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النطاق
تنطبق هذه املواصفة على مساحيق األلبان املنزوعة الربوتني املوافقة للوصف الوارد يف القسم  2من هذه املواصفة
واملع ّدة ملزيد من املعاجلة و/أو كعنصر يف أغذية أخرى.
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الوصف
مساحيق األلبان المنزوعة البروتين هي منتجات حليب جمفف 1تتسم مبحتوى عال من الالكتوز.
(أ)

مصنّعة من مساحيق منزوعة الربوتني يتم احلصول عليها باستخدام الرتشيح الغشائي إلزالة قدر اإلمكان
ُدهن احلليب وبروتني احلليب ،ولكن ليس الالكتوز ،من احلليب أو املصل( 2باستثناء مصل احلليب
احلمضي) أو القشدة 3و/أو اللنب املخيض احللو و/أو من مواد خام مشاهبة و/أو

(ب) مت احلصول عليها بواسطة تقنيات معاجلة أخرى تشمل إزالة ُدهن احلليب وبروتني احلليب ،ولكن ليس
الالكتوز ،من املواد اخلام نفسها املدرجة حتت (أ) ما يؤدي إىل منتج هنائي له الرتكيبة نفسها احملددة
يف القسم .3-3
مسحوق مصل الحليب المنزوع البروتين هو املسحوق اللبين املنزوع الربوتني املصنّع من مصل اللنب املنزوع الربوتني.
ويتم احلصول على مصل اللنب املنزوع الربوتني بإزالة الربوتني ولكن ليس الالكتوز من املصل.
مسحوق الحليب المنزوع البروتين هو املسحوق اللبين املنزوع الربوتني املصن ّع من احلليب املنزوع الربوتني.4
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التركيبة األساسية وعوامل الجودة

1-3

المواد الخام
مساحيق األلبان المنزوعة البروتين :احلليب املنزوع الربوتني ،املصل املنزوع الربوتني ،القشدة املنزوعة الربوتني ،خميض
احلليب احللو املنزوع الربوتني ،و/أو منتجات احلليب املشاهبة احملتوية على الالكتوز.

مسحوق المصل المنزوع البروتين :املصل املنزوع الربوتني
مسحوق الحليب المنزوع البروتين :احلليب املنزوع الربوتني
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المكونات المسموحة
5
املبلورة مسبقا.
بلورات الالكتوز يف صناعة املنتجات ّ

1
2
3
4
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تعريف منتجات اللنب ،انظر املواصفة العامة للدستور الغذائي الستعمال مصطلحات منتجات األلبان )(CXS 206-1999
تعريف املصل ،انظر مواصفة مساحيق املصل )(CXS 289-1995
تعريف القشدة ،انظر املواصفة اخلاصة بالقشدة وبالقشدة اجلاهزة )(CXS 288-1976
تعريف مسحوق اللنب منزوع الربوتني انظر ،مواصفة الدستور الغذائي بشأن مساحيق األلبان ومساحيق القشدة )(CXS 207-1999
تعريف الالكتوز ،انظر املواصفة اخلاصة بالسكريات )(CXS 212-1999
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التركيبة
المعيار

مسحوق األلبان
المنزوعة البروتين

مسحوق المصل مسحوق الحليب المنزوع
البروتين
المنزوع البروتين

احلد األدىن لالكتوز ،ال مائي(أ) (كتلة/كتلة)

76.0%

احلد األقصى للنيرتوجني (كتلة/كتلة)

1.1%

1.1%

احلد األقصى لدهون احلليب (كتلة/كتلة)
احلد األقصى للرماد (كتلة/كتلة)

1.5%

1.5%

14.0%

12.0%

احلد األقصى للرطوبة(ب) (كتلة/كتلة)
(أ)

5.0%

76.0%

76.0%
0.8 %
1.5%

ة اآللبان المنزوعة
5.0%
البروتين

12.0%
5.0%

اإلماهة ،يكون التعبري عن احملتوى
رغم أن املنتجات قد حتتوي على الكتوز المائي والكتوز أحادي
َ
من الالكتوز بالالكتوز الالمائي .وحيتوي  100جزء من الالكتوز األحادي اإلماهة على  95جزءا من
الالكتوز الالمائي.

(ب) حمتوى الرطوبة ال يشمل ماء بلورة الالكتوز.

وفقاا لححكاام الواردة يف القس ا ا ا ا ا اام  3-3-4من املواصا ا ا ا ا ا افاة العاامة الس ا ا ا ا ا ااتعماال مص ا ا ا ا ا ااطلحاات منتجاات األلباان

) ،(CXS 206-1999قد ُحتور تركيبة مسا ا اااحيق األلبان املنزوعة الربوتني املشا ا اامولة هبذه املواصا ا اافة لتحقيق الرتكيبة
النهائية املنشا ا ا ا ا ااودة للمنتج ،كالنزع اجلزئي لحمالح املعدنية على سا ا ا ا ا اابيل املثال .غري أن حتوير الرتكيبات مبا يتجاوز
احلدود الدنيا أو القصا ا ا ااوى احملددة أعاله لالكتوز والنيرتوجني ودهون احلليب والرماد والرطوبة ال تعترب ممتثلة ملا جاء
يف القسم  3-3-4من املواصفة العامة الستعمال مصطلحات منتجات األلبان.
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المواد المضافة إلى األغذية

1-4

ال يُسمح باستخدام أي مواد مضافة لحغذية يف مساحيق األلبان املنزوعة الربوتني املشمولة هبذه املواصفة.

2-4

المواد المساعدة على التجهيز

جيب أن متتثل املواد املس ا اااعدة على التجهيز املس ا ااتخدمة يف املنتجات املش ا اامولة هبذه املواص ا اافة للخطوط التوجيهية
بشأن املواد املستخدمة كمعينات للتصنيع (.)CXG 75-2010
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الملوثات

جيب أن متتثل املنتجات املش ا اامولة هبذه املواص ا اافة للمس ا ااتويات القص ا ااوى للملواات احملددة ذا املنتج يف املواص ا اافة
العامة للملواات والسموم يف األغذية واألعالف (.)CXS 193-1995
جيب أن ميتثل احلليب املس ا ااتخدم يف تص ا اانيع املنتجات املش ا اامولة هبذه املواص ا اافة للمس ا ااتويات القص ا ااوى للملواات
والس ا ا ا ااموم احملددة للحليب يف املواص ا ا ا اافة العامة للملواات والس ا ا ا ااموم يف األغذية واألعالف ()CXS 193-1995
وللحدود القصوى ملخلفات العقاقري البيطرية واملبيدات احملددة للحليب من هيئة الدستور الغذائي.

4
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النظافة الصحية

يوص ااى بأن جيري إعداد املنتجات املش اامولة بأحكام هذه املواص اافة ومناولتها وفقا لحقس ااام ذات الص االة يف املبادئ
الع ااام ااة لنظ اااف ااة األغ ااذي ااة ( ،)CXC 1-1969وم اادون ااة الس ا ا ا ا ا االو بش ا ا ا ا ا ا ااأن نظ اااف ااة احللي ااب ومنتج ااات احللي ااب

) (CXC 57-2004وغري ذلك من نص ا ااوت الدس ا ااتور الغذائي ذات الص ا االة ،مثل مدونات املمارس ا ااات اخلاص ا ااة
بالنظافة العامة ومدونات املمارس ا ا ا ا ا ااات .وجيب أن متتثل املنتجات ألي معايري مكروبيولوجية حمددة وفقا للمبادئ
واخلطوط التوجيهية لوضع املعايري املكروبيولوجية وتطبيقها يف جمال األغذية (.)CXG 21-1997
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التوسيم

باإلض ا ا ااافة إىل أحكام املواص ا ا اافة العامة لتوس ا ا اايم األغذية الس ا ا ااابقة التغليف ) (CXS 1- 1985واملواص ا ا اافة العامة
الستخدام مصطلحات األلبان ( ،)CXS 206-1999تُطبّق األحكام احملددة التالية:

1-7

اسم الغذاء

يكون اس ا اام الغذاء مس ا ااحوق األلبان املنزوعة الربوتني .ومتكن تس ا اامية املنتجات اليت متتثل لحوص ا اااف ذات الص ا االة
يف القس اام  2والرتكيبات الواردة يف القس اام  3-3مس ااحوق احلليب املنزوع الربوتني ومس ااحوق املص اال املنزوع الربوتني
على التوايل.
املنزوع
حيثما يكون مناس ا ا ابا يف البلد الذي يُباع فيه املنتج ،ميكن اسا ا ااتكمال االسا ا اام بعبارة ملمسا ا ااحوق
الربوتني الغين بالالكتوزمل ،على أن ُميح الفراغ باسم اللنب ،املصل أو احلليب ،حسبما يتناسب مع طبيعة املنتج.
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توسيم العبوات غير المع ّدة للبيع بالتجزئة

جيب أن تُعطى املعلومات املطلوبة يف القس ا ا اام  7من هذه املواص ا ا اافة واألقس ا ا ااام  1-4إىل  8-4من املواص ا ا اافة العامة
لتوسيم األغذية ال سابقة التغليف ( ،)CXS 1-1985وكذلك التعليمات بشأن التخزين إذا اقتضى األمر ،إما على

العبوة أو يف املسااتندات املصاااحبة ،عدا عن أنه جيب أن يظهر على العبوة اساام املنتَج ورقم تعريف الشااحنة وكذلك
اسم وعنوان اجلهة املصنعة أو املعبّئة .غري أنه ميكن االستعاضة عن رقم تعريف الشحنة واسم وعنوان اجلهة املصنعة
أو املعبّئة بعالمة تعريف ،شريطة أن تكون هذه العالمة متماهية بوضوح مع املستندات املرفقة.
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أساليب التحليل وأخذ العينات

للتحقق من االمتثال ذه املواصاافة ،جيب أن تسااتخدم أساااليب التحليل وأخذ العينات الواردة يف أساااليب التحليل
وأخذ العينات املوصى هبا ( (CXS 234-1999ذات الصلة بأحكام هذه املواصفة.

