مواصفة املرق الصايف واحلساء
CODEX STAN 117-1981
مت اعتمادها يف  1981ومراجعتها يف  2001و2015
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CODEX STAN 117-1981

النطاق
تنطبق هذه املواصفة على املرق الصايف واحلساء (اللحوم والدواجن) واملنتجات الشبيهة املسماة بأمساء مقابلة حبسب
الطهي ،املعدة لالستهالك املباشر واملعروضة إما يف شكل جاهز لالستهالك أو يف شكل جمفف أو مكثف أو جممد أو
مركز.
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الوصف

1-2

تعريف املنتج

 1-1-2املرق الصايف واحلساء
املرق الصايف واحلساء من السوائل الصافية غري الكثيفة اليت يتم احلصول عليها إمّا من طبخ مواد مالئمة غنية
بالربوتينات أو مستخرجاتها و/أو مواد متحللة باملاء مع إضافة أو عدم إضافة توابل و/أو منكّهات ودهون صاحلة لألكل
وكلوريد الصوديوم (امللح) وتوابل ومستخرجاتها الطبيعية أو مواد مقطّرة أو مواد غذائية أخرى لتحسني مذاقها،
وأي مواد مضافة مسموح بها يف القسم  ،4وإمّا من إعادة تشكيل خلطة مماثلة من مكونات جمففة وفقا لتعليمات
االستعمال.
2-1-2

حلم البقر
هو حلم من ذبيح البقر الذي أزيلت منه األربطة السميكة واألنسجة الدهنية الكبرية ،ويكون متوسط حمتوى حلم البقر
الطري الظاهر فيه  70يف املائة .وللحصول على  35ملغ من الكرياتينني/لرت يف مرق حلــم البقر ،ال بد
من  12-10غراماً من حلم البقر النيئ .ويؤدي تباين حمتوى الكرياتينني يف حلم البقر إىل تغيري كمية حلم البقر النيئ
اليت جيب استخدامها.

 3-1-2مستخرج حلم البقر
مستخرج حلم البقر هو مركز مكونات حلم البقر النيئ القابلة للذوبان يف املاء ،وهو خال من األلبومني القابل للتخثر
واجليالتني والدهون.
وحتسب متطلبات مستخرج حلم البقر املذكورة يف  1-1-2-3و 2-1-2-3على أساس مستخرج حلم البقر الذي
حيتوي على  60يف املائة من املادة اجلافة باستبعاد امللح املضاف.
احلد األدنى من الكرياتينني (على املادة اجلافة باستبعاد امللح املضاف) 8.5 :يف املائة على أساس الطريقة املرجعية
للرابطة الدولية لصناعة احلساء (.)AIIBP
ويؤدي تباين حمتوى املادة اجلافة إىل تغيري حمتوى الكرياتينني وكمية مستخرج حلم البقر الذي جيب

استخدامه.
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4-1-2

الدواجن
ميكن أن تتألف الدواجن من حلم الدواجن ،أو دهن الدواجن ،أو ذبيح الدواجن النيئ وبدون أمعاء ،أو مستخرجات
حلم الدواجن .وقد تشري الدواجن إىل الدجاج والبطّ واإلوز والديك الرومي وأنواع أخرى من الطيور ،مثل طائر اإلمو
والنعامة وطيور الطريدة وفراخها.

2-2

أشكال العرض
املرق الصايف واحلساء اجلاهزان لالستهالك هما من املنتجات املخصصة لالستهالك بشكلها املعروض ،بتسخينها أو
بدونه.
املرق الصايف واحلساء املركزان واملكثفان هما من السوائل أو شبه السوائل أو املنتجات الشبيهة باملعجون اليت تؤدي ،بعد
إضافة املاء إليها حبسب تعليمات االستعمال ،إىل مستحضرات غذائية متتثل ملا هو وارد يف القسم الفرعي  1-1-2من
هذه املواصفة.
ويعين كلّ من املرق الصايف واحلساء اجملففان منتجات جافة تؤدي ،بعد إعادة تشكيلها بواسطة املاء حبسب تعليمات
االستعمال مع التسخني أو بدون التسخني ،إىل مستحضرات غذائية متتثل ملا هو وارد يف القسم الفرعي  1-1-2من هذه
املواصفة.
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الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة

1-3

متطلبات النقاء
تكون مجيع املكونات نظيفة وذات نوعية سليمة وصاحلة لالستهالك البشري .وتتسق مع اإلصدار األخري ملدونات
ممارسات النظافة اخلاصة بكل مكون من املكونات .وتكون املياه من نوعية صاحلة للشرب وفقاً لإلصدار األخري لدالئل

منظمة الصحة العاملية بشأن جودة مياه

2-3

الشرب.

املتطلبات الرتكيبة
تُطبق املتطلبات التالية على املنتج عندما يتم إعداده ويكون جاهزا لالستهالك حبسب تعليمات

االستعمال.

 1-2-3يُعد مرق اللحم أو حساء اللحم باستخدام حلم البقر و/أو مستخرجات حلم البقر مع استخدام أو عدم استخدام حلوم
أو مستخرجات حلوم أخرى غري حلوم البقر.
1-1-2-3

حيتوي مرق اللحم يف كل لرت على ما
حلم البقر املعبّر عنه بلحم طازج

يلي:

احلد األدنى  10غرام

CODEX STAN 117-1981

4

أو
مستخرجات حلم البقر
كلوريد الصوديوم
2-1-2-3

احلد األدنى  0.67غرام
احلد األقصى  12.5غرام

حيتوي حساء اللحم يف كل لرت على ما

يلي:

حلم البقر املعبّر عنه بلحم طازج
أو
مستخرجات حلم البقر
كلوريد الصوديوم
2-2-3

حيتوي مرق الدواجن يف كل لرت على ما

احلد األدنى  15غرام
احلد األدنى 1غرام
احلد األقصى  12.5غرام
يلي:

جمموع النيرتوجني
كلوريد الصوديوم
3-2-3

حتتوي أنواع أخرى من املرق يف كل لرت على ما
جمموع النيرتوجني
كلوريد الصوديوم

3-3

احلد األدنى  100ملغ
احلد األقصى  12.5غرام
يلي:

احلد األدنى  50ملغ
احلد األقصى  12.5غرام

حظر حمدد
ال يُسمح بإضافة الكرياتينني يف حد ذاتها على املنتجات اليت تغطيها هذه
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املواصفة.

املواد املضافة إىل األغذية
إن منظِمات احلموضة واملواد املضادة للتكتل (يف املنتجات اجملففة فقط) واملواد املانعة للرغوة ومضادات األكسدة واأللوان
وعوامل االستحالب وحمسنات النكهة واملواد املرطبة وغازات التعبئة واملواد احلافظة واملواد املثبتة ومواد التحلية واملواد
املثخنة املستخدمة وفقاً للجداول  1و 2و 3يف املواصفة العامة للمواد املضافة إىل األغذية )(CODEX STAN 192-1995
يف فئة األغذية ( 5-12احلساء واملرق) وفئات األغذية املتقاربة هلا وفئاتها الفرعية ،مقبولة لالستخدام يف األغذية اليت
تتفق مع هذه املواصفة .
ومتتثل املنكهات املستخدمة يف املنتجات اليت تغطيها هذه املواصفة للخطوط التوجيهية الستخدام املنكهات
).(CAC/GL 66-2008
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النظافة
يوصى بإعداد املنتجات اليت تغطيها أحكام هذه املواصفة ومناولتها وفقاً لألقسام املناسبة من املبادئ العامة لنظافة
األغذية ) (CAC/RCP 1-1969وغري ذلك من نصوص الدستور الغذائي ذات الصلة مثل املدونات اخلاصة بالنظافة
ومدونات

املمارسات.

وينبغي للمنتجات أن متتثل ألي معايري ميكروبولوجية توضع وفقا للمبادئ واخلطوط التوجيهية لوضع املعايري
امليكروبيولوجية وتطبيقها يف جمال األغذية (.)CAC/GL 21-1997
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التوسيم
باإلضافة إىل أحكام املواصفـة العامـــة لتوسيم األغذية سابقة التغليف ( ،)CODEX STAN 1-1985تطبق األحكام
احملددة التالية:

1-6

اسم املنتج
يكون اسم املنتج

كالتالي:

مرق اللحم إذا كان املنتج يستويف الشرط املناسب الوارد يف القسمني

 1-2-3و.1-1-2-3

مرق حلم البقر إذا كان املنتج يستويف الشرط املناسب الوارد يف القسمني  1-2-3و 1-1-2-3وكان جمموع حمتوى
الكرياتينني مشتقاً من حلم البقر.
حساء اللحم إذا كان املنتج يستويف الشرط املناسب الوارد يف القسمني

 1-2-3و.2-1-2-3

حساء حلم البقر إذا كان املنتج يستويف الشرط املناسب الوارد يف القسمني  1-2-3و 2-1-2-3وكان جمموع حمتوى
الكرياتينني مشتقاً من حلم البقر.
مرق الدواجن إذا كان املنتج يستويف الشرط املناسب الوارد يف القسم

.2-2-3

املرق إذا كان املنتج يستويف الشرط املناسب الوارد يف القسم  .3-2-3وميكن أن تشمل التسمية صفة مناسبة أو اسم
أهم املكونات.
2-6

األحكام االختيارية
يف حال اإلشارة إىل عدد احلصص ،يكون ذلك وفقا للحصص املعتادة
صحن

 250مليلرت على األقل

التالية:
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فنجان
فنجان صغري
قنينة
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 150مليلرت على األقل
 100مليلرت على األقل
 40مليلرت على األقل

أساليب التحليل وأخذ العينات
أسلوب أخذ العينات
يتم أخذ العينات وفقا للخطوط التوجيهية العامة للدستور الغذائي بشأن أخذ العينات (.)CAC/GL 50-2004
حتديد الكرياتينني
طبقاً للطريقة  5/2للرابطة الدولية لصناعات احلساء ،املراجعة  ،2000وكروماتوغرافيا السوائل عالية األداء للمجموعة
الرمسية ألساليب التحليل الصادرة عن الرابطة الدولية لصناعات احلساء (.)2001
حتديد جمموع النيرتوجني
طبقاً للطريقة  6/2للمجموعة الرمسية ألساليب التحليل الصادرة عن الرابطة الدولية لصناعات احلساء (فرباير/شباط
.)1978
طبقاً للطريقة  928.08التّحاد احملللني الكيميائيني املعتمدين ( ،)AOACقد حتتاج املنتجات اجلافة أو اجملففة إىل
إعادة تشكيل قبل التحليل.
حتديد األمينو نيرتوجني
طبقاً للطريقة  7/2للمجموعة الرمسية ألساليب التحليل الصادرة عن الرابطة الدولية لصناعات احلساء (سبتمرب/أيلول
.)1985
حتديد كلوريد الصوديوم
طبقاً للطريقة  4/2للمجموعة الرمسية ألساليب التحليل الصادرة عن الرابطة الدولية لصناعات احلساء ،املراجعة
.1998
طبقاً للطريقة 971.27الحتاد احملللني الكيميائيني املعتمدين (الطريقة العامة للدستور الغذائي) القائمة على أساس
حتديد قياس فرق اجلهد.

