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مواصفات الدستور الغذائي للمشمش اجملفف
CODEX STAN 130- 1981

-1

النطاق
(Armeniaca vulgaria Lam )Prumus armeniaca L

تنطبق هذه املواصفات لىفا اواوا فجمل اةااف ف
املعتجل أو اةهزة بشكل نتسب واملعروض أجل االستهالك املبتشر .مت يغطي املشمش اةاف املعبأ يف حتويت
ستئب بقصد إلتدة تعبئتجمل يف حتويت حبجم استهال ي أو أجل اوبيع بتشرة إىل املستهىك.
-2

الوصف

1-2

تعريف املنتج

املشمش اةاف هو املنتج( :أ) اةهز مثفت سفىيم ونتضفج ف أصفنتن ف
)Lam (Prumus armeniaca L.؛ (ب) واةهز بتوتجايف ،إ ت بواسط اوشمس أو بأي طريق أخرى عرتن بهت
طرائق اوتجايف ،اويت جيوز أن تُسبق بتملعتجل بتوكربيت ،يف شكل نتج جماف قتبل وىتسويق.

Armeniaca vulgaria

2-2

األنواع الصنفية
ميك استخدام أي نوع نتسب (صنف ز الي).

3-2

األشكال
يعرض املنتج يف أحد األشكتل اوتتوي :
(أ)
(ب)
(ج )
(د)
(هف)
(و )

4-2

ت ل ،غري نقر
ت ل ،نقر
ت ل ،نقر وحمشو مبواد صتحل وأل ل
أنصتن
شرائح -تتأوف أجزاء املشمش اوسىيم اونتضج اوىون املميز وىصفنف ،وغفري نتةمف اوشفكل
واحلجم واال تنتز وال يدخل فيهت اوثمرة اوكت ى
قمر اودي  -ويتأوف وب املشمش اةاف أو لجينتجمل اةهزة رقتئق أو قشريا .

أشكال أخرى
يسمح بأي لرض آخر وىمنتج شريط أن يكون:
MC321/A
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(أ)
(ب)

تميزا بشكل تن ل أشكتل اوعرض األخرى هلذا املنتج؛
ياي جبميع االشرتاطت اووثيق اوصى اووا دة يف هذه املواصات  ،مبفت يف لوفك االشفرتاطت املتعىقف
حبدود اوعيوب ،واووزن املخاض ،وأي اشرتاطت أخرى يف هذه املواصات تنطبق لىفا هفذا اوشفكل
يف املواصات اويت تشتبجمل لىا حنو أوثق لوك اوشكل أو األشكتل اويت يُستهدن اونص لىيهت مبوجب
هذا احلكم.
ن لىا بطتق اوتوسيم وتجنب تضىيل املستهىك أو إ بت جمل.
وصوفت بشكل ت ٍ

(ج)
5-2

تصنيف احلجم (اختيت ي)
ميك توصيف املشمش اةاف
اوتوصيف

صغري جدا
صغري
توسط
بري
بري جدا

نتحي احلجم وفقت وىجدول اوتتوي:

لدد اوثمت اوكت ى غري
املنقرة يف اوكيىوغرام
اوواحد
أ ثر  205مثرة
 205 -150مثرة
 141 -115مثرة
 114 -15مثرة
أقل  15مثرة

-3

الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة

1-3

املكونات األساسية

لدد اوثمت اوكت ى املنقرة
يف اوكيىوغرام اوواحد

لدد أنصتن اوثمت يف
اوكيىوغرام اوواحد

 500 -241مثرة
 240 -111مثرة
 115 -131مثرة
 130 -100مثرة
أقل  100مثرة

 800 -481نصف
 480 -331نصات
 330 -211نصات
 210 -200نصات
أقل  200نصف

شمش نةيف وسىيم و نولي نتسب والستهالك اوبشري.
2-3

مكونات اختيارية

واد أخرى صتحل وأل ل حسبمت يكون الئمت حلشو املنتج ،مبت يف لوك واد اوتحىي اوكربوهيد اتيف املغذيف
لىا اونحو اوذي تقره هيئ اودستو اوغذائي (انةر اوقسمني ( 3-2ج) و ( 2-1-7ج)).
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معايري اجلودة

 1-3-3حمتوى الرطوبة
(أ)

شمش جماف غري مكربت وغري عتجل
مبت ال يزيد ل
حبمض اوسو بيك -

 %20م /م

(ب)

شمش جماف مكربت و /أو عتجل
مبت ال يزيد ل
حبمض اوسو بيك -

 %25م /م

 2-3-3عوامل اجلودة -االشرتاطات العامة
(أ)
(ب)
(ج )

(د)
(هف)
(و )
(ز)

اخلصتئص اوىوني وىصنف ونوع املعتجل ؛
خصتئص نكه و ائح املنتج؛
مثرة ختوي اوتىف واوكسر واوتعا ولدم نضج بتونسب وألشفكتل ( 3-2أ) حتفا (د) لىفا اونحفو
املوصففون يف اوقسففم اوارلففي  3-3-3و هنففت حبففدود اوتسففت ح املنصففويف لىيهففت يف اوقسففم اوارلففي
4-4-3؛
اوتمتثل يف احلجم بشكل لتم يف إطت أي فئ لددي قد يعى لنهت؛
اخلىو احلشرا أو اوعث احلي ؛
اوشوائب املعدني  -قد ال تكون وجودة بتحلفد اوفذي يف ثر لىفا نوليف اوطعفم أو صفالحيتجمل بشفكل
تدي؛
واد غريب  -ختل لمىيت املواد اونبتتي اوغريب وبقتيت احلشرا وأي واد ريه .

 1-3-3تعريف العيوب
الثمار التالفة -اوثمت املتضر ة أي تىف أو بقع لىا اوسطح نتجتف لف لوا فل ف قبيفل تفأثري
(أ)
اوربد ،إىل آخره ،واويت ت ثر لىا أ ثر  5م ربع سطح اوثمرة.
(ب) الثمار املهشمة -اوثمت املتضر ة أي تىف نتتج ل تقسيم غري صحيح أو لمل يكتنيكي آخر.
(ج )
(د)
(هف)
(و )

مثار غري تامة النضج -مثت بهت نقص بصا لت يف اوسكر وقد يكون ذاقهت حت ضت.
مثار أتلفتها احلشرات -اوثمت املتضر ة اوتىف اوذي تسببجمل احلشرا  ،أو حتتوي لىا حشرا
يت  ،واوعث أو غريهت اآلفت
مثار متعفنة -مثت تضر ة اوتعا إىل د ج ظتهرة ،أو اوتاسخ.
مثار قذرة -مثت تضر ة

قذا ة طمو ة أو

أي واد غريب أخرى.
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 4-3-3العيوب املسموح بها
حجم اووحدة اونمولجي يىوغرام واحد.
تنطبق اوعيوب املسموح بهت اوتتوي لىا مجيع األشكتل فيمت لدا شكل "اوشرائح" و "قمر اودي ":
احلد األقصى املسموح به
 %10م/م
 %10م/م
 %10م/م
 %5م/م
 %1م/م
 %15م/م
 %10م/م

العيب
شرائح
مثت تتوا
مثت هشم
مثت أتىاتهت احلشرا وقذ ة
مثت تعان
اةموع
مثت غري تت اونضج
-4

اإلضافات الغذائية

1-4

محض اوسو بيك وأ الحجمل

2-4

ثتني أ سيد اوكربيت

-5

النظافة الصحية

اوصوديوم واوبوتتسيوم

احلد األقصى
 500غم /غم ،بشفكل ففردي أو تىفف يةهفر يف
شكل محض اوسو بيك
2000

غم /غم

 1-5يوصا بتجهيز و نتوو املنتجت اويت تغطيهت هذه األحكتم املواصات وفقفت وألقسفتم املنتسفب ف " دونف
اوسىوك اودووي املوصا بهت  -املبتدئ اوعت ونةتف األغذي " )CAC/RCP 1-1969( ،و دونت اوسىوك األخفرى اوفيت
أوصت بهت هيئ اودستو اوغذائي ،واويت تعترب وثيق اوصى بهذا املنتج.
2-5

يكون املنتج ختويتً

3-5

يكون املنتج ،لند اختبت ه بطرائق أخذ اوعينت واواحص املنتسب  ،مت يىي:
-

املواد اوكريه بقد ت هو ممك يف "ممت ست اوتصنيع اجليدة".

ختويت اوكتئنت اودقيق بتوكميت اويت قد تشكل خطرا لىا اوصح ؛
وختويت اوطايىيت اويت قد تشكل خطرا لىا اوصح ؛
تئنت دقيق بكميت ميك أن تشكل خطرًا لىا اوصح .
وال حيتوي لىا أي تدة نتشئ
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األوزان واملقاييس
تكون احلتويت ممتىئ بقد اإل كتن دون اإلضرا بتجلودة وتكون تسق ع اإللالن اوصحيح لف اتتويفت
املنتج.

-7

التوسيم

بتإلضتف إىل تطىبت
تطبق األحكتم اتددة اوتتوي :
1-7

واصا اودستو اوعت وتوسيم األغذيف سفتبق اوتعىيفب (،)CODEX STAN 1-1985

اسم الغذاء

 1-1-7اسم اوغذاء لىا اونحو املعى يف بطتق اوتوسيم هو " شمش جماف".
 2-1-7وبتإلضتف إىل لوك ،يتعني أن يةهر يف بطتق اوتوسيم جزء
اوعرض لىا اونحو املبني أدنته:
(أ)
(ب)
(ج )
(د)
(هف)
(و )

االسم ،أو لىا قرب وثيق

االسفم ،شفكل

ت ل ،غري نقر
ت ل ،نقر
ت ل ،نقر ،حمشو بكذا..حبسب قتضا احلتل.
أنصتن
شرائح
قمر اودي .

 3-1-7أشكال أخرى :لند تصنيع املنتج وفقتً ألحكتم األشفكتل األخفرى (اوقسفم اوارلفي  ،)4-2جيفب أن حتتفوي
بطتق اوتوسيم لىا قرب وثيق اسم املنتج لىا ىمت أو مجل إضتفي جتنّب املستهىك اوتضىيل أو اإل بتك.
2-7

إعالنات اختيارية

 1-2-7ميك ل ر تصنيف حلجم املشمش اةاف يف شكل أنصتن أو فت ال لىفا بطتقف اوتوسفيم إلا تنفت اوعبفوة
متتثل والشرتاطت املالئم يف اوقسم اوارلي 4-2
 2-2-7ميك ل ر صنف املشمش اةاف أو أنوالجمل اوتصنياي لىا بطتق اوتوسيم.
-8

طرق التحليل وأخذ العينات
انةر نصويف اودستو اوغذائي اووثيق اوصى بشأن طرائق اوتحىيل وأخذ اوعينت .

