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النطاق
طحني القمح اصعد لالس ررك الل الي ررهذ اصيلذ رره حلالاذ ل ا م ررفق ال ائ القمح ال ررل
تس ررهذ امل اصفا ر ر
 triticum aestivum l.أحل القمح ائ فمر ر ررا  triticum compactum hostأحل خ اط ان مل ،حلاصعيأ حلاجلل ز ل يا
ل مسك ك أحل اصخمص لالسكخدام يف اصنكجلت الغاا ا األخهى.
حلال تنطيق امل اصفا
-

:

أذ انكج اع ّد ائ القمح القلسي  Triticum durum Desfحلحدمل أحل يف خ اط ا سل ه أنفاع القمح؛
دقاق ا يفب الكلا  ،أحل طحني القمح الكلال ،أحل الس ر ر ر ررماد ،النلتج ئ طحئ القمح ال ر ر ر ررل Triticum
 aestivum Lأحل القمح ائ فما  triticum compactum hostأحل خ اط ان مل؛
طحني القمح اصعد لالسكخدام يف الكخمري أحل لكمنا الن ل حل/أحل الغ فتني؛
طحني القمح اصعد لالسكخدام المنل ي غري الغاا ي؛
أنفاع الطحني اليت ل خ ض حمكفى الربحلتني فا ل أحل اليت خضر ر ررعل حعد الطحئ صعلجل خل ر ر ر غري الكج ا
أحل الكيااض حل/أحل اليت أضا ل إلا ل اكفانت أخهى غري ت ك اصاكفرة يف القسمني  2-2-3حل.4
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الاوفف

1-2

تعريف املنتج
طحني القمح ف اصنكج الاذ ل ا م ر ر ر ررفق ال ائ القمح ال ر ر ر ررل  Triticum aestivum Lأحل القمح ائ فم ر ر ر ررا
 triticum compactum hostأحل خ اط ان م ررل ،ائ خالق م ايت الطحئ حلاجلهل ال كني تز الل النخ ررللر ر حلالربا م
حمفرة جز ا  ،حل سحق ال تيق ان ل إىل درج النعفا اصنلسي .
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الرتكيب األساسي وعاوامل اجلاودة

1-3

عاوامل اجلاودة -العام
نيغي أل كفل طحني القمح حلأذ اكفانت اضلف إلال اأافن حل ل لالسك الل الي هذ.
نيغي أل كفل طحني القمح خللاًل ائ كل ال ف غري اعكلد ائ النك لت حلالهحلا ح حلا هات ا ا .

نيغي أل كفل طحني القمح خللاًل ائ القاارة (ال ر رفا و ا افانا اصمر رردر ،مبل يف ذلك ا ر ررهات اصاك ) حكمالت قد
ح اإلنسلل.
خطها
ت كل ً
2-3

عاوامل اجلاودة -احملددة

1-2-3

حمتاوى الرطاوب

 15.0يف اصل م/م كحد أقم

كعني اذرتاط اسكفايت أدىن ائ الهطفح ابلنسي إىل حعض الفج لت حسيو اصنلخ حلادة النقل حلالكخز ئ.
2-2-3

املكاوانت االختياري
ّ

جيفز إضلف اصكفانت الكللا إىل طحني القمح ابلكمالت الضهحلر لألغها

الككنفلفجا :
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 اصنكجلت اصمنف ائ ال عري ح ضل مل األنزميلت حلاصمنف ائ القمح أحل ال ا م أحل ال عري؛ غ فتني القمح ا افذ؛ طحني ففق المفاي حلطحني اليقفق.-4

املاواد املضاف إىل األغذي

1-4

األنزميات

احلد األقصى يف املنتج النهائي

1

أااالز ائ فطهايت Aspergillus oryzae

أنزميلت حهحلتانا ائ

فطهايت Aspergillus oryzae

ضمئ ا دحلد القمفى صملرسلت الكمنا اجلادة
ضمئ ا دحلد القمفى صملرسلت الكمنا اجلاد

املاواد املضاف إىل األغذي

2-4

جيفز اسر رركخدام افاد اعلجل الطحني اصسر رركخدا طي ًقل ل جدحللني  1حل 2ائ اصفا ر ر العلا ل مفاد اصضر ررلف إىل األغا

( )CXS 192-1995ضمئ فئ األغا ( 1-2-06أنفاع الطحني) يف األغا اصسكففا هلامل اصفا
-5

امللاواثت

1-5

املعادن الثقيل

2-5

خطها
كفل طحني القمح خللاًل ائ اصعلدل الثقا حكمالت قد ت كل ً
خملةات مبيدات اآلفات

.

ح اإلنسلل.

نيغي أل ميكثل طحني القمح ل حدحلد القمفى ل مخ لت اليت حلضعك ل ائ الدسكفر الغاا ي هلامل الس ع .
السماوم الةطري

3-5

نيغي أل ميكثل طحني القمح ل حدحلد القمفى ل سمفم ال طه اليت حلضعك ل ائ الدسكفر الغاا ي هلامل الس ع .

النظاف العام
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ف ر ا داد اصنكجلت اص ررمفل هحكلم امل اصفا ر حلانلحللك ل حلفقل لألقس ررلم ذات الم ر ائ اصيلدئ العلا لنظلف
األغا ( )CXC 1-1969حلسل ه ادحلانت اصملرسلت ذات الم هباا اصنكج حلاليت تف ي هبل ائ الدسكفر الغاا ي.
كفل اصنكج خللاًل ائ أذ افاد غري اهغفب هبل إىل أقم حد ممكئ حبسو مملرسلت الكمنا اجلادة.
ند اخكيلر اصنكج ابألسللاو اصنلسي ألخا العانلت حلال حص ،كفل كمل ي:

ح اإلنسلل؛

خطها
 خللاًل ائ الكل نلت ا ا الدقاق حكمالت قد ت كل ًح اإلنسلل؛
خطها
 خللاًل ائ الط ا الت اليت قد ت كل ً خللاًل ائ أ الدة تكفل انذئ ائ كل نلت حا دقاق حكمالت قد ت كل خطهاً1

يف انكظلر إجهاء اصز د ائ اصنلق لت يف اا ال أل.

ح اإلنسلل.

4
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التعبئ
عيأ طحني القمح يف حلحلايت حتلفظ

لت النظلف حلالم لت الككنفلفجا حلالكغاحل حلا سا ل منكج.

حلتمر ررن ا لحلايت ،مبل يف ذلك افاد الكعيئ  ،ائ افاد اأافن حلانلسر رري السر رركخداا ل اصقمر ررفد .حل نيغي أالّ نكج ن ل أ
افاد سلا أحل را ح أحل نك غري اهغفب فا ل يف اصنكج.
ند تعيئ اصنكج يف أكالس ،جيو أل تكفل امل األكالس نظا حلاكان حلقف ا الك أحل اغ ق ح كل حمكم.
-8

التاوسيم
ابإلضررلف إىل اكط يلت اصفا ر العلا اصكع ق حكفسررام األغا اصعيأة اسرريقل ( )CXS 1-1985تطيق األحكلم احملددة
الكللا :

1-8

اسم املنتج
كفل اسم اصنكج الاذ ظ ه

2-8

حطلق الكفسام "طحني القمح".

تاوسيم احلاوايت غري املخصص للبيع ابلتجزئ
تفضررح اصع فالت اةل ر اب لحلايت غري اصخم رم ر ل يا ابلكجز إال ا لحل أحل يف اصسرركندات اصم رلحي  ،حللكئ
ا لحل اس ر ر ررم اصنكج حل الا تعه ال ر ر ررحن حلاس ر ر ررم حل نفال اجل اصم ر ر ررنع أحل اصعيئ  .غري أنل جيفز
جيو أل تظ ه
االسكعلض ئ اسم اصنكجلت حل الا تعه ال حن حلاسم حل نفال اصمنِّّ أحل اصعيئ حعالا تعه ح هط أل كفل ائ
امل العالا يف اصسكندات اصملحي .
الس ل الكعهف حفضفح
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أساليب التحليل وأخذ العينات
حغا الكحقق ائ االاكثلق هلامل اصفا ر ر ر ر  ،نيغي ال جفء إىل حلسر ر ر ررل ل الكح ال حلأخا العانلت اليت تهد يف حل اق أس ر ر ررللاو
الكح ال حلأخا العانلت اصف هبل ( )CXS 234-1999ذات الم هحكلم امل اصفا .
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امللحق

يف ا لالت اليت هد فا ل أكثه ائ لال حمدد حل/أحل أسر فب حت ال ،نف رري ح رردة أل سدد اصسرركخدافل أس ر فب الكح ال
اصنلسو حلحدحلدمل اصنلسي .
العاوامل/األوفاف

أساليب التحليل

احلدود

الرماد

حبسو ت ضال اص رتذ

األمحاض الدهني

ا د األقم  70:ا غ لكل 100غ ائ
اعربا
الدقاق
أسلس الفزل اجللف ً
ن ل كحمض الكرب كاك
 أحل -نيغي اسكخدام  50ا غ ائ ادرحلكساد
اليفاتسافم ال أكثه إلحطلق األمحل
الد نا ا هة يف  100غهام ائ الدقاق
أسلس الفزل اجللف.

AOAC 923.03
2171:1980 ISO
ICC Method No. 104/1 1990

الربوتني ()5.7

ا د األدىن 7.0 :يف اصل
الفزل اجللف

أسلس

ISO 7305:1986

 -أحل -

AOAC 939.05

 ICC 105/lطه ق حتد د الربحلتني اةلم يف
ا يفب حلانكجلهتل سفاء ل غااء أحل لأل الف
(النفع  )1حم ز السا انافم /النحلس
 أحل -ISO 1871: 1975

املغذايت
 -1ال اكلاانلت
 -2اصعلدل
 -3األمحل

مبل كملذ ا ت ه علت الي د الاذ يلع
فال اصنكح

غري حمدد

األاانا

حجم احلبيبات

 98يف اصل أحل أكثه مته خالق انخل
 212ااكهحلل ( 0.70ام)؛

AOAC 965.22

