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مواصفات الدستور الغذائي للكرمبولة
()CODEX STAN 187-1993
-1

تعريف املنتج

تنطبق هذه املواصفات على األصناف التجارية من الرممبولنة املننتنبتة من  Averrhoa carambola L.من
فصيلة  ،Oxalidaceaeاليت تعمض طازجة على املنتهلك بعد التجهيز والتعبئة .وينتثنى م ذلك الرممبولة املخصصة
للتجهيز الصناعي.
-2

االشرتاطات املتعلقة باجلودة

1-5

االشرتاطات الدنيا
يف مجيع الفئات ،ورهن ًا باألحرام اخلاصة برل فئة ودرجة النماح املقبولة ،جيب أن ترون الرممبولة:
-

كاملة؛
سليمة ،وينتثنى منها املنتجات املتضمرة م التعف أو التلف بصورة جتعلها غري صاحلة لالستهالك؛
نظيفة ،خالية عمليا م أي مادة غميبة ظاهمة للعيان؛
خالية عمليا م األضمار الناجتة ع اآلفات؛
خالية م المطوبة اخلارجية غري الطبيعية باستثناء الترثيف بعد إخماجها م التخزي البارد؛
خالية م أي رائحة و/أو مذاق غميب؛
متماسرة؛
طازجة يف مظهمها؛
خالية م األضمار اليت تتنبب فيها اخنفاض درجات احلمارة؛
خالية م عيوب الشرل الظاهم؛
نامية بشرل كاف وتبدي نضجا ممضيا ،حبنب طبيعة املنتج.

 1-1-5جيب أن يرون منو مثمة الرممبولة وحالتها مما ينمح مبا يلي:
 حتمل عمليات النقل واملناولة، -والوصول حبالة ممضية إىل الوجهة املقصودة.

عدلت

5002
MC501/A
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التصنيف
تصنف الرممبولة يف ثالث فئات معمفة أدناه.

 1-5-5الفئة "املمتازة"
جيب أن يرون الرممبولة يف هذه الفئة عالية اجلودة .وجيب أن تتصف خبصنائ الصننف ،وجيندة الترنوي
وخالية م عيوب الشرل ،باستثناء عيوب سطحية طفيفة جدا يف القشمة والعموق نامجة ع احلنك والمضنوض شنميطة
أال تؤثم هذه العيوب على املظهم العام للمنتج وجودته وجودة احلفظ والعمض يف العبوة.
 5-5-5الفئة األوىل
جيب أن ترون الرممبولة يف هذه الفئة م نوعية جيدة .وجيب أن تتصف خبصائ الصنف وجيندة الترنوي
إىل حد ما وخالية م عيوب الشرل إىل حد ما .بيد أنه مير النماح بعيوب سطحية طفيفة يف القشنمة والعنموق نامجنة
ع احلك والمضوض ،شميطة أال تؤثم على املظهنم العنام للمننتج وجودتنه وجنودة احلفنظ والعنمض يف العبنوة .وجينب
أال تتجاوز مناحة النطح اإلمجالية املتضمرة  2يف املائة.
 3-5-5الفئة الثانية
تشمل هذه الفئة الرممبولة غري املؤهله لإلدراج يف الفئتني األعلى ،ولرنها تفي بالشموط الدنيا املذكورة يف الفقمة
 1-5أعاله .وجيب أن ترون جيدة التروي بشرل معقول وخالية من عينوب الشنرل إىل حند معقنول .بيند أننه ميرن
النماح بعيوب سطحية طفيفة يف القشمة والعموق نامجة ع احلك والمضوض ،شميطة أال تؤثم على املظهم العنام للمننتج
وجودته وجودة احلفظ والعمض يف العبوة .وجيب أال تتجاوز مناحة النطح اإلمجالية املتضمرة  10يف املائة.
-3

األحكام اخلاصة باحلجم
يتحدد احلجم بواسطة وزن الرممبولة تبعا للجدول التالي:
رمز احلجم
ألف
باء
جيم

الوزن
(بالغمام)
151 -00
110 -130
> 110
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األحكام اخلاصة باملسموح به

ينمح حبدود للتنامح فيما يتعلق بالنوعية واحلجم يف كل عبوة (أو يف كل جمموعة م املنتج معموضة سنائبة)
بالننبة للمنتج الذي ال يفي باالشرتاطات احملددة للفئة املبينة.
1-4

حدود التسامح يف اجلودة

 1-1-4الفئة "املمتازة"
مخنة يف املائة م حيث العدد أو الوزن بالننبة للرممبولة اليت ال تفي باالشنرتاطات اخلاصنة بالفئنة ولرنهنا
تفي باشرتاطات الفئة األوىل أو تدخل ،استثناء ،يف حدود املنموح به لتلك الفئة.
 5-1-4الفئة األوىل
عشمة يف املائة م حيث العدد أو الوزن بالننبة للرممبولة اليت ال تفني باالشنرتاطات اخلاصنة بالفئنة ولرنهنا
تفي باشرتاطات الفئة الثانية أو تدخل ،استثناء ،يف حدود املنموح به لتلك الفئة.
 3-1-4الفئة الثانية
عشمة يف املائة م حيث العدد أو الوزن بالننبة للرممبولة اليت ال تفي باالشرتاطات اخلاصنة بالفئنة وال احلند
األدنى م االشرتاطات ،باستثناء املنتج املتضمر م التعف أو غري ذلك م التلف الذي جيعله غري صاحل لالستهالك.
5-4

حدود التسامح يف احلجم

احلجم املنموح به للفئة "املمتازة" هو  2يف املائة وللفئة األوىل أو الفئة الثانية  10يف املائة م حيث العندد أو
الوزن م الرممبولة اليت ال تفي باشرتاطات احلجم ولرنها تدخل يف الفئة اليت تزيد و /أو تنق مباشمة عما هنو منبني
يف القنم .3
-5

األحكام املتعلقة بطريقة العرض

1-2

التماثل

جيب أن ترون حمتويات كل عبوة (أو كل جمموعة م املنتج معموضة سائبة) متماثلة وحتتوي على الرممبولة
فقط وم نفس املنشأ والصنف والنوعية واحلجم .وبالننبة للفئة "املمتنازة" ،ينبغني أن يرنون اللنون والنضنج متمناثلني.
وجيب أن ميثل اجلزء املمئي م حمتويات العبوة (أو جمموعة املنتج املعموضة سائبة) كل احملتويات.
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التعبئة

جيب تعبئة الرممبولة بطميقة حتمي املنتج على النحنو الصنحيح .وجينب أن ترنون املنواد املننتخدمة داخنل
العبوة جديدة ،1ونظيفة وجيدة مبا حيول دون التنبب بأي ضمر خنارجي أو داخلني بناملنتج .ويُننمح باسنتخدام منواد
وبوجه خاص الورق أو الدمغات اليت حتمل املواصفات التجارية شميطة أن ينتم الطبنع أو التوسنيم حبن أو غنماء غنري
سام.
وجيب أن تنُعبأ الرممبولة يف كل عبوة باالمتثال للمدونة الدولية ملمارسات تعبئنة ونقنل الفاكهنة واخلضنموات
الطازجة املوصى بها(.)CAC/RCP 44-1995
 1-5-2وصف العبوات
جيب أن تفي العبنوات مبواصنفات النوعينة والنظافنة الصنحية والتهوينة واملقاومنة النيت تضنم مناولنة مثنار
الرممبولة وشحنها وحفظها بالطميقة املناسبة .وجيب أن ترون العبوات (أو جمموعة املنتج املعموضة سائبة) خالينة من
أيٍ م املواد أو الموائح الغميبة.
-6

العالمات أو التوسيم

1-6

العبوات املخصصة للمستهلك

باإلضافة ملتطلبات مواصفات الدستور الغذائي العامنة لوضنع عالمنات األغذينة املعلبنة
 ،)1985تطبق األحرام احملددة التالية:

(CODEX STAN 1-

 1-1-6طبيعة املنتج
إذا مل ير املنتج ممئياً م خارج العبوة ،يذكم يف بطاقات التوسيم املوضوعة على كل عبوة اسم املنتننجج وميرن
أن يوضع اسم الصنف.
 5-6العبوات غري املخصصة لتجارة التجزئة
جيب أن حتمل كل عبوة اخلصائ التالية بأسطم مرتوبنة جممعنة يف نفنس اجلهنة حينث توضنع العالمنات
بشرل مقموء ويتعذر حموها وظاهمة للعيان م اخلنارج ،أو يف املننتندات املصناحبة للشنحنة .وبالنننبة للمننتج املنقنول
سائبا ،جيب أن تظهم هذه اخلصائ يف وثيقة مصاحبة للبضائع.

1

ألغماض هذه املواصفات ،تشمل هذه املواد موادا مت إعادة استخدامها يف غذاء نوعي.
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 1-5-6حتديد اهلوية
اسم وعنوان املصدِّر و /أو املعبِّئ و/أو املمسِل .رمز حتديد اهلوية (اختياري).2
 5-5-6طبيعة املنتج
اسم املنتجج إذا مل تر احملتويات ممئية م اخلارج .اسم الصنف أو النوع التجاري (اختياري).
 3-5-6منشأ املنتج
بلد املنشأ ،وعلى أساس اختياري املنطقة اليت أنتجته أو اسم املران الوطين أو اإلقليمي أو احمللي.
 4-5-6حتديد اهلوية التجارية
-

الفئة؛
احلجم (رمز احلجم أو نطاق الوزن بالغمامات)؛
عدد الوحدات (اختياري) ؛
الوزن الصايف (اختياري).

 2-5-6عالمة التفتيش الرمسية (اختياري)
-7

امللوثات

 1-7ميتثل املنتج الذي تغطيه هذه املواصفات للمنتويات القصوى للمواصفات العامة للدسنتور الغنذائي فيمنا يتعلنق
باملواد امللوثة واملواد النمية يف األغذية (.)CODEX STAN 193-1995
5-7

ميتثل املنتج الذي تغطيه هذه املواصفات للحدود القصوى ملخلفات مبيدات اآلفات اليت حتددها هيئة الدسنتور

الغذائي.

 2تتطلب التشميعات القطمية لعدد م البلدان اإلعالن الصميح ع االسم والعنوان .غري أنه ينبغي اإلشارة إىل املمجع "املعبئ و/أو املمسل (أو
املختصمات املعادلة)" على مقمبة م عالمة الممز يف حال استعمال عالمة رمز.
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النظافة الصحية

 1-0يوصج ى بأن جيمي إعداد ومناولة املنتج الذي تغطيه أحرام هذه املواصفات وفق ًا للبنود املتصلة باملوضوع من املدوننة
الدولية للممارسات املوصى بها  -املبادئ العامة للنظافة الصنحية لألغذينة ( ،)CAC/RCP 1-1969ومدوننة ممارسنات
النظافة الصحية فيما يتعلق بالفاكهة واخلضم الطازجة ( )CAC/RCP 53-2003وغري ذلك م نصوص الدستور الغنذائي
مثل مدونة ممارسات النظافة الصحية ومدونة املمارسات.
 5-0وينبغي أن ميتثل املنتج ألي معايري ميرموبيولوجية حمددة وفق ًا ملبادئ وضع املعايري امليرموبيولوجية وتطبيقهنا
يف ميدان األغذية (.)CAC/GL 21-1997

