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مواصفات الدستور الغذائي للفطريات اجملففة الصاحلة لألكل
CODEX STAN 39- 1981

-1

النطاق

تنطبق هذه املواصفات على الفطريات اجملففة (مبا يف ذلك الفطريات اجملففة بالتجميد) ،كاملةة و مقطةةة إىل
شرائح ،من مجيع األنواع الصاحلة لألكل ،بةد التجهيز التةبئة.1
-2

الوصف

1-2

تعريف املنتج

 1-1-2الفطر اجملفف الكامل يةين منتج مت احلصول عليه من فطر نظية
سوقه.

ففة

صةاأل لألكةل .جيةو تقصة

 2-1-2قلنسوات كاملة بدون جذع.
 3-1-2فطر جمفف مُقطع يةين منتج مت احلصول عليه من فطر كامل صاأل لألكل مقطع إىل شرائح فف  ،يبلة
اكتنا كل شرحية  4 -1مم.
 4-1-2أشكال أخرى
يسمح بةرض وي شكل آخر من املنتج شريطة ون يكون:
(و)
(ب)

(ج )

1

متميزا بشكل كاف عن وشكال الةرض األخرى الواردة يف هذه املواصفات؛
مستوفيا جلميع االشةاااات الوييقةة الصةلة يف هةذه املواصةفات ،مبةا يف ذلةك االشةاااات املتةلقةة
باحلد د املفر ضة على الةيوب ،الو ن املخفض ،وي اشاااات وخةرى يف هةذه املواصةفات تنطبةق
على هذا الشكل يف املواصفات اليت تشابه على حنو و يق ذلك الشكل و األشكال اليت ينتةوى الةن
عليها مبوجب هذا احلكم.
موصوفا بشكل اف يف بطاقة التوصي لتجنب اخللط على املستهلك و تضليله.

تغطي هذه املواصفات ويضا الفطريات اجملففة من نوع .Shii-ta-ke

سابقاً CAC/RS 39-1970.اعتمدت

1891
MC320/A
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تعريف العيوب

 1-2-2فطريات تالفة تةين فطريات كاملة وكثر من ربع قلنسةواتها مفقةود ،و تةةين ،يف حالةة الفطريةات املقطةةة،
فطريات وكثر من يلث سطح الشرحية اإلمجالي مفقود.
 2-2-2فطريات مكربنة تةين فطريات فففة كاملة و مقطةة على سطحها آيار ضئيلة من الكربنة.
 3-2-2فطريات أتلفتها الريقات تةين قطريات بها يقوب سببتها ال قات.
 4-2-2فطريات أتلفتها الريقات بشكل جسيم تةين فطريات بها وربع يقوب و وكثر سببتها ال قات.
 5-2-2فطريات مهشمة تةين وجزاء من عش الغراب متر من غربال به فتحات حجمها  5 × 5مم.
 6-2-2سوق ساقطة تةين سوق مفصولة عن القلنسوات.
 7-2-2شوائب عضوية ذات منشأ نباتي تةين خالئط من فطريات وخةرى صةاحلة لألكةل وجةزاء مةن نباتةات مثةل
األ راق وشواك الصنوبر ،إىل آخره.
 9-2-2شوائب معدنية تةين تلك املواد اليت تتبقى بةد الامد كمخلفات غ قابلة للذ بان يف محض اهليدر كلوريك.
3-2

األنواع الرئيسية
مجيع الفطريات الصاحلة لألكل اليت تسمح السلطات املختصة يف البلدان املستهلكة ببيةها.

-3

عوامل اجلودة األساسية

1-3

املادة اخلام

تفي املادة اخلام املستخدمة إلنتاج فطريات صاحلة لألكل باالشاااات الةامةة املنصةوع عليهةا يف املواصةفات
الةامة للفطريات الصاحلة لألكل املنتجات الفطرية (.)CODEX STAN 38- 1981
2-3

املنتج النهائي

 1-2-3يتةني ون تكون الفطريات اجملففة الصاحلة لألكل صحية ،وي ليست فاسدة؛ ذات لون نكهة مةذاق مالئةم
لألصناف؛ نظيفة ،وي خالية من الشوائب الةضوية املةدنية؛ خالية بقدر اإلمكان من التلة الةذي تسةببه ال قةات
التل الذي تسببه احلشرات؛ غ تالفة.
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 2-2-3يتم جتفي الفطريات الصاحلة لألكل بشكل صائب متوافق مع ما يلي:
املنتج
فطريات فففة بالتجميد
فطريات فففة (خبالف التجفي بالتجميد)
فطريات فففة من نوع Shii-ta-ke
3-3

احلد األقصى للمحتوى من املاء
 %6م /م
 %12م /م
 %13م /م

العيوب املسموح بها

 1-3-3يسمح حبد وقصى يبل  25يف املائة من الفطريات اليت ال تفي باشةاااات املنةتج النهةائي اةةددة يف القسةم
الفرعي .1-2-3
 2-2-3تنطبق ،يف حد د مدى التسامح يف الةيوب ،بفرادى التساحمات التالية:
العيوب
شوائب مةدنية
شوائب عضوية ذات منشأ نباتي
فطريات وتلفتها ال قات:
فطريات برية
فطريات مستزرعة
فطريات مهشمة
فطريات مكربنة
فطريات تالفة

مدى التسامح
ما ال يزيد عن  %2م /م
مةةةا ال يزيةةةد عةةةن  %0,02م /م باسةةةتثناء عةةةش الغةةةراب
 Shii-ta-keالذي يبل حده األقصى  %1م /م
مةةةةا ال يزيةةةةد عةةةةن  %20م /م مةةةةن فمةةةةوع التةةةةال
مبا يف ذلك التال بشكل جسيم
مةةا ال يزيةةد عةةن  %1م /م مةةن فمةةوع التةةال مبةةا يف ذلةةك
ما ال يزيد عن  %0,5م /م من التال بشكل جسيم.
ما ال يزيد عن  %6م /م
ما ال يزيد عن  %2م /م
ما ال يزيد عن  %20م /م

تكون السوق الساقطة مسا ية يف الةدد للقلنسوات ،وي .1:1
-4

النظافة الصحية

 1-4يوصى بأن يتم جتهيز منا لة املنتج الذي يغطيه هذا احلكم من املواصةفات فقةا لألقسةام املالئمةة مةن مد نةة
املمارسات الد لية املوصى بها -املبادئ الةامة للنظافة الصةحية لألغذيةة ( ) CAC/RCP 1-1969مةد نات املمارسةات
األخرى املوصى بها من قبل هيئة الدستور الغذائي اليت تكون ييقة الصلة بهذا املنتج.
2-4

يكون املنتج خالياً من املواد الكريهة فق ًا للحد األقصى املتاح يف ممارسات التصنيع اجليدة.
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يكون املنتج ،عند اختباره بطرائق وخذ الةينات الفح

املناسبة ،كما يلي:

 خاليا من الكائنات الدقيقة بالكميات اليت قد تشكل خطرا على الصحة؛ خاليا من الطفيليات اليت قد تشكل خطرا على الصحة؛ ال حيتوي على وي مادة تكون قد نشأت من كائنات دقيقة بالكميات اليت قد تشكل خطرا على الصحة.-5

التعبئة والعرض

1-5

التماثل

حتتوي كل عبوة (الكراتني احلقائب املصنوعة من البولي إييلني ،الصناديق) يف فموعة من املنتجةات علةى
فطريات من نفس النوع التجاري ذات ن متمايل.
2-5

التعبئة

يتةني ون تكون الكراتني احلقائب الصناديق من النوع الذي يضمن احلماية الوافية من الراوبة وينةاء زةزين
املنتج نقله .يتةني ون تكون وي و راق و مواد وخرى مسةتخدمة داخةل الةبةوات جديةدة صةامدة للميةاه غة ضةارة
بصحة البشر .يتةني وال تالمس الفطريات بيانات مطبوعة على الةبوة.
3-5

تةبأ الفطريات بشكل سائب يف حدات التةبئة.

-6

التوسيم

باإلضافة إىل متطلبات مواصفة الدستور الةامة لتوسيم األغذيةة سةابقة التةليةب (،)CODEX STAN 1-1985
تطبق األحكام اةددة التالية:
1-6

اسم الغذاء
تسمى املنتجات اليت متتثل للتةاري

االشاااات الواردة يف هذه املواصفات بشكل حيدد:

 1-1-6االسةةم املشةةاك الةلمةةي ألنةةواع الفطريةةات املسةةتخدمة ،لكةةن جيةةو ون حيةةل حمةةل املصةةطلحني "فطةةر"
"فطريات" مصطلحات تستخدم بشكل متةارف عليه لوص اجلنس و الصن املةين يف البلد الةيت ينتةوى بيةع املنةتج
فيه ،مثال "عش الغراب" و "فموعة عش الغراب" بالنسبة للجنس :Agaricus
 2-1-6نوع املنتج" :فطريات فففة" و "فطريات فففة بالتجميد"؛
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 3-1-6الشكل "كامل" و "قلنسوات" و "شرائح".
 4-1-6عند تصنيع املنتج فقاً ألحكام األشكال األخرى (القسم الفرعي  ،)4-1-2فيجةب ون حيتةوي التوسةيم علةى
مقربة ييقة من اسم املنتج على الكلمات و اجلمل اإلضافية اليت تجنّب املستهلك التضليل و اإلرباك.
-7

طرق التحليل وأخذ العينات
انظر يائق الدستور الغذائي الوييقة الصلة بشأن ارائق التحليل وخذ الةينات.

