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مواصفات الدستور الغذائي لكشمش الكاب

1

()CODEX STAN 226- 2001
-2

تعريف املنتج

تنطبق هذه املواصفات على األصناف التجارية نةك مشةال ال ةاس املتةتنبت نةك فيةاالي رية
) ،peruviana (L.نك فصةيل الباذجنانيةات  ،Solanceaeالة تةورإ ا املتةت لا جا بة ري ةد التج يةا الت بئة .
يتتب د نك هذه املواصفات مشال ال اس املخصص للتج يا الصناعي.
Physlais

-5

األحكام املتعلقة باجلودة

2-5

االشرتاطات الدنيا
يتوبب يف مجيع الفئات ،رهن ًا رياألح ام اخلاص ري ل فئ إرب التااح املقبول  ،أن ت ون مثرة ال شال:
-

مانل ري أس ا أ ريد نه؛
سليا  ،تتتثنى نن ا املنتجات املتضررة نك الت فك أ التلة ريصةورة ع لة ا ة صةاال لالسةت ال
البشري؛
نظيف  ،خالي عاليا نك أي ناإة ريب ظاهرة؛
خالي عاليا نك اآلفات ال تؤثر على املظ ر ال ام للانتج؛
خالي عاليا نك الضرر النابم عك اآلفات؛
الطبي ي رياستثناء الت ثي ري د خراب ا نك التخايك البارإ؛
خالي نك الرجوري اخلاربي
2
خالي نك أي رائح /أ نذاق ريب ؛
صلب ؛
جا ب نك حيث الش ل؛
ذات قشرة ناعا ريراق .

ذا نا مان للثارة مأسا ،فإنه ال جيب أن يتجا جول ال نق  52نلم.

 1ي رف ريش ل شائع يف أقاليم ن ين ريأمساء :مامنح ،مر ال اريولني ،مشال ر سوالري ،amour en cage ،االلي نجي،
 ،japonaiseا آخره.
 2يتاح هذا اال م ريالرائح ال تتتبب في ا عوانل االفظ املتتخدن انتثاال للوائح املناظرة.

عدلت يف

Lnterne
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 2-2-5جيب أن ت ون مثرة ال شال قد صةلت ا إربة نناسةب نةك الناةو جيةب أن يؤخةذ يف حتةاس النضةج
خصائص الصن املنطق ال استارع في ا.
جيب أن ي ون منو ال شال حالته مما مي نه مما يلي:
 حتال علايات النقل املنا ل ، الوصول حبال نرضي ا الوب املقصوإة. 5-2-5اشرتاطات النضج
مي ك تقييم نضج مثرة ال شال عيانا نك لون ا اخلةاربي الةذي يةتم نةك األخضةر ا اليتقةالي نةع ينةاع
الثارة .مي ك التأمد نك حالت ا ريواسط حتديد جماوع اجلواند القاريل للذ ريان.
تم لون ال أس لي إليال على يناع الثارة.
ينبمي أن ي ون احملتوى نك اجلواند القاريل للذ ريان  21ريري
5-5

على األقل.

التصنيف
يصن ال شال يف ثالث فئات ن رف أإناه ريمض النظر عك حجاه أ لونه.

 2-5-5الفئة "املمتازة"
جيب أن ي ون ال شال يف هذه الفئ عالي اجلوإة .جيب أن يتايا خبصائص الصن  /أ النوع التجةاري.
جيب أن ي ون خاليا نك ال يوس رياستثناء عيوس سطحي جفيف بدا شريط أال تؤثر هذه ال يةوس علةى املظ ةر ال ةام
للانتج بوإته بوإة االفظ ال رض يف ال بوة.
 5-5-5الفئة األوىل
جيب أن ي ون ال شال يف هذه الفئ عالي اجلوإة .جيب أن يتايا خبصائص الصن  /أ النوع التجةاري.
رييد أنه مي ك التااح ريال يوس الطفيف التالي شريط أال تؤثر على املظ ر ال ام للانتج بوإته بةوإة االفةظ ال ةرض
يف ال بوة:
 عيوس جفيف يف الش ل؛ عيوس جفيف يف امللوِّنات؛ عيوس جفيف يف القشرة.ب الثارة.
جيب أال تؤثر تلا ال يوس ريأي حال نك األحوال ،على ل ّ
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 3-5-5الفئة الثانية
تشال هذه الفئ ال شال الذي ال يتايا رياجلوإة حبيث يدرج يف الفئتني األعلةى ل نةه يفةي ريالشةر الةدنيا
املذمورة يف الفقرة  2-5أعاله .رييد أنه مي ك التماضي عك ال يوس اآلتي شريط أن حيتفظ ال شال خبصائصه األساسي
نك ناحي اجلوإة بوإة االفظ املظ ر ال ام ال رض:
-

عيوس يف الش ل؛
عيوس يف امللوِّنات؛
عيوس يف القشرة؛
شقوق صم ة نلتئا ال تمطي أمثر نك  %2نك مجالي املنطق التطحي للثارة.

ب الثارة.
جيب أال تؤثر تلا ال يوس ريأي حال نك األحوال ،على ل ّ
-3

األحكام اخلاصة باحلجم

يتحدإ االجم ريواسط االد األقصى لقطر القطاع االستوائي للثارة ،على أن ي ون االد األإنى للقطةر  22نلةم
تب ا للجد ل التالي:
رمز احلجم
أل
رياء
بيم
إال
-4

القطر (ملم)
21 -22
50 -21,2
55 -50,2
≥ 55,2

األحكام اخلاصة باملسموح به

يتاح حبد إ للتتانح فياا يت لق ريالنوعي االجم يف مل عبوة ريالنتةب للانةتج الةذي ال يلفةي رياالشةااجات
احملدإة للفئ املبين .
2-1

حدود التسامح يف النوعية

 2-2-1الفئة "املمتازة"
مخت يف املائ نك حيث ال دإ أ الو ن ريالنتب لل شال ري أس أ ريد نه الذي ال يفي رياالشةااجات اخلاصة
ريالفئ ل نه يفي رياشااجات الفئ األ ا أ يدخل ،استثناء ،يف حد إ املتاوح ريه لتلا الفئ .

Page 4 of 6

CODEX STAN 226- 2001

 5-2-1الفئة األوىل
عشرة يف املائ نك حيث ال دإ أ الو ن نك ال شال ري أس أ ريد نه الذي ال يفي رياالشااجات اخلاص ريالفئة
ل نه يفي رياشااجات الفئ الثاني أ يدخل ،استثناء ،يف حد إ املتاوح ريه لتلا الفئ .
 3-2-1الفئة الثانية
عشرة يف املائ نك حيث ال دإ أ الو ن نك ال شال ري أس أ ريد نه الذي ال يفي رياالشااجات اخلاص ريالفئة
ال ري االد األإنى نك االشااجات ،رياستثناء املنتج املتضرر نك إربة حةاإة نةك الرضةوض أ الةت فك أ ة ذلةا نةك
الاإي الذي جي له صاحل لالست ال  .ي تي بوإ نا يصل ا  50يف املائ محد أقصى نك الثاار نك حيث ال ةدإ
أ الو ن ال ري ا شقوق نلتئا تمطي نتاح أمي نك  2يف املائ نقبوال يف هذه الفئ .
 5-1حدود التسامح يف احلجم
االجم املتاوح ريه ل اف الفئات هو  20يف املائ نك حيث ال دإ أ الةو ن ريالنتةب لل شةال هةو نةا ي ةاإل
نباشرة االجم الذي يايد  /أ ينقص عاا هو نشار ليه على ال بوة.
-5

األحكام املتعلقة بطريقة العرض

2-2

التماثل

جيب أن ت ون حمتويات مل عبوة نتااثل حتتوي على ال شال فقة نةك نفة املنشةأ الصةن النوعية
امللوِّنات االجم جريق ال رض (سواء مان للثارة مأس أ ريد نه ) .جيب أن ميثل اجلاء املرئي نك حمتويات ال بةوة
مل حمتويات ال بوة.
5-2

التعبئة

جيب ت بئ ال شال ريطريق حتاي املنتج على النحو الصحيح .جيب أن ت ون املواإ املتتخدن إاخل ال بوة
بديدة ،3نظيف بيدة مبا حيول إ ن التتبب ريأي ضرر خاربي أ إاخلي ريةاملنتج .يُتةاح رياسةتخدام نةواإ ريوبةه
خاص الورق أ الدنمات ال حتال املواصفات التجاري شريط أن يتم الطبع أ التوسيم حبي أ راء سام.
جيةةب أن ت ةةُ بأ مثةةار ال شةةال يف مةةل عبةةوة رياالنتثةةال للاد ن ة الد لي ة ملاارسةةات ت بئ ة نقةةل الفام ة
اخلضر ات الطا ب املوصى ري ا (.)CAC/RCP 44-1995

3

أل راض هذه املواصفات ،تشال هذه املواإ نواإا مت عاإة استخدان ا يف ذاء نوعي.
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 2-5-2وصف العبوات
جيب أن تفي ال بوات مبواصفات النوعي النظاف الصحي الت وي املقا ن ال تضاك ننا ل مثار ال شال
شحن ا حفظ ا ريالطريق املناسب  .جيب أن ت ون ال بوات خالي نك أيٍ نك املواإ أ الر ائح المريب .
-6

العالمات أو التوسيم

2-6

العبوات املخصصة للمستهلك

رياإلضاف ملتطلبات نواصفات الدستور المذائي ال انة لوضةع عالنةات األ ذية امل لبة
 ،)1985تطبق األح ام احملدإة التالي :

(CODEX STAN 1-

 2-2-6طبيعة املنتج
ذا مل ي ك املنتج نرئياً نك خارج ال بوة ،يذمر يف ريطاقات التوسيم املوضوع على مل عبوة اسم املنتةةجج مي ةك
أن يوضع اسم الصن /أ النوع التجاري.
5-6

العبوات غري املخصصة لتجارة التجزئة

جيب أن حتال مل عبوة اخلصائص التالي ريأسطر ن تورية جما ة يف نفة اجل ة حيةث توضةع ال النةات
ريش ل نقر ء يت ذر حموها ظاهرة لل يان نك اخلارج ،أ يف املتتندات املصاحب للشحن .
 2-5-6حتديد اهلوية
اسم عنوان املصدِّر  /أ امل بِّئ /أ املرسِل .رنا حتديد اهلوي (اختياري).4
 5-5-6طبيعة املنتج
اسم املنتجج ذا مل ت ك احملتويات نرئي نك اخلارج .اسم الصن (اختياري).
 3-5-6منشأ املنتج
ريلد املنشأ ،على أساس اختياري املنطق ال أنتجته أ اسم امل ان الوجين أ اإلقلياي أ احمللي.

 4تتطلب التشري ات القطري ل دإ نك البلدان اإلعالن الصريح عك االسم ال نوان.
املختصرات امل اإل )" على نقرري نك عالن الرنا يف حال است اال عالن رنا.

أنه ينبمي اإلشارة ا املربع "امل بئ /أ املرسل (أ
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 1-5-6حتديد اهلوية التجارية
-

الفئ ؛
االجم (رنا االجم أ القطر األإنى األقصى رياملللياا)؛
عدإ الوحدات (اختياري)؛
الو ن الصايف (اختياري).

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

امللوثات

 2-7ميتثل املنتج الذي تمطيه هذه املواصفات للاتتويات القصوى للاواصةفات ال انة للدسةتور فياةا يت لةق ريةاملواإ
امللوث املواإ التاي يف األ ذي (.)CODEX STAN 193-1995
5-7

المذائي.
-8

ميتثل املنتج الذي تمطيه هذه املواصفات للحد إ القصوى ملخلفات نبيدات اآلفات ال حتدإها هيئ الدسةتور

النظافة الصحية

 2-1يوصج ى ريأن جيري عداإ ننا ل املنتج الذي تمطيه أح ام هذه املواصةفات فقةاً للبنةوإ املتصةل رياملوضةوع نةك
املد ن الد لي للااارسات املوصةى ري ةا  -املبةاإ ال انة للنظافة الصةحي لأل ذية ( ،)CAC/RCP 1-1969ند نة
ممارسات النظاف الصحي فياةا يت لةق ريالفام ة اخلضةر الطا بة ( )CAC/RCP 53-2003ة ذلةا نةك نصةوص
الدستور المذائي نثل ند ن ممارسات النظاف الصحي ند ن املاارسات.
 5-1ينبمي أن ميتثل املنتج ألي ن اي ني ر رييولوبي حمدإة فق ًا ملباإ
نيدان األ ذي (.)CAC/GL 21-1997

ضع امل اي املي ر رييولوبية تطبيق ةا يف

