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مواصفات الدستور الغذائي للبيتاهايا
)(CODEX STAN 237-2003

-1

تعريف املنتجات

تنطبق هذه املواصفات على األنواع واألصناف التجارية من البيتاهايا املستزرعة من
و  Hylocereusمن فصيلة  Cactaceaeواليت تقدم طازجة للمستهلك بعد التجهيز والتعبئة .ويُستثنى منها
ما هو خمص لغأراا الصناعية.

Selenicereus

-2

األحكام املتعلقة باجلودة

2-5

الشروط الدنيا

يتوجب يف مجيع الفئات ،ورهناً باألحكام اخلاصة بكل فئة ودرجة السماح املقبولة ،أن تكون
البيتاهايا كما يلي:
-

كاملة؛
سليمة ،وتُستبعد املنتجات املتضارة من التعطن أو التلف بصورة جتعلها رري صاحلة
لالستهالك؛
نظيفة ،خالية عمليا من أي مادة رايبة ظاهاة؛
خالية عمليا من اآلفات اليت تؤثا على املظها العام للمنتج؛
خالية عمليا من الضار الناجم عن اآلفات؛
خالية من الاطوبة اخلارجية رري الطبيعية باستثناء التكثف بعد اإلخااج من التخزين البارد؛
خالية من أي رائحة رايبة و /أو مذاق رايب1؛
متماسكة؛
طازجة يف مظهاها؛
بدون شقوق يف القشاة؛
بسويق أو عذق طوهلما بني  22و  52ملم؛
بدون أشواك.

 2-2-5جيب أن تكون مثاة البيتاهايا قد بلغت درجة مالئمة من النمو والنضج 2وفقاً للمعايري اخلاصة
بالصنف و/أو النوع التجاري واملنطقة اليت استزرعت فيها.
1

يسمح هذا البند بالاائحة اليت تسببها مواد احلفظ املستخدمة وفقا للوائح املناظاة.

عدلت يف

5022 ،5002
MC525/A
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وجيب أن يكون منو البيتاهايا وحالتها مما ميكنه مما يلي:
 حتمل عمليات النقل واملناولة؛ الوصول حبالة ماضية إىل الوجهة املقصودة.5-5

التصنيف
تصنف البيتاهايا يف ثالث فئات معافة أدناه.

 2-5-5الفئة "املمتازة"
جيب أن تكون البيتاهايا يف هذه الفئة عالية اجلودة .وجيب أن تتميز خبصائ الصنف و /أو النووع
التجاري .وجيب أن تكون خالية من العيوب باستثناء عيوب سطحية طفيفة جدا شايطة أال تؤثا هذه العيووب
على املظها العام للمنتج ونوعيته وجودة احلفظ والعا يف العبوة.
 5-5-5الفئة األوىل
جيوب أن تكووون البيتاهايوا يف هووذه الفئوة موون نوعيووة جيودة .وجيووب أن تتميوز خبصووائ الصوونف
و /أو النوع التجاري .بيد أنه ميكن السماح بالعيوب الطفيفة التالية شايطة أال تؤثا على املظهوا العوام للمنوتج
ونوعيته وجودة احلفظ والعا يف العبوة:
 عيوب طفيفة يف الشكل؛ عيوب طفيفة يف القشاة ال تتجاوز  2سم من إمجالي مساحة الثماة.ب الثماة.
وجيب أال تؤثا تلك العيوب يف أي حال من األحوال على ل ّ
5

 3-5-5الفئة الثانية
تشمل هذه الفئة البيتاهايا رري املؤهل ألن تدرج يف الفئتني األعلى ولكنها تفي بالشاوط الدنيا املذكورة
يف الفقاة  2-5أعاله .بيد أنه ميكن السماح بالعيوب اآلتية شايطة أن حتتفظ البيتاهايا خبصائصوها األساسوية
من ناحية النوعية وجودة احلفظ والعا :
 عيوب طفيفة يف الشكل؛ عيوب طفيفة يف القشاة ال تتجاوز 5سم من إمجالي مساحة الثماة.5

ب الثماة.
وجيب أال تؤثا تلك العيوب يف أي حال من األحوال على ل ّ
 2ميكن حتديد نضج الثمار الصفااء بصايا من خالل اللون اخلارجي والتأكيد عليه من خالل فح
اليود.

حمتوى اللب واستخدام فح
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األحكام اخلاصة باحلجم
يُحدد احلجم حبسب وزن الثماة وفق ًا للجدول التالي:3
رمز احلجم
ألف
باء
جيم
دال
هاء
واو
زاي
حاء
طاء

-4

وزن الوحدة (بالغرام)
أصفر

أمحر/أبيض

110 – 150

110 – 150

151 – 200

151 – 200

201 – 260

201 – 250

261 – 360

251 – 300

> 361

301 – 400

------

401 – 500

------

501 – 600

------

601 – 700

------

> 701

األحكام اخلاصة باملسموح به

يسمح حبدود للتسوامح فيموا يتعلوق بالنوعيوة واحلجوم يف كول عبووة بالنسوبة للمنوتج الوذي ال يفوي
باالشرتاطات احملددة للفئة املبينة.
2-4

حدود التسامح يف النوعية

 2-2-4الفئة "املمتازة"
مخسة يف املائة من حيث العدد أو الوزن مون البيتاهايوا الويت ال تفوي باالشورتاطات اخلاصوة بالفئوة
ولكنها تفي باشرتاطات الفئة األوىل أو تدخل ،استثناء ،يف حدود املسموح به لتلك الفئة.
 5-2-4الفئة األوىل
عشاة يف املائة من حيث العدد أو الووزن مون البيتاهايوا الويت ال تفوي باالشورتاطات اخلاصوة بالفئوة
ولكنها تفي باشرتاطات الفئة الثانية أو تدخل ،استثناء ،يف حدود املسموح به لتلك الفئة.

3

يف حالة األصناف الصفااء ،ميكن استخدام عدد الوحدات يف كل عبوة.
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 3-2-4الفئة الثانية
عشاة يف املائة من حيث العدد أو الووزن مون البيتاهايوا الويت ال تفوي باالشورتاطات اخلاصوة بالفئوة
وال باحلد األدنى من االشرتاطات ،باستثناء املنتج املتضار من التعطن أو رري ذلك من التلف الذي جيعله روري
صاحل لالستهالك.
5-4

حدود التسامح يف احلجم

تبلغ حدود التسامح يف احلجم بالنسبة جلميع الفئوات  20يف املائوة مون حيوث العودد أو الووزن مون
البيتاهايا وهو ما يعادل احلجم الذي يزيد و /أو ينق مباشاة عما هو مشار إليه على العبوة.

-5

األحكام املتعلقة بطريقة العرض

2-2

التماثل

جيب أن تكون حمتويات كل عبوة متماثلة وحتتوي على البيتاهايا فقو ومون نفومل املنشوأ والصونف
و /أو النوع التجواري والنوعيوة واللوون واحلجوم .وجيوب أن ميثول اجلوزء املائوي مون حمتويوات العبووة كول
حمتويات العبوة.
5-2

التعبئة

جيب تعبئة البيتاهايا بطايقة حتمي املنتج على النحو الصحيح .وجيب أن تكوون املوواد املسوتخدمة
داخل العبوة جديدة 4ونظيفة وجيدة مبا حيول دون التسبب بوأي ضوار خوارجي أو داخلوي بواملنتج .ويُسومح
باستخدام مواد ،وبوجه خاص الورق أو الودمغات الويت حتمول املواصوفات التجاريوة ،شوايطة أن يوتم الطبوع
أو التوسيم حبرب أو رااء رري سام.
وجيب أن توُعبأ مثار البيتاهايا يف كل عبوة باالمتثال للمدونة الدولية ملمارسات تعبئوة ونقول الفاكهوة
واخلضاوات الطازجة املوصى بها ).)CAC/RCP 44-1995
 2-5-2وصف العبوات
جيب أن تفي العبوات مبواصفات النوعية والنظافة الصحية والتهويوة واملقاوموة الويت تضومن مناولوة
مثار البيتاهايا وشحنها وحفظها بالطايقة املناسبة .وجيب أن تكون العبوات خالية من أيٍ من املواد أو الاوائح
الغايبة.

4

ألراا

هذه املواصفات ،تشمل هذه املواد موادا مت إعادة استخدامها يف رذاء نوعي.
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العالمات أو التوسيم

2-6

العبوات املخصصة للمستهلك

باإلضووافة ملتطلبوووات "مواصووفات الدسوووتور الغوووذائي العامووة لوضوووع عالمووات األرذيوووة املعلبوووة"
( ،)CODEX STAN 1-1985تطبق األحكام احملددة التالية:
 2-2-6طبيعة املنتج
إذا مل يكن املنتج مائياً من خارج العبوة ،فينبغي أن يوذكا يف بطاقوات التوسويم املوضووعة علوى كول
عبوة اسم املنتوَج وميكن أن يوضع اسم الصنف.
5-6

العبوات غري املخصصة لتجارة التجزئة

جيب أن حتمل كل عبوة اخلصائ التالية بأسوطا مكتوبوة معوة يف نفومل اجلهوة حيوث توضوع
العالمات بشكل مقاوء ويتعذر حموها وظاهاة للعيان من اخلارج ،أو يف املستندات املصاحبة للشحنة.
 2-5-6حتديد اهلوية
اسم وعنوان املصدِّر و /أو املعبِّئ و/أو املاسِل .رمز حتديد اهلوية (اختياري).5
 5-5-6طبيعة املنتج
اسم املنتَج إذا مل تكن احملتويات مائية من اخلارج .اسم الصنف( 6أصفا أو أمحا أو أبيض).
 3-5-6منشأ املنتج
بلد املنشأ ،وعلى أساس اختياري املنطقة اليت أنتجته أو اسم املكان الوطين أو اإلقليمي أو احمللي.
 4-5-6حتديد اهلوية التجارية
-

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

 5تتطلب التشايعات القطاية لعدد من البلدان اإلعالن الصايح عن االسم والعنوان .رري أنه ينبغي اإلشارة إىل املاجع "املعبئ و/أو املاسل
(أو املختصاات املعادلة)" على مقابة من عالمة الامز يف حال استعمال عالمة رمز.

 6يف بعض املناطق ،ميكن حتديده من خالل لون اللب.
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 2-5-6عالمة التفتيش الرمسية (اختياري)
-7

امللوثات

 2-7ميتثل املنتج الذي تغطيه هذه املواصفات للمستويات القصوى للمواصفات العامة للدسوتور فيموا يتعلوق
باملواد امللوثة واملواد السمية يف األرذية (.)CODEX STAN 193-1995
 5-7ميتثل املنتج الذي تغطيه هذه املواصفات للحدود القصووى ملخلفوات مبيودات اآلفوات الويت حتوددها
هيئة الدستور الغذائي.
-8

النظافة الصحية

 2-8يوصَ ى بأن جياي إعداد ومناولوة املنوتج الوذي تغطيوه أحكوام هوذه املواصوفات وفقو ًا للبنوود املتصولة
باملوضوووع موون املدونووة الدوليووة للممارسووات املوصووى بهووا  -املبووادا العامووة للنظافووة الصووحية لغأرذيووة
( ،)CAC/RCP 1-1969ومدونووة ممارسووات النظافووة الصووحية فيمووا يتعلووق بالثمووار واخلضووا الطازجووة
( )CAC/RCP 53-2003ورري ذلك من نصوص الدستور الغذائي مثل مدونة ممارسات النظافة الصحية ومدونة
املمارسات.
 5-8وينبغي أن ميتثل املنتج ألي معايري ميكاوبيولوجية حمددة وفقاً ملبادا وضع املعايري امليكاوبيولوجيوة
وتطبيقها يف ميدان األرذية (.)CAC/GL 21-1997

