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.1

CXS 52-1981

النطاق

تسريًهذهًالمواصفةًعلىًالفراولةًالسريعةًالتجميدً(باستثناءًهريسًالفراولةًالسريعةًالتجميد)ًمنًاألنواعً Fragaria
ًgrandiflora L.وًFragaria vesca L.بحسبًالتعريفًالواردًأدناهً،والمعدّةًلالستهالكًالمباشرًمنًدونًأيًتجهيزًإضافيً،عداً
ما ًهو ًلغرض ًتصنيف ًالحجم ًأو ًإعادة ًالتعبئةً ،عند ًاالقتضاءً.وال ًتسري ًالمواصفة ًعلى ًالمنتج ًعندما ًيشار ًإلى ًأنه ًمع ًدّ ًليخضعً
للمزيدًمنًالتجهيزًأوًألغراضًصناعيةًأخرىً ً.
.2

الوصف

2.1

تعريف المنتَج

الفراولةًالسريعة ًالتجميد ًهي ًالمنتج ًالمعً ًدّ ًمن ًالفراولة ًالطازجة ًوالنظيفة ًوالسليمة ًوالناضجة ًوالمنزوعةًالساق ًوذاتً
القوامًالمتماسكًالذيًيمتثلًلخصائصًأحدًالنوعينًًFragaria grandiflora L.أوً ً.Fragaria vesca L.
2.2

تعريف العملية

الفراولةًالسريعة ًالتجميد ًمنتج ًيخضع ًلعملية ًتجميد ًفي ًمعدات ًمالئمة ًويمتثل ًللشروط ًالمحددة ًأدناهً.وتجري ًعمليةً
التجميد ًهذه ًبحيث ًيتم ًتخطي ًنطاق ًدرجة ًالحرارة ًالقصوى ًللتبلور ًبسرعةً.وال ًًت ُعتبر ًعملية ًالتجميد ًالسريعة ًمكتملةً ًإال ًحين ًتبلغً
حرارة ًالمنتج ًً 18درجة ًمئوية ًدون ًالصفر ً(ً 0درجة ًفهرنهايت)ًفي ًالمركز ًالحراريً ،وذلك ًبعد ًالتثبيت ًالحراريً.ويجوز ًاتباعً
الممارسةًالمتعارفًعليهاًإلعادةًتعبئةًالمنتجاتًالسريعةًالتجميدًفيًظروفًمضبوطةً.
2.3

الممارسات الخاصة بالمناولة

تجريًمناولةًالمنتجًفيًظروفًتسمحًبالحفاظًعلىًجودتهًخاللًنقلهً،وتخزينهًوتوزيعهًحتىًوقتًبيعهًالنهائيًضمناًً.
ويوصىًبمناولةًالمنتجًخاللًمرحلةًتخزينهًونقلهًوتوزيعهًوبيعهًبالتجزئةًوفقاًًألحكامًمدونةًالممارساتًالخاصةًبتجهيزًاألغذيةً
السريعةًالتجميدًومناولتهاً(ً.)CXC 8-1976
2.4

طريقة العرض

2.4.1

األشكال

(أ)

يجبًعرضًالفراولةًالسريعةًالتجميدًعلىًشكلًثمارًكاملةًأوًمقطعةًأنصافًأوًشرائحًأوًقِطع.

(ب)

يجوزًللفراولةًالسريعةًالتجميدًأنًتكونً"سائبة"ً(أيًأنًالثمارًغيرًملتصقةًببعضها)ًأوًأنًتكونًالثمارًملتصقةًببعضهاً
(أيًبشكلًكتلًصلبة)ً.

(ج)

األشكالًاألخرىً
تكونًجميعًأشكالًعرضًالمنتجًاألخرىًمسموحةًبشرطً ً:

( )1أنًيكونًمتميزاًًبدرجةًكافيةًعنًأشكالًالعرضًاألخرىًالمذكورةًفيًهذهًالمواصفة؛
( )2أنًتستوفيًجميعًمتطلباتًهذهًالمواصفة؛ً
( )3أنًتوصفًعلىًنحوًمناسبًعلىًبطاقةًالتوسيمًبقصدًتجنبًإرباكًالمستهلكًأوًتضليله.
2.4.2

تحديد الحجم

(أ)

قدًًت ُعرضًالفراولةًالكاملةًمحددًالحجمًأوًغيرًمحددةًالحجم؛
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(ب)

فيًحالًالفراولةًالكاملةًالمصنفةًبحسبًالحجمً،يجبًأنًتكونًمتجانسةًبدرجةًمعقولةًداخلًكلًعبوةًبحيثًالًيتجاوزً
قطرًأكبرًثمرةًقطرًأصغرًثمرةًبأكثرًمنًً10ملمً،مقاسةًًعلىًأساسًالقطرًاألقصى.

(ج)

بالنسبةًإلىًنوعًً،Fragaria grandiflora L.يجبًأالًيق ّل ًالقطر ًاألقصى ًلكل ًثمرة ًعن ًً 15ملمً،سواءًكانتًمصنفةً
بحسبًالحجمًأوًالً ً.

.3

التركيبة األساسية وعوامل الجودة

3.1

المكونات االختيارية
المحولً،والدكستروزً،والفركتوزً،وشرابًالغلوكوزًوشرابًالغلوكوزًالمجفف)ً.
أنواعًالس ّكرً(السكروزً،والسكرً
ّ

3.2

التركيبة

الفراولة المعدة بالسكر المجففً:ينبغيًأالًيتجاوزًمجموعًالموادًالصلبةًالقابلةًللذوبانًفيًالسائلًالمستخرجًمنًعينةً
3.2.1
الفراولةًالمسحوقة ًنسبة ًً 35في ًالمائة ً(كتلة/كتلة)ًوينبغي ًأال ًيقل ًعن ًً 18في ًالمائة ً(كتلة/كتلة)ًمعبًراً ًعنه ًبالسكروزً ،على ًالنحوً
الذيًيحددهًجهازًقياسًاالنكسارًعلىًً20درجةًمئويةً ً.
الفراولة المعدة بشراب السكرً :ينبغي ًأال ًيتجاوز ًمجموع ًالمواد ًالصلبة ًالقابلة ًللذوبان ًفي ًالسائل ًالمستخرج ًمن ًعينةً
3.2.2
الفراولةًالمسحوقة ًنسبة ًً 25في ًالمائة ً(كتلة/كتلة)ًوينبغي ًأال ًيقل ًعن ًً 15في ًالمائة ً(كتلة/كتلة)ًمعبًراً ًعنه ًبالسكروزً ،على ًالنحوً
الذيًيحددهًجهازًقياسًاالنكسارًعلىًً20درجةًمئويةً .
3.3

عوامل الجودة

3.3.1

الخصائص الحسية وغيرها من الخصائص
ينبغيًلثمارًالفواكهًالسريعةًالتجميدًأنًتكونً:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)
(و)
(ز)
(ح)
(ط)
(ي)

3.3.2

ذاتًلونًسليم؛ً
خاليةًمنًأيًنكهاتًأوًروائحًغريبة؛
سليمةً،إذاًكانتًكاملةً،وغيرًتالفةًمنًالناحيةًالمادية؛ً
سليمةً،إذاًتمًتقطيعهاًإلىًأنصافًأوًشرائحًأوًقطعًولمًتتأثرًبشكلًخطيرًبالفاكهةًالمتحللة؛ً
خاليةًنسبياًًمنًالرمالًوالحصىًومنًأيًموادًدخيلة؛ً
خاليةًفعلياًمنًالسيقانًوأجزائهاًوالكؤوسًواألوراقًوغيرهاًمنًالموادًالنباتيةًالدخيلة؛
سليمةًوخاليةًفعلياًمنًالعفنًولدغاتًالحشراتًوغيرهاًمنًالشوائب؛ً
ناميةًبشكلًطبيعي؛
متّسمةًبخصائصًالصنفًالذيًتنتميًإليهًفيًكلًعبوةًمنًالعبوات؛ً
عندماًتكونًحبوبًالفراولةًمعروضةً"بشكلًسائب"ً،تكونًخاليةًفعلياًًمنًثمارًأخرىًمتالصقةً(كاملةً،أنصافً،
شرائحًأوًقطعة)ًالًيمكنًفصلهاًبسهولةًباليدًعندماًتكونًمج ّمدةًمنًدونًإلحاقًالضررًبها؛ًوًالًيجوزًأنًتكونً
مثلّجةً ً.

الخصائص التحليلية
الًيجوزًأنًتتعدىًنسبةًالشوائبًالمعدنيةًكالرمالًمستوىًً0.1فيًالمائةًكتلة/كتلةُ ً،مقاسةًًعلىًأساسًالمنتجًبأكملهً.

3.4

تعريف العيوب

3.4.1

الملونةًجزئياً
الثمارًغيرً ّ

 ً25إلىًً75فيًالمائةًمنًمساحةًالسطحًالخارجيًبغيرًاللونًالذيًيتسمًبهًالصنف؛ًً
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3.4.2

الملونةًكلياً
الثمارًغيرً ّ

 ً 75فيًالمائةًأو ًأكثر ًمن ًمساحة ًالسطح ًاألخرى ًبغير ًاللون ًالذيًيتسمًبهًالصنف؛ً

3.4.3

الثمارًالمفككة

ً -مفصولةًأوًمطحونةًأوًمسحوقة ً

3.4.4

وجودًسيقانًأوًأجزاءًمنها

 إذاًزادًحجمًكلًمنهاًعنًً3ملمًفيًًبُعدًواحد تظهر ًعالمات ًواضحة ًعلى ًهجوم ًاآلفات ًأو ًإصابة ًمرضية ًأوًمادية

 3.4.5الثمارًالمشوهة

 غير ًنامية ًبشكل ًطبيعي ًوتحتوي ًعلى ًوجه ًالتحديد ًعلى ًأجزاءًصلبةًفيًلبًًّالفاكهةً

3.4.6

الثمارًالسيئةًالمظهر

3.5

مستويات العيوب المسموح بها

مكونًالثمرةًالمصفاةًمنًالمنتجًعلىًالنحوًالمحددًفيًالفقرةًً3.5.2
3.5.1
باالستنادًإلىًوحدةًعيّنةًمنًً500غرامً،الًيتجاوزً ّ
(أ)ًالمستوياتًالتاليةً:

(ب)
(ج)
(د)
(ه)

سيقانًأوًأجزاءًمنهاًيزيدًحجمًكلًمنهاً
عنًً3ملمًفيًًبُعدًواحد
ً
الكؤوس ً
الموادًالنباتيةًالدخيلةًاألخرى
الملونةًكلياً
الثمارًالكاملةًغيرً ّ
الملونةًجزئياً
الثمارًالكاملةًغيرً ّ

(أ)

ً3منًحيثًالعدد
ً3سنتمرًمربع
ً3سنتمرًمربعً
ً1منًحيثًالعدد
ً5فيًالمائةًكتلة/كتلة

(و)
(ز)
(ح)
(ط)

الثمارًالكاملةًالمفككة
الثمارًالمشوهة ً
الثمارًالكاملةًالسيئةًالمظهر
األصنافًالمتباينة

ً5فيًالمائةًكتلة/كتلة
ً5فيًالمائةًكتلة/كتلة
ً2فيًالمائةًكتلة/كتلة
ً6فيًالمائةًكتلة/كتلة

3.5.2

مكون الفاكهة المصفاة

(أ)

مكونًالفاكهةًالمصفّاةًعنًطريقًإذابةًالمنتًجًحتىًيصبحًخالياًًنسبياًمنًبلوراتًالثلجًثمًتصفيتهًعلىًمنخلً
يتمًتحديدً ًّ
ذاتً"ً3فتحاتً/سم"ً(ً8فتحاتً/بوصة)ًلمدةًدقيقتينً.ويشكلًوزنًالفاكهةًالباقيةًعلىًالمنخلً"مكونًالفاكهةًالمصفاة"ً.
وتضافًأيًمنًالموادًالموصوفةًفيًالفقرات(ً3.5.1أ)ًأوً(ب)ًأوً(ج)ًالموجودةًفيًالشرابًالمصفىًإلىًمكونًالفاكهةً
المصفاةًعندًتطبيقًمستوياتًالعيوبًالمسموحًبهاً ً.

(ب)

عندًإضافةًالس ًّكرًالجافًإلىًالثمارًالكاملةًبعدًتجميدهاً،يجبًغسلًالس ًّكرًالجافًبالماءًقبلًتصريفهً ً.

3.6

المستويات المسموح بها لحجم الفراولة الكاملة

ً

عندًعرضًالثمارًبحسبًتصنيفًحجمهاً،يُسمحًبمستوىًتفاوتًبنسبةًً10فيًالمائةًمنًحيثًعددًالثمارًالتيًالًتستوفيً
3.6.1
متطلباتًالفقرةً(ً2.4.2ب)ً.
بالنسبةًإلىًنوع ًً،Fragaria grandiflora L.يجبًأالًتتجاوزًكميةًالثمارًالتيًيق ّل ًطولًقطرهاًاألقصىًعنًً 15ملمً
3.6.2
(وفقاًللفقرةً(ً2.4.2ج))ًنسبةًً5فيًالمائةًمنًإجماليًعددًالثمارً،سواءًكانتًمصنفةًبحسبًالحجمًأوًال.
3.7

تصنيف الوحدات "المعيوبة"
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3.7.1

إن ًأي ًوحدة ًعينة ًتؤخذ ًبموجب ًخطة ًمناسبة ًألخذ ًالعينات ًيبلغ ًمستوى ًالجودة ًالمقبول ًبموجبها ً(ً 6.5أنظر ًنصوصً
الدستورًالغذائيًذاتًالصلةًالمتعلقةًبأساليبًالتحليلًوأخذًالعينات)ًتُعتبرً"معيوبة"ًعندماً ً:

(أ)

يقع ًإجمالي ًالمواد ًالصلبة ًالقابلة ًللذوبان ًلوحدة ًالعينة ًخارج ًالنطاق ًالمحدد ًفي ًالقسمين ًً 3.2.1أو ًً ،3.2.2حسبً
االقتضاء؛ً

(ب)

الًيتمًاالمتثالًأليًمنًالخصائصًالحسيةًوغيرهاًمنًالخصائصًالواردةًفيًالقسمً3.3.1؛ًأو

(ج)

( )1يوجد ًأي ًمن ًالعيوب ًالمدرجة ًفيًالقسم ًً 3.5فيًأكثر ًمن ًضعف ًمقدار ًالمستوى ًالمسموح ًبه ًالمحدد ًلفرادىً
العيوب؛ً ً
()2

يتجاوزًمجموعًالعيوبًالمبينةًفيًالفقراتًمنً(ه)ًإلىً(ط)ًنسبةًً15فيًالمائةًللفراولةًالكاملة؛ًأوً

(ً )3يتجاوزًمجموع ًالعيوب ًالمبينةًفي ًالفقراتً(ز)ًو(ط)ًنسبة ًً 12فيًالمائة ًللفراولةًعلىًشكلًأنصافًأوًشرائحً
أوًقِطع؛ًأوً
(د)

يتمًتجاوزًمستوىًالتفاوتًالمسموحًبهًألحجامًثمارًالفراولةًالكاملةًالمبينةًفيًالقسمً.3.6

3.8

قبول الدفعة

تُعتبرًالدفعةًمقبولةًحينًالًيتجاوزًعددًالوحداتً"المعيوبة"ً،علىًالنحوًالمبينًفيًالفقراتً(أ)ًأوً(ب)ًأوً(ج)ًأوً
(د)ًمنًالقسمًً3.7عندًمقاربتهاًبشكلًمستقلًعنًبعضهاًالبعضًاآلخرًعددًالقبولً(ً)cلخطةًأخذًالعيناتًالمناسبةًحيثًيبلغًمستوىً
الجودةًالمقبولً(ً6.5أنظرًنصوصًالدستورًالغذائيًبشأنًأساليبًالتحليلًوأخذًالعينات)ً ً.
.4

المواد المضافة إلى األغذية
الحد األقصى
حمضًاألسكوربيك}
حامضًالستريك }

.5

بحسبًحدودًممارساتًالتصنيعًالجيدةً

النظافة الصحية

يوصىًبإعدادًالمنتجًالمشمولًبأحكامًهذهًالمواصفةًومناولتهًوفقاًًلألقسامًذاتًالصلةًفيًالمبادئًالعامةًللنظافةًالصحيةً
5.1
لألغذيةً(ً)CXC 1-1969وغيرًذلكًمنًمدوناتًالممارساتًذاتًالصلةًبهذاًالمنتجًوالتيًتوصيًبهاًهيئةًالدستورًالغذائيً ً.
5.2

يجب أن يكون المنتج خاليا من أي مواد غير مرغوب فيها ،إلى أقصى حد تتيحه ممارسات التصنيع الجيدة.

5.3

يجب أن يكون المنتج،عندًاختبارهًبناءًًعلىًاألساليبًالمناسبةًألخذًالعيناتًوالفحصً،كماًيلي:
 خالياًًمنًالكائناتًالدقيقةًبكمياتًقدًتشكلًخطراًًعلىًالصحة؛ خالياًًمنًالطفيلياتًالتيًقدًتشكلًخطراًًعلىًالصحة؛ -خالياًًمنًأيًمادةًناشئةًعنًكائناتًدقيقةًبكمياتًيمكنًأنًتشكلًخطراًًعلىًالصحة.

.6

التوسيم
باالضافةًإلىًمتطلباتًالمواصفةًالعامةًلتوسيمًاألغذيةًالمعبأةًمسبقاًً(ً)CXS 1-1985تُطبقًاألحكامًالمحددةًالتاليةً:
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6.1
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إسم المنتَج

يكونًاسمًالمنتجًالمذكورًعلىًبطاقةًالتوسيمً"فراولة"ًأوًفيًحالةًتوتًاألرضًالمزروعً"ًFragaria vesca L.الفراولةً
6.1.1
البرية"ًأو ً"الفراولةًاأللبية"ً.وينبغيًأنًتظهرًعبارة ً"سريعةًالتجميد"ًأيضاًعلىًبطاقةًالتوسيمً،غيرًأنهًيجوزًاستخدامًمصطلحً
"مج ّمد"ً1فيًبعضًالبلدانًحيثًيستعملًهذاًالمصطلحًعادةًًلوصفًالمنتجًالمجهزًطبقاًًللقسمًالفرعيًً2.2منًهذهًالمواصفةً .
6.1.2

باالضافةًإلىًذلكً،ينبغيًأنًتتضمنًبطاقةًالتوسيمًباالقترانًمعًاسمً"فراولة"ًأوًعلىًمقربةًمنهًماًيليً:
(أ)

الشكلً،حسبًاالقتضاء"ً:أنصاف"ًأوً"شرائح"ًأوً"مقطع".

(ب) وسيطًالتعبئة"ً:معً(إسمًالمادةًالمحلّيةًمثلًنوعًالس ّكرًأوًالشرابًمثالً)"ً.
إذاًت ًّمًعرضًالمنتجًوفقاًًألحكام ًالقسمًالفرعيً(ً2.4.1ج)ً،يجب ًأنًتحتويًبطاقةًالتوسيمًالموضوعةًعلىًمقربةًمنً
6.1.3
اسمً"الفراولة"ًعلىًكلماتًأوًعباراتًإضافيةًمماثلةًلتجنبًتضليلًالمستهلكًأوًالتسببًبأيًالتباسًلديهً .
6.2

تحديد الحجم

6.2.1

فيًحالًاستخدامًمصطلحًيحددًحجمًالفراولةً،يجبً ً:
(أ)

أنًيكونًمرفقاًًبرسمًصحيحًعلىًبطاقةًالتوسيمًلنطاقًالحجمًالغالبًالذيًتمتثلًلهًثمارًالفراولة؛ًو/أو

(ب) أن ًيكون ًمدعوماً ًببيان ًللنطاق ًالغالب ًللقطر ًاألقصى ًللفراولة ًبالمليمترً ،أو ًأجزاء ًمن ًاإلنش ًفي ًالبلدان ًالتيً
تطبّقًالنظامًاإلنكليزيًعامة؛ًو/أوً
(ج) أنًيكونًمطابقاًًللطريقةًالمعتمدةًعرفاًًلالعالنًعنًالحجمًفيًالبلدًحيثًيُباعًالمنتجً.
6.3

المتطلبات االضافية
ًت ُقدمًالمعلوماتًالخاصةًبحفظًالمنتجًوتذويبهًعلىًعبواتًالبيعًبالتجزئةً.

6.4

العبوات السائبة

فيًحالةًالفراولةًالسريعةًالتجميدًالسائبةً،تُذكرًالمعلوماتًالمطلوبةًأعالهًإماًعلىًالحاويةًأوًفيًالمستنداتًالمصاحبةً،
غيرًأنهًينبغيًأنًيظهرًعلىًالحاويةًكلًمنًاسمًالمنتجًالغذائيًمصحوباًًبعبارةً"سريعةًالتجميد"ً(يجوزًاستخدامًمصطلحً"مج ّمد"ً
وفقاًًللقسمًالفرعيًً6.1.1منًهذهًالمواصفة)ًواسمًوعنوانًالمصنِّعًأوًالمعبئً ً.
.7

التعبئة

7.1

ينبغيًلموادًالتعبئةًالمستخدمةًللفراولةًالسريعةًالتجميدًأنًتضمنً ً:

7.1.1

حمايةًالسماتًالحسيةًومواصفاتًالجودةًالتيًيتسمًبهاًالمنتج؛ً

7.1.2

حمايةًالمنتجًمنًالتلوثًالجرثوميًوسائرًأنواعًالتلوثً(بماًفيًذلكًالتلوثًالناجمًعنًموادًالتعبئةًذاتها)؛ً

7.1.3

حمايةًالمنتجًمنًفقدانًالرطوبةً،والجفافًوحسبًاالقتضاءً،التسربًبقدرًماًهوًممكنًعملياًًمنًالناحيةًالتكنولوجية؛ً

7.1.4

عدمًنقلًأيًرائحةًأوًطعمًأوًولونًأوًغيرًذلكًمنًالخصائصًالغريبةًإلىًالمنتج.

1

"مجمد"ً:يُستخدمًهذاًالمصطلحًكبديلًعنً"سريعًالتجميد"ًفيًبعضًالبلدانًالناطقةًباللغةًاالنجليزية.

7

.8

CXS 52-1981

أساليب التحليل وأخذ العينات

للتحقق ًمن ًاالمتثال ًلهذه ًالمواصفةً ،تُستخدم ًأساليب ًالتحليل ًوأخذ ًالعينات ًالواردة ًفي ًأساليب ًالتحليل ًوأخذ ًالعيناتً
الموصىًبهاً(ً)CXS 234-1999ذاتًالصلةًباألحكامًالواردةًفيًهذهًالمواصفةً.

