل جلكوس ا ا ارقى تس ا ا ااكر وزب .تبعد رفر ا رارة الثباط األذزميات ،قوم جت يف املزقج
تت ويوه إىل جلقيق أت رقا ق صارية ا جم لزقاجلة ك افوه الوالتقة.
 2-2-5-5تميكى أن قومور املاوج اخلاض ا ار للهض اام األت خبص ااا ص اس ااية أفض ااا تقابلية هض اام أعلى تقابلية ذتبان جيدة ،كما
حيوا إىل كميات أقا مى املياه لوحضري الالا  ،كما تعزز ك افوه الوالتقة.
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-6

التركيبة التغذوية وعوامل الجودة

1-6

الجوانب العامة

1-1-6

قاباي ا ويار املواجل اخلام تاملكوذات اخلاص ا ا ا ااة باكيبة األغلقة الوكميلية املركبة للرض ا ا ا اار الكبار تاأل اب الص ا ا ا اااار مبراعاة
األاكام الوارجلة يف القسم  4ت 5مر أ ل الواذو الوالية بعني االعوبار:





2-1-6

احملووقات مى املالقات يف الاظام الالا ي احمللي،
العاجلات الالا ية تكارسات إ عام الرضر،
جواذو اجوماعية اقوصاجلقة أ ر كما حتدجلها السلطات القطرقة املعاية مبسا ا الوالقة،
توفر املواجل اخلام تاملكوذات تجوجلهتا،

قاباي االض ا ا ا ا ا ااطالع بكافة املعالات بطرققة حتاف .على جوجلة الربتتني تتقلا مى فقدان املالقات الدقيقة تحتاف .على
القيمة الالا ية ا مجالية.

3-1-6

تعد كمية  10إىل  50غرام مى األغلقة الوكميلية املركبة ،إذا أعدت تفقا للوعليمات ،كمية معقولة تس ا ا ا ا ا ااهلة الوااتب يف
تجبة تاادة بالاسا اابة لرضا ااير كبري أت ا صا اااري مير مبرالة الوالقة الوكميلية تقد قوااتب تجبوني أت أك ر قوما حبسا ااو
سا ا ا ا ا اااه .تقسا ا ا ا ا اامح هلا الاطاف املعومد للكمية يف كا تجبة بقبوب عدة أذواع مى األغلقة الوكميلية املركبة .تقطبق الز
األجلىن مى الاطاف على املاوجات ذات ك افة تالتقة عالية (م ا املاوجات املسا ا ا ا ا ااوادة على الدهايات) بياما قاطبق الز
األقصى مى الاطاف على املاوجات ذات ك افة تالتقة ماخ ضة (م اب العصا د اليت حتووي على ابوب).

2-6

الطاقة

1-2-6

تكون الك افة الطاقية بالاس ا ا اابة إىل ليط ا بوب تالبقوليات تتجبات البلتر الزقوية مازتعة الدس ا ا ام تجلقيقها ماخ ض ا ا ااة
ذسبيا اسو الوزن الاف.

2-2-6

ميكى زقاجلة الك افة الطاقية للالا

الب عملية الوصا ا ا ا اااير مى الب إضا ا ا ا ااافة مكوذات حتووي على الطاقة (أي الدهون

تالزقوت ت أت الكربوهيدرات القابلة للهضم) ت أت معالة املواجل اخلام األساسية تاملكوذات كما هو مبني يف القسم .5
3-2-6

قاباي أن تعاااجلب الك ااافااة الطاااقيااة لألغاالقااة الوكميليااة املركبااة  4كيلوجوب يف الارام الوااااد على األقااا باااالس ا ا ا ا ا ااوااااجل إىل
الوزن الاف.
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3-6

البروتين

1-3-6

ميكى أن تشااكا اخللطات املوكوذة مى ا بوب تالبقوب تالبقوليات ت أت جلقيق البلتر الزقوية مصاادرا مااساابا مى الربتتني،
شارقطة أن تليب الربتتياات يف األغلقة الوكميلية املركبة ،املعاقري الوارجلة أسا له .تميكى أن قوم أقضااا حتسااني جوجلة الربتتني
مى الب إضافة املاوجات السمكية تاللنب تماوجات اللنب ت أت غريها مى األغلقة املوأتية مى مصاجلر ايواذية.
قاباي أال تقا ذويجة األمحاض األمياية املعدلة حبس ا ا ا ا ا ااو قابلية هض ا ا ا ا ا اام الربتتني ( 10 98 )PDCAASعى  70باملا ة مى

2-3-6

الاموذ املرجعي لألمحاض األماية الصاااجلر عى ماظمة الصااحة العاملية بالاساابة لأل اب اللقى تااتح أعمارهم بني

5-2

ساوات.
تيف ااب تعس اار معرفة ذويجة األمحاض األمياية املعدلة حبس ااو قابلية هض اام الربتتني ،ألس ااباب تقاية ،قاباي قياس جوجلة

3-3-6

الربتتني باسا ا ا ا ا ااوخدام اال وبارات البيولوجية .تباالعوماجل على رققة أ ر  ،ميكى ااوسا ا ا ا ا اااب جوجلة الربتتني بواسا ا ا ا ا ااطة
البياذات املاشورة اوب مناذ األمحاض األمياية األساسية يف الربتتني الالا ي تقابلية هضمها.
قاباي أال قوم الاظر يف إض ا ااافة املي وذني تاللزقى تتِِربْاوُوفان ات أمحاض امياية حمدجلة أ ر  ،يف الش ا ااكا -الم فقط ،إال يف

4-3-6

ااب تعس اار الوص ااوب إىل جوجلة مااس اابة للربتتني (قرجى اال الع على القس اام  )6.3.2باخللطات الاباتية ت أت ا يواذية
لدتاعي اقوصاجلقة تتقاية.
تمر مراعاااة االعوبااارات الواااليااة ،قاباي أال تقااا الطاااقااة مى الربتتني  11عى  %6مى إمجاااب الطاااقااة املوااأتيااة مى املاوج تيف

5-3-6

العاجلة قوعني أال توجاتز .12 %15
4-6

الدهون

1-4-6

قس ا اااهم إض ا ااافة الدهون ت أت الزقوت إىل األغلقة الوكميلية املركبة يف الرفر مى الك افة الطاقية تمقدار األمحاض الدهاية
األساااسااية إىل جاذو تقليص ا جم ا مجا للالا املسااوهلك .تمى املسااوحو أن توجد يف الالا  % 20على األقا
مى الطاقة املوأتية مى الدهون.13

 = )%( PDCAAS 8ملغ مى ا مض االميين امل َح ِدجل يف غرام تااد مى الربتتني اخلاض اار لال وبار  Xقابلية اهلض اام ا قيقية للربتتني اخلاض اار لال وبار X
ُ
 100مى األمحاض االمياية امل َح ِد َجلة يف  1غرام مى الربتتني املرجعي.
ُ
 9ا مض االميين احملدجل هو األمحض االميين األساسي املوجوجل يف أجلين ذسبة مقارذة بكمية الاموذ املرجعي هللا ا مض االميين.
10
11
12
13

Sarwar, G., J. Nutr. 1997, 127:758-764

عواما الوحوقا باالسوااجل إىل اخلطوط الووجيهية بشأن الووسيم الوالتي (.)CAC/GL 2-1985

Michaelsen KF et al. 2009. Food and Nutr Bull 30:343-404

عواما الوحوقا باالسوااجل إىل اخلطوط الووجيهية بشأن الووسيم الوالتي (.)CAC/GL 2-1985
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قاباي أال ققا مس ا ااوو محض اللياوليك (يف ش ا ااكا جليسا ا ارقدات) عى 333ملغ لكا 100كيلوكالوري أت  1.6غ لكا

2-4-6

100غ مى املاوجات الافة تالدهون أت الزقوت ،عاد اس ااوخدامها يف إذوا األغلقة الوكميلية املركبة ،تقوعني أن تض اامى
معدال قااتح بني  5:1ت 15:1مى محض اللياوليك تمحض الليوذيك -أل ا.
قوعني الاظر يف اسااوخدام الزقوت القابلة لالسااوهالك اليت حتووي على األمحاض الدهاية غري املشابعة املوعدجلة ،مبا يف ذلك

3-4-6

األمحاض الدهاية أتمياا 3-تعلى تجه اخلصا ااو

محض الدتكسا اااهيكسا اااذوقك .تميكى الاظر يف اسا ااوخدام املسا ااووقات

الوارجلة يف توصيات ماظمة األغلقة تالزراعة ماظمة الصحة العاملية .14
5-6

الكربوهدرات

1-5-6

يف الاالو ،قكون الاش ااا أاد املكوذات الر يس ااية يف عدة أغلقة تكميلية مركبة .تقاباي إتااة الاش ااا يف ص ااياة س ااهلة
اهلضم لضمان توفريه لقيموه الالا ية .تققدم القسم  5توجيهات اوب رفر قابلية هضم الاشوقات .تقوعني اسوخدام أي
كربوهيدرات مضافة للوحلية باعوداب.
توخمر األلياف الالا ية تالكربوهيدرات األ ر القابلة لالموص ا ا ا ا ااا

2-5-6

جز يا بواس ا ا ا ا ااطة ا موعات املكرتبية املعوقة لواوج

أمحاضا جلهاية ذات سلسلة قصرية تلكوات تاثاوب ميكى أن توعرض الاقا لالموصا

تاالسوقالب.

تس ا ا ا ا ا اابو الزقاجلة يف املوااتب مى األلياف الالا ية  15يف زقاجلة كمية الرباز تقد تؤجلي إىل إ الف الرقح تتقليا الش ا ا ا ا ا ااهية.
تميكى أن خت ض كميااة األلياااف مى الك ااافااة الطاااقيااة يف األغاالقااة الوكميليااة املركبااة .تكااللااك ميكى أن تؤثر على فاااعليااة
عملية اموصا املالقات املهمة مى ذظام غلا ي قضم حمووقات تالتقة هامشية .تبالوا  ،قوعني أن قوم خت يض احملوو
مى األلياف يف األغلقة الوكميلية املركبة إىل مسوو ال قوجاتز 5غ يف  100غ حبسو الوزن الاف.
6-6

الفيتامينات والمعادن

1-6-6

وضع مستويات إلضافة الفيتامينات والمعادن

 1-1-6-6قوعني أن قراعي قرار إض ا ا ا ا ا ااافة ال يوامياات تاملعاجلن إىل األغلقة الوكميلية املركبة ،الظرتف احمللية مبا يف ذلك املس ا ا ا ا ا ااا ة
الوالتقة يف الاظام الالا ي املوكون مى األغلقة احمللية تال يوامياات تاملعاجلن اليت تويحها الربامج القطرقة ،تتقايات معالة
الالا املطبقة ،تالوضا ا اار الوالتي لل ئة السا ا ااكاذية املسا ا ااوهدفة ،إىل جاذو املوطلبات اليت تضا ا ااعوها الوش ا ا ارقعات القطرقة
تاملباجلئ العامة ضافة العااصر الالا ية األساسية لألغلقة (.)CAC/GL 9-1987

14
15

اسوشارات ربا ماظمة الصحة العاملية ماظمة األغلقة تالزراعة اوب الدهون تاألمحاض الدهاية يف الوالقة البشرقة يف جياوفا ساة .2008
قرجل تعرقف لأللياف الالا ية يف اخلطوط الووجيهية بشأن الووسيم الوالتي (.)CAC/GL 2-1985
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بال ئة املس ااوهدفة ،جيوز اللجو إىل اس ااوخدامها ملعرفة املس ااووقات

 2-1-6-6يف ااب توفرت البياذات اوب املوااتب الالا ي اخلا

املااسا ا ا اابة ضا ا ا ااافة ال يوامياات ت أت املعاجلن لضا ا ا اامان تقليا اذوشا ا ا ااار املوااتالت غري املال مة أت الزا دة عى ا اجة مى
املالقات عرب اسوعماب األجلتات املوااة للوقييم أت الرصد.
 3-1-6-6يف ااب عدم توفر البياذات اوب املوااتب الالا ي اخلا

بال ئات املس ا ا ا ا ا ااوهدفة ،ميكى اس ا ا ا ا ا ااوخدام ال يوامياات تاملعاجلن

املدرجة يف جدتب املرفق الوابر هلله اخلطوط الووجيهية باعوباره مرجعا ال ويار فيوامياات تمعاجلن معياة تكمياهتا املض ااافة
إىل األغلقة الوكميلية املركبة.
2-6-6

قاباي أن تض ا ا اامى الس ا ا االطات املخوص ا ا ااة عدم جتاتز املوااتب ا مجا مى املالقات الدقيقة املوأتية مى األغلقة الوكميلية
املركبة تالاظام الالا ي احمللي (مبا يف ذلك اليو األم ت أت بدا له) تغريها مى املص ا ا اااجلر ،بصا ا ا ا ة ماوظمة ،املس ا ا ااووقات
العليا املوصى وا للموااتب مى املالقات الدقيقة بالاسبة للرضر الكبار تاأل اب الصاار.

3-6-6

اختيار الفيتامينات و/أو المعادن لإلضافة التغذوي

 1-3-6-6عاد تض ا ا ا ا اار املواص ا ا ا ا ا ات املوعلقة باخللط األت

موعات ال يوامني تاألمالح املعدذية ،قوعني مراعاة احملوو مى املعاجلن

تال يوامياات تتجوجل مواجل مضاجلة للوالقة يف املكوذات األ ر اليت تسوخدم يف تركيبة الالا .
 2-3-6-6قاباي ا ويار املعاجلن ت أت ال يوامياات مى القوا م االسوشارقة املوعلقة مبجموعات العااصر الالا ية املعدة لالسوعماب يف
األغلقة ذات االسااوعماالت الوالتقة اخلاصااة املوجهة إىل الرضاار تاأل اب الصاااار ( ) CAC/GL10-1979تبالوحدقد
تلك املسموح باسوخدامها يف األغلقة املصاوعة مى ا بوب تغلا األ اب املعلو.
 3-3-6-6عاد ا ويار جمموعة ال يوامياات ت أت املعاجلن ،قاباي مراعاة توافرها ا يوي يف ذواقا الالا تال وأثري على اخلصا ا ا ا ا ا ااا ص
ا سية هلله الاواقا تثباهتا يف ذواقا الالا املالف يف ظا ظرتف الوخزقى العاجلقة .تتقدم املباجلئ العامة ضافة العااصر
الالا ية األساسية لألغلقة ( )CAC/GL 9-1987طو ا توجيهية جلقيقة يف هلا ا اب.
-7

الملوثات

1-7

مخلفات المبيدات
قاباي حتضااري املاوجات بعااقة اصااة ،تباالعوماجل على كارسااات الوصاااير اليدة ،زالة ل ات املبيدات اليت قد تدعو
ا اجة إىل اسوخدامها يف إذوا أت ختزقى أت تصاير املواجل اخلام أت املكوذات الالا ية الاها ية ،أتيف ااب كان ال م ر مى
تجوجلها مى الاااية الوقاية ،قوم تقليصها ألقصى اد ككى.
قاباي أن تراعي الودابري ،الطبيعة احملدجلة للماوجات املعاية تال ئة السكاذية املعياة اليت قوم اسوهدافها.
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ملوثات أخرى
قاباي أال حيووي املاوج على أي ملوثات أت أجسا ا ا ا ااام غري مقبولة أ ر (على سا ا ا ا اابيا امل اب ،املواجل الااش ا ا ا ا اطة بيولوجيا)
بكميات ميكى أن تش ا ا ااكا طرا على ص ا ا ااحة الرض ا ا اار الكبار تاأل اب الص ا ا اااار .تجيو أن قووافق املاوج اللي تاطيه
أاكام اخلطوط الووجيهية ا الية مر ادتجل املخل ات القصا ا ا ااو تاملسا ا ا ااووقات القصا ا ا ااو الصا ا ا اااجلرة عى هيئة الدسا ا ا ااوور
الالا ي.

-8

النظافة

1-8

قوص ا ااى بوحض ا ااري املاوج اللي تاطيه اخلطوط الووجيهية ا الية تتداتله تفقا لألقس ا ااام املااس ا اابة مى املباجلئ العامة لاظافة
األغلقة ( )CAC/RCP 1-1969تغريها مى ذص ا ا ا ااو الدس ا ا ا ااوور الالا ي ذات الص ا ا ا االة مى قبيا مدتذات املمارس ا ا ا ااات
الصحية تمدتذات املمارسات.
قاباي أن قووافق املاوج مر أي معاقري مكرتبيولوجية موض ا ا ا ا ا ااوعة بالووافق مر املباجلئ تاخلطوط الووجيهية لوض ا ا ا ا ا اار املعاقري
املكرتبيولوجية تتطبيقها يف جماب األغلقة (.)CAC/GL 21-1997

2-8

قاباي إعداجل تتعبئة تا  .املكوذات تاملاوج الاها ي يف ظا ظرتف صا ا ا ا ااحية تقوعني أن قووافق مر ذصا ا ا ا ااو الدسا ا ا ا ااوور
الالا ي ذات الصلة .16

-9

التعبئة

1-9

قوصى بوعبئة األغلقة الوكميلية املركبة للرضر الكبار تاأل اب الصاار يف ااتقات حتمي ذظافة الالا ت صا صه األ ر .

2-9

قوعني صا ااااعة ا اتقات ،مبا فيها مواجل الوعبئة ،فقط مى مواجل أماة تمااسا اابة للارض مى اسا ااوخدامها .تيف ااب تض ا اعت
هيئة الدس ا ااوور الالا ي مواصا ا ا ة بش ا ااأن ماجلة مى هله املواجل املس ا ااوخدمة باعوبارها مواجل للوعبئة ،جيو عادها تطبيق هله
املواص ة.

-10

التوسيم

1-10

قوص ا ااى بووس ا اايم األغلقة الوكميلية املركبة للرض ا اار الكبار تاأل اب الص ا اااار بووافق مر املواص ا ا ة العامة لووس ا اايم األغلقة
سا ااابقة الوعبئة املخص ا اصا ااة لالسا ااوخدامات الوالتقة اخلاصا ااة تاالجلعا ات املوصا االة وا ()CODEX STAN 146-1985
 16تض ا ا اام األم لة عى الاصا ا ا ااو ذات الصا ا ا االة املباجلئ تاخلطوط الووجيهية لوض ا ا اار املعاقري امليكرتبيولوجية تتطبيقها يف جماب األغلقة ()CAC/GL 21-1997
تمدتذة السا ا ا االوك بشا ا ا ااأن ذظافة األلبان تماوجات األلبان ( )CAC/RCP 57-2004تمدتذة املمارسا ا ااات لوخ يض األكرقالميد يف األغلقة (CAC/RCP 67-
 )2009تمدتذة كارس ا ااات ملار ت ض تلو ال وب الس ا اوجلاين مبركو أفالتوكس ا ااني ( )CAC/RCP 55-2004تمدتذة املمارسا ااات للوقاقة مى الولو بالسا ااموم
ال طرقة يف ا بوب تا د ماه (.)CAC/RCP 51-2003
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تاخلطوط الووجيهية املوعلقة باس ا ا ا ا ااوخدام الواوقه الص ا ا ا ا ااحي تالواوقه بالعااص ا ا ا ا اار املالقة ( )CAC/GL 23-1997تاخلطوط
الووجيهية بشأن الووسيم الوالتي (.)CAC/GL 2-1985
2-10

قوعني تطبيق األاكام ا لزامية الوالية:

1-2-10

اسم الغذاء
جيو أن قبني اس اام الالا املص اارح به يف بطاقة الوس اام أن هلا الالا هو غلا تكميلي مركو للرض اار الكبار تاأل اب
الص ا اااار .تقاباي أن تووافق الوس ا اامية املااس ا اابة اليت تشا ا اري إىل الطبيعة ا قيقية للالا مر الوشا ا ارقعات القطرقة .تجيو أن
السى اللي قوصى باسوعماب املاوج عاد بلوغه ،على مقربة مى اسم الالا .
تظهر املصاجلر الر يسية ملاجلة الربتتني ت ّ

2-2-10

قائمة المكونات
جيو الوص ا ارقح عى قا مة املكوذات بشا ااكا مووافق مر القسا اام  4.2مى املواص ا ا ة العامة املوعلقة بووسا اايم األغلقة املعبأة
مسبقا (.)CODEX STAN 1-1985

3-2-10

التصريح عن القيمة الغذائية
جيو أن حيووي الوص ا ارقح بالطاقة تاملالقات يف بطاقة الوسا اام أت الووسا اايم على املعلومات الوالية باالعوماجل على مقدارها
لكا 100غ مى األغلقة الوكميلية املركبة م لما قوم بيعها أت توزقعها بطرف أ ر  ،إىل جاذو االعوماجل على مقدارها
يف تجبة مى الالا الاهز لالسوهالك:
(أ) القيمة الطاقية املصرح عاها بالكيلوكالوري تالكيلوجوب،
(ب) مقدار الربتتني تالكربوهيدرات تالدهون املصرح عاها بالارام،
( ) با ضا ا ا ااافة إىل أي معلومات غلا ية تقوضا ا ا اايها الوش ا ا ا ارقعات القطرقة ،الوص ا ا ا ارقح عى الكمية ا مجالية لكا
فيوامني تمعدن مض ا اااف يف كا تجبة أغلقة تكميلية مركبة جاهزة لالس ا ااوهالك بالووافق مر القس ا اام ،6-6
باالعوماجل على الوادات املاقة.

4-2-10

تعليمات االستخدام

1-4-2-10

قاباي أن تبني بطاقة الوس اام بوض ااوح العمر اللي قوص ااى فيه بالبد يف اس ااوهالك املاوج .تجيو أال ققا العمر امللكور
عى سوة أشهر بالاسبة ألي ماوج .عالتة على ذلك ،جيو أن تضم بطاقة الوسم بياذا قشري إىل أن اختاذ القرار اوب
الوقت الدقيق للبد يف إجل اب األغلقة الوكميلية املركبة ضا ا اامى الاظام الالا ي ،مبا يف ذلك أي اسا ا ااو اا لعمر السا ا ااوة
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أشهر ،قاباي أن قوم يف ظا اسوشارة إ ار صحي تباالعوماجل على املعطيات املوعلقة با اجيات ال رجلقة اخلاصة بامو
الرضير تتطوره .تجيوز تضر موطلبات إضافية يف هلا الاذو مبا قووافق مر تشرقعات البلد اللي قباع فيه املاوج.
2-4-2-10

جيو تقدمي توجيهات اوب حتضري الالا تاسوخدامه .تق ضا أن قوم إرفاف رسوم توضيحية وله الووجيهات.

3-4-2-10

قاباي ا شارة إىل عدجل الوجبات اليومية املقااة.

4-4-2-10

يف ااب جلعت ا اجة إىل إضافة املياه ،جيو أن تشما الووجيهات املوعلقة بالوحضري بياذا جلقيقا ق يد بأذه:
(أ) يف ااب ااوو املاوج على مكوذات أس ا ا ا اااس ا ا ا ااية  م ختض ا ا ا اار للمعالة ا رارقة ،جيو تالية الالا على حنو
مااسو يف مقدار حمدجل مى املياه،
(ب) يف ااب ااووا املاوج على مكوذات أساسية ضعت للمعالة ا رارقة:
( )1قوطلو املاوج الوالية،
( )2أت ميكى لطه مر مياه َمالية مت تربقدها.

5-4-2-10

بالاسبة لألغلقة الوكميلية املركبة اليت قاباي أن تضاف إليها الدهون أت السكرقات أت غريها مى الكربوهيدرات القابلة
للهضاام الب عمليات الوحضااري ،جيو أن حتدجل تعليمات االسااوخدام املصاااجلر املااساابة تتشااري إىل مقاجلقر املكوذات
اليت قوعني أن تضااف .تيف م ا هله ا االت ،قاباي تقدمي توصاية باساوخدام الدهون تالزقوت اليت حتووي على ذساو
مال مة مى األمحاض الدهاية األساسية.

6-4-2-10

7-4-2-10

جيو أن تض اام توجيهات االس ااوخدام بياذا ق يد بأن املقدار املحض اار يف مرة تاادة قكون املقدار الكايف لوجبة تاادة
ُ
فقط .تقوعني الوخلص مى األغلقة اليت  م قوم اس ا ااوهالكها يف الوجبة احملدجلة ،إال إذا مت اس ا ااوهالكها ضا ا امى ال اة اليت
أتصى وا املصار يف تعليمات االسوخدام.
ُ
تقاباي أن تض ا ا اام بطاقة الوس ا ا اام بياذا ق يد بأن األغلقة الوكميلية املركبة معدة لوس ا ا ااوهلك ودف إمتام األغلقة العا لية
تاليو األم  ⁄بدا له.

-11

المتطلبات اإلضافية
إن املاوجات اليت تاطيها هله اخلطوط الووجيهية ليست ببدا ا عى اليو األم تجيو أال تُقدم وله الص ة.
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المرفق

الجدول
تقدم القيم املرجعية اخلاصا ا ااة مبسا ا ااووقات املالقات املا رجلة  98املدرجة يف الدتب ،توجيهات توعلق با ويار ال يوامياات تاملعاجلن
اليت قاباي إضا ا ا ا ا ا ااافوهاا إىل األغالقاة الوكميلياة املركباة تمقااجلقرهاا .تتكون الكمياة الملياة املقاااة لكاا فيواامني ت أت معادن مى
ال يوامياات تاملعاجلن امللكورة تاملوجوجلة يف ا ص ا ااة اليومية لألغلقة الوكميلية املركبة %50 ،على األقا مى مس ا ااووقات املالقات
املا رجلة .98
الفيتامينات والمعادن
ال يوامني (أ) بامليكرتغرام حبساب مكافئ الرقواوب
ال يوامني (جل) 18بامليكرتغرام
ال يوامني (ها) بامللغ (توكوفريتب -أل ا)
ال يوامني( ) بامللغ
ثيامني بامللغ
رقبوفالفني بامللغ
ذياسني بامللغ ()EN
ال يوامني ب 6بامللغ
محض ال وليك بامليكرتغرام ()DFE
ال يوامني ب 12بامليكرتغرام
بيوتني بامليكرتغرام
ض الباذووثيايك بامللغ
محَْ ُ
ال يوامني (كا) بامليكرتغرام
ال َك ِ
السيوم بامللغ
19
ا دقد بامللغ
الزذك  20بامللغ
اليوجل بامليكرتغرام
الاحاس  21بامللغ

المتناول الغذائي المرجعي أو مستويات المغذيات المنفردة
( 17) INL
98 98
400
5
5
30
0 .5
0 .5
6
0 .5
150
0 .9
8
2
15
500
11.6،5.8،3.9

2 .4 ،4 .1 ، 8 .3
90
0.34

سيليايوم بامليكرتغرام

17

ماايسيوم بامللغ

60

مااايز  21بامللغ

1 .2

ال س ور  21بامللغ

460

 17املوااتب املرجعي الالا ي أت مس ا ااووقات املالقات املا رجلة  98مى موطلبات ال يوامياات تاملعاجلن بالاسا اابة للوالقة البش ا ارقة الصا اااجلرة عى ماظمة األغلقة تالزراعة ماظمة
الصحة العاملية ،ا صدار ال اين .ماظمة األغلقة تالزراعة ماظمة الصحة العاملية( 2004 ،بالاسبة إىل مجير املالقات عدا الاحاس تاملااايز تال وس ور)
 18قاباي إضافة ال يوامني (جل) يف ااب الوعرض ألشعة الشمس بشكا غري مااسو.
 19تلكر قيم ا دقد لووافر ايوي غلا ي مى ا دقد قعاجلب  %5ت %10ت%15
 20تلكر قيم الزذك لووافر ايوي غلا ي عا تمووسط تماخ ض مى الزذك.
 21قيم مقدمة للموااتالت الالا ية املرجعيةInstitute of Medicine, 1997/2001 (Source for Copper, Manganese and Phosphorus) .

