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مواصفة الدستور الغذائي لألغذية لالستخدامات التغذوية اخلاصة
لألشخاص الذين ال يتحملون الغلوتني
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-1

النطاق

1-1

ضرت ،وجُهزّت أو أُعدّت لتلبية
تسري هذه املواصفة على األغذية لالستخدامات التغذوية اخلاصة اليت حُ ّ
االحتياجات التغذوية اخلاصة لألشخاص الذين ال يتحملون الغلوتني.

2-1

جيوز أن تبيّن األغذية املعدة لالستهالك العام واليت تناسب حبكم طبيعتها استخدام األشخاص الذين ال
يتحملون الغلوتني هذه املالءمة وفقا لألحكام الواردة يف القسم .3-4

-2

الوصف

1-2

التعاريف
يرد يف ما يلي وصف للمنتجات اليت تشملها هذه املواصفة.

 1-1-2األغذية اخلالية من الغلوتني
األغذية اخلالية من الغلوتني هي أغذية خاصة بنظام تغذوي معيّن

2-1-2

(أ)

تتألف أو تصنَّع فقط من مكون أو أكثر ال حيتوي على القمح (أي مجيع أنواع Triticumمثل القمح
الصلد واحلنطة وقمح خرسان الذي تطلق عليه تسميات أخرى أيضاً مثل الكاموت ،والراي والشعري
والشوفان 1أو األصناف املهجنة منها ،وال يتجاوز مستوى الغلوتني  20ملغ/كيلوغرام من اجملموع
استنادا إىل األغذية بالشكل الذي تباع أو توزع فيه على املستهلك؛

(ب)

و/أو تتألف من مكون أو أكثر من القمح (مثالً مجيع أنواع Triticumمثل القمح الصلد واحلنطة وقمح
خرسان الذي تطلق عليه تسميات أخرى أيضاً مثل الكاموت) والراي ،والشعري ،والشوفان 1أو
األصناف املهجنة منها ،واليت جُهزت بصورة خاصة لنزع الغلوتني منها ،وال يتجاوز مستوى
الغلوتني فيها  20ملغ/كلغ من اجملموع استنادا إىل األغذية بالشكل الذي تباع أو توزع فيه
للمستهلك.

األغذية اجملهزة بصورة خاصة خلفض احملتوى من الغلوتني إىل مستوى يزيد على  20وال يتجاوز
 100ملغ/كلغ
تتألف هذه األغذية من مكون أو أكثر من القمح (أي مجيع أنواع Triticumمثل القمح الصلد واحلنطة وقمح
خرسان الذي تطلق عليه تسميات أخرى أيضاً مثل الكاموت) والراي والشعري والشوفان 1أو األصناف املهجنة

 1ميكن أن يتحمل الشوفان معظم وليس كل األشخاص الذين ال يتحملون الغلوتني .لذا ميكن أن حتدد على املستوى الوطين الكمية املسموح بها من
الشوفان غري امللوثة بالقمح أو الراي أو الشعري يف األغذية اليت تشملها هذه املواصفة.
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منها واليت جُهزت بصورة خاصة خلفض احملتوى من الغلوتني إىل مستوى يزيد على
 100ملغ/كلغ من اجملموع استنادا إىل األغذية بالشكل الذي تباع أو توزع فيه على املستهلك.

20

وال يتجاوز

وميكن حتديد القرارات اخلاصة بتسويق املنتجات املبيّنة يف هذا القسم على املستوى الوطين.
2-2

تعاريف ثانوية

1-2-2

الغلوتني
ألغراض هذه املواصفة ،يعرّف "الغلوتني" بأنه جزء من الربوتني املأخوذ من القمح والراي والشعري والشوفان أو
األصناف املهجنة منها أو مشتقاتها واليت ال يتحملها بعض األشخاص وغري القابلة للذوبان يف املياه و 0.5ملغ
من نيرتوجني الكالسيوم.

 2-2-2الربوالمني
يعرّف الربوالمني بأنه جزء من الغلوتني املستخلص بواسطة نسبة من اإليثانول ترتاوح بني  40و 70يف املائة.
والربوالمني املشتق من القمح هو الغليادين ،وذلك املشتقّ من الراي هو السيكالني ومن الشعري اهلوردين ومن
الشوفان األفنني.
لكن من املعتاد التحدث عن حساسية على الغلوتني .وحيدد حمتوى الربوالمني يف الغلوتني عادة بنسبة  50يف
املائة.
-3

الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة

1-3

ال يتجاوز حمتوى الغلوتني يف املنتجات املشار إليها يف ( 1-1-2أ)و(ب) معدّل
بالشكل الذي تباع أو توزع فيه على املستهلك.

20

ملغ/كلغ يف األغذية

2-3

ال يتجاوز حمتوى الغلوتني من املنتجات املشار إليها يف  2-1-2معدّل
الذي تباع أو توزع فيه على املستهلك.

3-3

ينبغي للمنتجات اليت تشملها هذه املواصفة واليت يستعاض بها عن أغذية أساسية هامة ،أن توفر نفس الكمية
تقريبا من الفيتامينات واملعادن اليت يف األغذية األصلية اليت حلّت مكانها.

4-3

تُحضّر املنتجات اليت تشملها هذه املواصفة بعناية خاصة يف إطار ممارسات التصنيع اجليدة لتجنب التلوث
بالغلوتني.

100

ملغ/كلغ من األغذية بالشكل
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التوسيم
عالوة على األحكام العامة اخلاصة بالتوسيم والواردة يف املواصفة العامة بشأن توسيم األغذية املعبأة مسبق ًا
( )CODEX STAN 1-1985واملواصفة العامة بشأن التوسيم واملطالبات اخلاصة باألغذية املعبأة مسبقاً
لالستخدامات التغذوية اخلاصة ( ،)CODEX STAN 146-1985وأي أحكام حمددة خاصة بالتوسيم

والواردة يف مواصفة من مواصفات الدستور الغذائي اليت تسري على األغذية املعنية حتديداً ،تسري األحكام
التالية يف ما يتعلق بتوسيم "األغذية اخلالية من الغلوتني":
1-4

تطبع عبارة "خالٍ من الغلوتني" إىل جانب اسم املنتج مباشرة بالنسبة إىل املنتجات املوصوفة فــي
القسم .1-1-2

2-4

حتدد كيفية توسيم املنتجات املوصوفة يف القسم  2-1-2على املستوى الوطين .غري أنه ال ينبغي إطالق
تسمية خالية من الغلوتني على هذه املنتجات .وينبغي أن تبني املصطلحات الواردة على بطاقات توسيم هذه
املنتجات الطابع احلقيقي لألغذية ،وأن تطبع إىل جانب اسم املنتج مباشرة.

3-4

األغذية اليت تصلح ،حبكم طبيعتها ،لالستخدام كجزء من نظام قائم على تناول أغذية خالية من الغلوتني ال
يشار إليها على أنها "خاصة بنظام غذائي معيّن" و"تغذية خاصة" أو أي مصطلح معادل لذلك .غري أنه جيوز
أن حتمل هذه األغذية بيانا على بطاقة التوسيم تشري إىل أن "هذا الغذاء خالٍ من الغلوتني حبكم طبيعته" شرط
االمتثال ألحكام الرتكيبة األساسية لألغذية اخلالية من الغلوتني على النحو الوارد يف القسم  1-3وشرط أال
يؤدي هذا البيان إىل تضليل املستهلك .وجيوز أن حتدد على املستوى الوطين قواعد أكثر تفصيال لضمان عدم
تضليل املستهلك.

-5

أساليب التحليل وأخذ العينات

1-5

اخلطوط العريضة ألساليب التحليل







يتمّ التحديد الكمي للغلوتني يف األغذية ومكوناتها على أساس طريقة حتليل املناعة أو أي طريقة أخرى توفر
حساسية وخاصية مساوية على األقل.
ينبغي أن يتفاعل اجلسم املضاد مع أجزاء بروتني احلبوب اليت هي سامة بالنسبة إىل األشخاص الذين ال
يتحملون الغلوتني وينبغي أال تتفاعل مع بروتينات احلبوب األخرى أو مع عناصر أخرى من األغذية أو
املكونات.
ينبغي التحقق من الطرق املستخدمة للتحديد ومعايرتها قياساً إىل مواد مرجعية معتمدة إذا كانت متوافرة.
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ينبغي أن تكون حدود الرصد مناسبة وفقا آلخر ما مت التوصل إليه يف هذا اجملال وطبقاً للمواصفات الفنية.
وينبغي أن تكون نسبـــــة الغلوتني  10ملغ/كلغ أو أقلّ.
يعتمد التحليل الكمي الذي يبني وجود الغلوتني على الطرق ذات الصلة (مثل الطرق املعتمدة على املناعة
اإلنزميية ( )ELISAوالطرق اخلاصة باحلمض النووي).
طريقة حتديد الغلوتني
طريقة منديز  R5اخلاصة باملناعة اإلنزميية (.)ELISA

