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املواصفة اخلاصة ابلدهون احليوانية املسماة
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CXS 211 -1999

النطاق
تسري هذه املواصفة على الدهون احليوانية املوصوفة يف القسم  2واملعروضة حبالة مالئمة لالستهالك البشري.
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الوصف

1-2

دهن اخلنزير املسلى
يشك دهن اخلنزير املسككلى املسككي املنقى الدهن املستتتصل من األنست ة الدهةية الزاة ة والةفيفة والستتليمة للصةزير
) (Sus scrofaالذي يكون بص تتجة يد عةد الذبح والص تتال لالس تتتهالك البش تتري .وال تش تتمأل األنس ت ة العفاد وا لد
املفصول و لد الرأس واألذنني والذيأل واألعضاء وقصبة الرئتني واألوعية الدموية الكبري وفضالة الدهون والرغو والرتسيبات
والكبس وما شابه ذلك ،ويكون خاليا نسبيا من األنس ة العضلية والدد.

2-2

مي ن أن حيتوي دهن اخلنزير املسككلى الذي خيضتتل للت هيز على دهن اخلةزير املكرر وستتتيارين دهن اخلةزير ودهن اخلةزير
املهدرج أو خيضل لعمليات تعديأل شرط أن يُذكر ذلك بوضوح على بزاقة التوسيم.

دهن اخلنزير املسي

دهن اخلنزير املس ككي هو الدهن املست تتتصل من أنس ت ت ة وعفاد اخلةزير ) (Sus scrofaالذي يكون بصت تتجة يد عةد
الذبح والصتتال لتستتتهالك البشتتري .وميكن أن حيتوي على الدهون من العفاد (املةففة بشتتكأل مةاستتاجل وا لد املفصتتول
و لد الرأس واألذنني والذيأل واألنس ة األخرى الصاحلة لالستهالك البشري.
كما ميكن أن حيتوي دهن اخلنزير املسي اخلاضع للتجهيز على دهن اخلةزير املستلى املكرر ودهن اخلةزير املكرر املستيحح
ودهن اخلةزير املس تتلى املهدرج ودهن اخلةزير املهدرج املس تتيحح وس تتتيارين دهن اخلةزير املس تتلى وس تتتيارين دهن اخلةزير املس تتيحح
شرط أن يُذكر ذلك بوضوح على بزاقة التوسيم.
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يشتتكأل العصككا األو( رقرق الزيت) املةتج الذي يتم احلصتتول عليه من خالل التستتييح على ر خفيفة للدهون الزاة ة
اذمعة عةد ذبح احليوا ت البقرية اليت تكون بص ت ت ت تتجة يد
(دهون الذبحجل من القلا وبرقل ا ةني والكليتني واألغش ت ت ت تتية ح
عةد الذبح والصاحلة لالستهالك البشري ويتم احلصول عليه أيضا من خالل تقزيل الدهون.
الشحم احليواين الصاحل لألك
الشحم احليواين الصاحل لألك رالعصارة) هو املةتج الذي يتم احلصول عليه من خالل تسييح األنس ة الدهةية الةفيفة
والس ت ت ت ت ت تتليمتتة (هتتا فيتته تش ت ت ت ت ت ت تتذيتتا التتدهون وتقزيعهتتاجل والعض ت ت ت ت ت تتالت والعفتتاد املتصت ت ت ت ت ت تلتتة للجيوا ت البقريتتة و أو األغةتتاد
) (Ovis ariesاليت تكون بصجة يد عةد الذبح والصاحلة لالستهالك البشري.
ميكن أن حيتوي الشحم احليواين الصاحل لألك والذي خيضع للتجهيز على الشجم احليواين الصال لألكأل املكرر شرط
أن يُذكر ذلك بوضوح على بزاقة التوسيم.
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الرتكيبة األساسية وعواق اجلودة
قستوايت التحلي ال روقاتوغرايف للغاز السائ يف تركيبة األمحاض الدهنية رحمسوبة كنسبة قئوية)
إ حن العيةات اليت تةدرج يف إطار الةسا املالئمة احملدد أد ه مستوفية هلذه املواصفات.

C6:0
C8:0

دهن اخلةزير املسلى
دهن اخلةزير املسيحح
 < 0.5اذموع

العصري األول
الشجم احليواين
 < 0.5اذموع

C10:0
C12:0
C14:0
C14:ISO
C14:1
C15:0

1.0-2.5
< 0.1
< 0.2
< 0.2

2-6
< 0.3
0.5-1.5
0.2-1.0

C15:ISO

< 0.1

 < 1.5اذموع

C15:ANTI ISO
C16:0
C16:1
C16:ISO
C16:2
C17:0
C17:1

< 0.1
20-30
2.0-4.0
< 0.1
< 0.1
<1
<1

20-30
1-5
< 0.5
< 1.0
0.5-2.0
< 1.0

C17:ISO

< 0.1

 < 1.5اذموع

C17:ANTI ISO
C18:0
C18:1
C18:2
C18:3
C20:0
C20:1
C20:2
C20:4
C22:0

< 0.1
8-22
35-55
4-12
< 1.5
< 1.0
< 1.5
< 1.0
< 1.0
< 0.1

15-30
30-45
1-6
< 1.5
< 0.5
< 0.5
< 0.1
< 0.5
< 0.1

C22:1

< 0.5

غري مكشوف
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املواد املضافة إىل األغذية
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املواد امللونة
يُس ت تتمح ابس ت تتتصداد األلوان التالية هبدف اس ت تترت اع اللون الزبيعي الذي فُقد خالل الت هيز أو هبدف توحيد اللون ما داد
اللون املض ت ت تتاف ال خيدع املس ت ت تتتهلك أو يض ت ت تتلله من خالل إخفاء الض ت ت تترر أو الةق أو إعزاء املةتج قيمة أكرب من قيمته
الفعلية:
الرقم الدويل

احلد األقصى املستخدم

املادة املضافة

)100(i

كركمني أو كركم

 5ملغ كلغ

)160a(ii

بيتا كاروتني (نبايتجل

 25ملغ كلغ

)160a(i

بيتا كاروتني (اصزةاعيجل

)160a(iii

بيتا كاروتني (Blakeslea trisporaجل

160e

beta-apo-8’-Carotenal

160f

محض أو ميثيأل أو إيثيأل إست ت ت تتتري

 25ملغ كلغ (مةفردا أو مل مواد أخرىجل

beta-apo-8’-

Carotenoic
)160b(i
2-4

مستصر ات األ تو ،على أساس ماد البكسني

 10ملغ كلغ (على شكأل بكسنيجل

املواد املضادة لألكسدة
املادة املضافة

الرقم الدويل

احلد األقصى املستخدم

304

خنيالت األسكوربيأل

305

استريات األسكوربيأل

307a

Tocopherol, d-alpha

307b

مركز التوكوفريول ،مزيج

307c

Tocopherol, dl-alpha

310

غاالت الربوبيأل

 100ملغ كلغ

319

البوتيأل هيدروكيةون الثالثي

 120ملغ كلغ

320

البوتيأل هيدروكسي أنيسول

 175ملغ كلغ

321

البوتيأل هيدروكسي تولوين

 75ملغ كلغ

أي جمموعة من الغالحت ،البوتيأل هيدروكسي أنيسول و أو البوتيأل
هيدروكسي تولوين و أو البوتيأل هيدروكيةون الثالثي
(iجل322

الليسيتني

 500ملغ كلغ (مةفردا أو مل ماد أخرىجل
 300ملغ كلغ (مةفردا أو مل ماد أخرىجل

 200ملغ كلغ ولكن ال جيدر جتاوة هذه احلدود
ممارسات التصةيل ا يد
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حمفزات قضادات األكسدة
الك ك ك ك ك ككرقك ك ك ك ك ككم املادة املضافة
الدويل

4-4
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احلد األقصى املستخدم

330

محض السرتيك

ممارسات التصةيل ا يد

)331(i

سرتات الصوديود احلامضية

ممارسات التصةيل ا يد

)331(iii

سرتات ثالثي الصوديود

ممارسات التصةيل ا يد

384

سرتات اآليزوبروابيأل

472c

است ت ت ت ت ت ترتات ح تتامض اخللي تتك واألمح تتا
للغليسرول

ال تتدهةي تتة

 100ملغ كلغ
(مةفردا أو مل مواد أخرىجل

املواد املانعة للرغوة (للزيوت والدهون للقلي يف كمية كبري من املاد الدهةيةجل
الرقم الدويل

املادة املضافة

471

أنواع ا ليست ت ت ت ت ت ترييتتد األحتتاديتتة والثةتتائيتتة
لألمحا الدهةية

احلد األقصى املستخدم
ممارسات التصةيل ا يد

امللواثت
ختض تتل املةت ات اليت تش تتملها هذه املواص تتفة للجدود القص تتوى الوارد يف املواص تتفة العامة للملوات والس تتمود يف األغذية
والعلف (CXS 193-1995جل.
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خملفات املبيدات
ختضتتل املةت ات اليت تشتتملها أحكاد هذه املواصتتفة للجدود القصتتوى للمصلفات اليت وضتتعتها هي ة الدستتتور الغذائي هلذه
السلل.
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النظافة العاقة
يوصت ت تتى ملعداد املةت ات املشت ت تتمولة صحكاد هذه املواصت ت تتفات ومةاولتها وفقا لألقست ت تتاد املةاست ت تتبة من املبادئ العامة لةفافة
األغذية (CXC 1-1969جل ،ونص تتود الدس تتتور الغذائي األخرى ذات الص تتلة مثأل مدو ت املمارس تتات اخلاص تتة ابلةفافة
ومدو ت املمارسات.

يةبغي أن تتقيد املةت ات صية معايري ميكروبيولو ية حمت ت تتدد وفقت ت تتا للمبت ت تتادئ واخلزوط التو يهية لوضت ت تتل وتزبيت ت تتع املعاييت ت تتر
امليكروبيولو ية اخلاصة ابألغذية (CXG 21- 1997جل.
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التوسيم
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اسم الغذاء

CXS 211 -1999

يتم توستتيم املةتج وفقا للمواصتتفة العامة لتوستتيم األغذية املعب مستتبقا ) .(CXS 1-1985ويتوافع استتم الدهن مل الوصتتف
املعزى يف القسم  2من هذه املواصفة.
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توسيم احلاوايت غا املخصصة للبيع ابلتجزئة
توضل املعلومات اخلاصة ابحلاوتات غري املصصصة للبيل ابلت زئة إما على احلاوية أو يف املستةدات املصاحبة ،ولكن جيا
أن يفهر على احلاوية اسم الغذاء وتعريف الشجةة واسم املصةحل أو املعبئ وعةواهنما.
غري أنه جيوة االستعاضة عن تعريف الشجةة واسم املصةل أو املعبئ وعةواهنما بعالمات تعريف شرط أن يكون من السهأل
التعرف بوضوح على هذه العالمات يف املستةدات املصاحبة.
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أساليب التحلي وأخذ العينات
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حتديد قستوايت التحلي ال روقاتوغرايف للغاز السائ يف تركيبة األمحاض الدهنية
وفقا للمعايري  IUPAC 2.301و 2.302و 2.304أو .ISO 5508: 1995/ 5509: 1999
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املرفق
عواق اجلودة والرتكيبة األخرى
تكمأل عوامأل ا ود والرتكيبة هذه املعلومات اخلاصتتة ابلرتكيبة وعوامأل ا ود األستتاستتية الوارد يف املواصتتفة .وإ حن أي مةتج
ح
تتوافر فيه عومأل ا ود والرتكيبة األساسية لكن ال يستويف هذه العوامأل اإلضافية ،يُعترب مل ذلك مزابقا للمواصفة.
-1

خصائص اجلودة
اللون:
دهن اخلةزير املسيحح
دهن اخلةزير املسلى
العصري األول
الشجم احليواين الصال لألكأل
الرائحة

أبيض عةدما يكون صلبا
أبيض إىل كرميي
أبيض كرميي إىل أصفر شاحا
أبيض ضارب إىل الصفر إىل أصفر شاحا

والطعم:

خاصان ابملةتج وخاليان من أي رائجة أو مذاق غريا وةنخ.
قواد قتطايرة على  105درجات قئوية
الشوائب غا القابلة للذوابن
احملتوى قن صابون الصوديوم
دهن اخلةزير املسلى
العصري األول
دهن اخلةزير املسيحح
الشجم احليواين الصال لألكأل
احلديد ):(Fe
النحاس ):(Cu
رقم احلموضة:
دهن اخلةزير املسلى
العصري األول
دهن اخلةزير املسيحح

احلد األقصى
%0.3
%0.05
صفر
صفر

%0.005
%0.005
 1.5ملغ كلغ
 0.4ملغ كلغ

 1.3ملغ هيدروكست ت ت تتيد البو ست ت ت تتيود (KOHجل غراد للدهن=
احلد األقصى لألمحا الدهةية احلر 0.65 %
 2.0ملغ هيدروكست ت تتيد البو ست ت تتيود (KOHجل غراد للدهن =
احلد األقصى لألمحا الدهةية احلر 1.00 %
 2.5ملغ هيدروكست ت تتيد البو ست ت تتيود (KOHجل غراد للدهن =
احلد األقصى لألمحا الدهةية احلر 1.25 %
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احلد األقصى
 2.5ملغ هيدروكست ت تتيد البو ست ت تتيود (KOHجل غراد للدهن =
احلد األقصى لألمحا الدهةية احلر 1.25 %
تصأل إىل  10ملي مكافئ أوكسي ني نشط كلغ دهن

الشجم احليواين الصال لألكأل
قيمة الباوكسيد:

-2

اخلصائص ال يميائية والفيزايئية

ال ثافة النسبية
ر 40درجة قئوية/قياه على  20درجة
قئوية)
قعاق االن سار
رقعاق االن سار على  40درجة
قئوية)
العيار ردرجات قئوية)
قيمة التصب
رقلغ هيدروكسيد البواتسيوم/غرام
دهن)
الرقم اليودي رحملو( )Wijs
املواد غا القابلة للتصب
رغرام/كلغ)

دهن اخلةزير

دهن اخلةزير
املسيحح

العصري األول

الشجم احليواين

0.896-0.904

0.894-0.906

0.893-0.904

0.894-0.904

1.448-1.460

1.448-1.461

1.448-1.460

1.448-1.460

32-45

32-45

42.5-47

40-49

192-203

192-203

190-200

190-202

55-65

60-72

36-47

40-53

 10

 12

 10

 12
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أساليب التحلي وأخذ العينات
حتديد املواد املتطايرة على  105درجة قئوية
حبسا  IUPAC 2.601أو .ISO 662: 1998
حتديد الشوائب غا القابلة للذوابن
حبسا  IUPAC 2.604أو .ISO 663: 1999
حتديد احملتوى قن الصابون
حبسا املواصفة الربيزانية  BS 684القسم .5-2
حتديد النحاس واحلديد
حبسا  IUPAC 2.631 ،ISO 8294: 1994أو .AOAC 990.05
حتديد ال ثافة النسبية
حبسا  ،IUPAC 2.101مل عامأل التجويأل املةاسا.
حتديد قعاق االن سار
حبسا  IUPAC 2.102أو .ISO 6320: 1995
حتديد قيمة التصب
حبسا  IUPAC 2.202أو .ISO 3657: 1988
حتديد الرقم اليودي
حملول  – Wijsحبسا  AOAC 993.20 ،ISO 3961: 1996 ،IUPAC 2.205/1أو
).AOCS Cd 1d-1992 (97
حتديد املواد غا القابلة للتصب
حبس تتا ) IUPAC 2.401 (part 1-5أو  ISO 3596-1: 1988والتعديأل  1 1997و ISO 3596-2: 1988والتعديأل
.1 1999
حتديد قيمة الباوكسيد
حبسا ( IUPAC 2.501بعد التعديألجل AOCS Cd 8b-90 (97) ،أو .ISO 3960: 1998
حتديد احلموضة
حبسا  IUPAC 2.201أو .ISO 660: 1996
حتديد العيار
حبسا  ISO 935: 1988أو .IUPAC 2.121

