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المواصفة الخاصة بالتونة والبونيتو المعلبة
CXS 70-1981

تم اعتمادها في سنة  .1981وتم تنقيحها في سنة  .1995وتم تعديلها في السنوات

 2011و2013

و 2016و.2018
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النطاق

-1

تطبق املواص ف احلالي على التون والبونيتو املعلب  .وال تطبق خاص ف على املات ا املتخص فص ف اليت ال يت اوز فيها حمتوى
السمك  50يف املائ من ح م ⁄ح م احملتوى الصايف للعبوة.

-2

الوصف

1-2

تعريف المنتج

تعد مات ا التون والبونيتو املعلب من املات ا املتكون من حلم أي من األنواع املااس ففب املذكورة أسف ف لال واليت ب تعب تها
يف حاويا مغلق بإحكام.
2-2

مسك التون األبيض
مسك التون األص ر الزعاف
مسك التون األسود الزعاف
مسك التون اجلاحظ
التون اجلاوبي الزرقاء الزعانف
تون زرقاء الزعانف الشمالي
تون الص راء الزعاف

 مسك التون الشرقي مسك التون السوداء الوثاب مس ف ف ففك التون ا لوث ف ف ففاف ألمرادو ألوثياوس بي مي-

أل)Euthynnus pelamis

مسك البونيتو يف شرق احمليط اهلادي
البيايت الشيلي
البيايث املخطط
البيايث األطلسي

تعريف العملية

تتم تعب املات ا يف حاويا حمكم الغلق واليت من الض ف ففروري خض ف ففوعها يع معاجل تص ف ففايعي كافي لتض ف ففمن تعقيمها
الت اري.
3-2

العرض

يتعني عرض املاتج باألشكال املوالي :
قطع ص ف ففلب ألمع أو بدون جلد)  -حلم الس ف ففمك مقطع يع أجزاء عرضف ف فيا وموض ف ففوع داخل العبوة بش ف ففكل تكون اياها
موازي لاهايا العلب  .كما جيب أال تزيد نسب ال تا املا صل أو القطع عن  18يف املائ من الوزن املص ى للحاوي

.

قطع – قطع مسك ال تقل أبعاد أغلبها عن  1.2سم يف كل اجتاه وب االحت اظ هبيكل العضل األصلي  .حبيث ال تت اوز
نسب قطع اللحم اليت يقل بعادها عن  1.2سم عن  30يف املائ من الوزن املص ى للحاوي

.
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فتات أو فتا – خليط أجزاء وقطع الس ففمك تقل أبعدها عن  1.2س ففم يف كل اجتاه ولكن ب االحت اظ هبيكل العض ففل .
حبيث ال تت اوز نسب قطع اللحم اليت يقل أبعادها عن  1.2سم  30يف املائ من الوزن املص ى للحاوي

.

مبش ففور أو ممزق  -خليط من أجزاء الس ففمك املطبوخ اليت ب خت يض ففها لتص ففب أح امها مت انسف ف ل حيث تكون األجزاء
ما صل وال تشكل ع يا .
يتعني السماح بكل أشكال العرض األخرى للماتج بشرط:
أل )1أن تكون مميزة بشكل كاو عن أشكال العرض األخرى املذكورة يف هذه املواص ل
أل )2وأن يستويف مجيع متطلبا هذه املواص ل
أل )3وأن يتم وص ا بالطريق املااسب فوق بطاق الوسم قصد جتاب يرباك املستهلك أو تضليلال

-3

التركيبة األساسية وعوامل الجودة

1-3

مادة خام

يابغي يعداد املات ا من أنواع األمساك السففليم املاصففول عليها يف القسففم ال رعي 2.1ل اليت تتسففم ةودة مااسففب للبيع
الطازج املوجا ل سته ك البشري.
2- 3

مكونات أخرى

يابغي أن يكون وس ف ف فيط التعب واملكونا األخرى ذا جودة غذائي وأن تتطابق مع مجيع مواص ف ف ف ا الدسف ف ففتور الغذائي
املعمول هبا.
3- 3

تحلل

يابغي على املات ا أال حتتوي على أكثر من  10ملغ100 ⁄غ من اهليسففتامني باالسففتااد يع متوسففط وحدة العيا اليت ب
اختبارها.
4- 3

المنتج النهائي

يابغي على املات ا أن تسف ف ف ففتويف متطلبا هذه املواص ف ف ف ف عاد فحل الدفعا طبقا للقسف ف ف ففم  9وأن تسف ف ف ففتوي األحكام
املاصول عليها يف القسم  .8يابغي فحل املاتج طبقا للطرق املاصول عليها يف القسم .7
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المواد المضافة إلى األغذية

يسم باستخدام ماظما احلموض وعوامل العزل طب ًقا ملا جاء يف اجلدولني  1و 2من املواص العام للمواد املضاف يع
األغذي أل )CXS 192-1995من ف األغذي  09.4ألحم وظ بالكاملل مبا يف ذلك األمساك واملات ا السفمكي املعلب أو
ضف ف ف فا من ماظما احلموضف ف ف ف وعوامل االس ف ف ففتح ف
املخمرةل مبا فيها الرخويا والقشف ف ف فريا وش ف ف ففوكيا اجللد) وفقط بع ً

والعوامل املهلم ومواد التثبيت والتثخني على الاحو املبني يف اجلدول  3من املواص ف ف ف ف ف العام للمواد املض ف ف ف ففاف يع األغذي

أل )CXS 192-1995يف األغذي اليت تستويف هذه املواص .

وجيب أن تسف ف ففتويف املاكها املسف ف ففتخدم يف املات ا اليت تشف ف ففملها هذه املواص ف ف ف اخلطوط التوجيهي بش ف ففخن اس ف ففتخدام
املاكها أل.)CXG 66-2008
وال يسف ففم باسف ففتخدام يال املاكها الطبيعي واملركبا املاكه الطبيعي ونكها الدخان يف املات ا اليت تشف ففملها هذه
املواص .

-5

النظافة

يوص ففى بتحض ففا املاتج الذي تش ففملا أحكام املدون احلالي ومااولتا وفقا ل قس ففام املعاي يف املبادئ العام لاظاف األغذي
أل )CXC 1-1969ومدون املمارس ف ففا اخلاص ف ف باألمساك ومات ا األمساك أل )CXC 52-2003ومدون ممارس ف ففا الاظاف
اخلاص باألغذي املعلب املاخ ض احلموض واملاخ ض احلموض احملمض أل )CXC 23-1979وغاها من مدونا الدستور
الغذائي ملمارسا الاظاف ومدونا املمارسا .

يابغي أن تطابق املات ا أي معيار من املعايا املكروبيولوجي املوض ف ففوع وف ًقا للمبادئ واخلطوط التوجيهي لوض ف ففع املعايا

املكروبيولوجي ل غذي وتطبيقها أل.)CXG 21-1997

يابغي على املاتج الاهائي أن يكون خاليا من املواد الغريب اليت تشكل خطرا على صح اإلنسان.
عاد اختباره باسففتخدام الطرق املااسففب ألخذ العياا وال حل كما ب حتديدها مسففبقا من طرو هي الدسففتور الغذائيل
يابغي على املاتج أن:
أل )1يكون خاليا من الكائاا الدقيق اليت تكون قابل للامو يف ظروو التخزين العادي ل
أل )2عدم جتاوز كمي اهليستامني  20ملغ لكل 100غ يف مجيع وحدا العياا ل
أل )3ال حيتوي على أي مواد أخرى مبا يف ذلك مواد مش ف ففتق من الكائاا الدقيق ل بكميا ميكن أن تش ف ففكل خطرا
على الصح وفقا للمواص ا اليت وضعتها هي الدستور الغذائيل
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أل )4يكون خاليا من عيوف ختل س م احلاوي اليت قد تضر بالغلق احملكم.

-6

التوسيم

ع وة على األحكام الواردة يف املواص ف ف ف العام املتعلق بتوسف ف ففيم األغذي املعبخة أل)CXS 1-1985ل تطبق األحكام احملددة
التالي :
1-6

اسم الغذاء

اسم املاتج كما هو مصرح با على بطاق الوسم يكون "التون " أو "البونيتو"ل وميكن أن يسبقا أو يلحقا االسم الشائع أو
االسم املعتاد للاوعل بالتوافق مع كل من قانون وعرو البلد حيث يباع املاتجل بطريق حتول دون تضليل املستهلك.
باإلمكان وصففف اسففم املاتج باسففتعمال عبارة وص ف ي للون املاتجل شفريط أن يسففتخدم مصففطل "أبيض" فقط على مسك
التون األبيض و"لون خ يف" و"داكن" و "مزيج" وجيب أن يستخدم فقط وفقا جلميع قواعد البلد حيث يباع املاتج.

 1-1-6أشكال العرض
يابغي التصري بخشكال العرض املتوفرة يف القسم  2.3بالقرف من االسم الشائع.
يابغي على وسيط التعب أن يشكل جزءا من اسم الغذاء.

-7

أخذ العينات والفحص والتحليل

1-7

أخذ العينات

أل )1يابغي أخذ العياا من الدفعا إلجراء االختبارا على املاتج الاهائي كما نل عليا القس ف ف ف ف ف ففم  3.3مس ف ف ف ف ف ففبقا
بالتوافق مع خط أخذ العياا املااسب باعتماد مستوى اجلودة املقبول املقدر ف 6.5ل
أل )2يابغي ي جناز عملي أخذ العياا من الدفعا بغرض فحل الوزن الص ف ف ف ف ف ففايف والوزن املصف ف ف ف ف ف ف ىل كلما كان ذلك
ُ
ممكاال بالتوافق مع خط أخذ عياا مااسب مطابق ملعايا الدستور الغذائي.
2-7

الفحوصات الحسية والمادية

يابغي أن يقوم أش ففخال خض ففعوا لتدريبا متعلق بإجراء ال حوص ففا احلس ففي وال يزيائي بتقييم العياا املخخوذة بغرض
يجناز ال حوصا املذكورةل وذلك وفقا ل قسام  7.3وصوال يع  7.5وللمرفق ألأ) يف اخلطوط التوجيهي املتعلق بعمليا
يجناز التقييم احلسي ل مساك واحملاريا يف املختربا " أل.)CXG 31 - 1999
3-7

تحديد الوزن الصافي

يابغي حتديد احملتوى الصايف جلميع وحدا العياا من خ ل اإلجراءا املوالي :
أل )1وزن احلاوي غا امل توح .
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أل )2فت احلاوي ويزال احملتوى.
أل )3وزن احلاوي ال ارغ ألفارغ متاما) بعد يزال السائل الزائد واللحم امللتصقل
أل )4طرح وزن احلاوي ال ارغ من وزن احلاوي املغلق  .الرقم الااتج هو احملتوى الصايف.
4-7

المصفى
تحديد الوزن ُ

يتم حتديد الوزن املص ى جلميع وحدا العياا من خ ل اإلجراء املوايل:
ُ
أل )1ح ظ احلفاويف يف درجف حرارة ترتاوح بني  20درجف م ويف و 30درجف م ويف ملفدة ال تقفل عن  12سف ف ف ف ف ف ففاعف قبفل
فحصها.
أل )2فت احلاوي ويمالتها لتوزيع احملتويا على ماخل دائري ب وزنا مسف ففبقا وحيتوي على شف ففبك سف ففلكي حتتوي على
فتحا مربع ذا ح م  2.8مم ×  2.8مم.
أل )3يمال املاخل بزاوي تقارف  20 -17درج وترك السمك لاتش ملدة دقيقتني ابتداءً من وقت سكب املاتج فوق
املاخل.
أل )4وزن املاخل الذي حيتوي على السمك املص ى.
أل )5حتديد وزن السمك املص ى بطرح وزن املاخل من وزن املاخل مع املاتج املص ى.
5-7

تحديد الوزن المصفى المغسول (خاص بإجراءات التعبئة في الصلصات)

أل )1ح ظ احلفاويف يف درجف حرارة ترتاوح بني  20درجف م ويف و 30درجف م ويف ملفدة ال تقفل عن  12سف ف ف ف ف ف ففاعف قبفل
فحصها.
أل )2فت احلاوي ويمالتها وغسف ففل الصف ففلص ف ف اليت تغطيها ومن س كامل احملتوى باسف ففتعمال مياه احلا ي السف ففاخا
درج م وي تقريبا)ل باستخدام قارورة غسل ألب ستيكي على سبيل املثال) وذلك فوق ماخل دائري.

أل40

أل )3غسل حمتويا املاخل باستعمال املياه احلا ي حىت يصب خاليا من الصلص امللتصق ل عاد اإلمكان قم ب صل
املكونا االختياري ألتوابلل خضففارل فواكا) باسففتخدام ملقط .يمال املاخل بزاوي تقارف  20 -17درج م وي
وترك األمساك لرتتش ملدة دقيقتني مع حساف الوقت ابتداءً من انتهاء يجراء الغسل.
أل )4يزال املياه امللتصق من قاع املاخل باستخدام ماش ورقي  .وزن املاخل الذي حيتوي على السمك املص ى.
أل )5حتديد وزن السمك املص ى بطرح كتل املاخل من وزن كتل املاخل مع املاتج املص ى.
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تحديد طرق العرض

يتم عرض مجيع وحدا العيا من خ ل اإلجراء املوايل.
أل )1فت العلب وتقطا احملتويا ل وفقا لإلجراءا املبيا يف ال قرة .7.4
أل )2قم بإزال احملتوى ووضعا فوق صياي عميق حتمل شبك فارغ ذا غرزة تساوي  1.2سم.
أل )3فصف ففل األمساك حبذر باسف ففتعمال ملعق مسف ففطح لكي ال تكسف ففر شف ففكل القطع .ضف ففمان أن القطع األصف ففغر من
األمساك قد ب نقلها يع أعلى فُتح الشبك قصد السماح هلا بالسقوط من الشبك فوق املق ة العميق .
أل )4فص ف ففل املواد يف املق ة حبس ف ففب درج ت تتها أو بش ف ففرها ألمتزقها) أو ع اها وقم بوزن األجزاء ال ردي لتحديد وزن
كل مكون.
أل )5يذا ب التصري على الغ و بخنا على شكل "قطع"ل قم بوزن الشبك مع األمساك وس ل الوزن .قم بطرح وزن
املاخل من هذا الوزن لتحديد وزن األمساك الكامل واملقطع .
أل )6يذا ب التص ف فري على الغ و بخنا على شف ففكل "القطع الصف ففلب "ل قم بإزال أي قطع صف ففغاة ألقطع) من الشف ففبك
وأعد عملي وز ا .قم بطرح وزن املاخل من هذا الوزن لتحديد وزن "القطع الصلب " للسمك.
العمليات الحسابية
أل )1يتم حتديد وزن السمك امل تت واملبشور ألاملمزق والع ني) بالاسب امل وي من الوزن اإلمجايل املص ى للسمك.
وزن ال تا
الوزن اجلملي للسمك املص ى

 % = 100ال تا

أل )2يتم قياس وزن قطع الس ففمك الص ففلب والقطع اليت تبقت فوق الش ففبك بالاس ففب امل وي حبس ففاف ال رق من الوزن
اإلمجايل املص ى للسمك.
وزن قطع السمك الصلب والقطع
الوزن اجلملي للسمك املص ى.

 % = 100وزن قطع السمك الصلب
والقطع

أل )3يتم قياس وزن قطع الس ف ففمك الص ف ففلب املتبقي فوق الش ف ففبك بالاس ف ففب امل وي حبس ف ففاف ال رق من الوزن اإلمجايل
املص ى للسمك.
وزن قطع السمك الصلب
الوزن اجلملي للسمك املص ى

 % = 100قطع السمك
الصلبة
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تحديد نسبة الهيستامين

ميكن استخدام الطرق اليت تليب معايا أداء الطرق:

-8

تحديد العيوب

يابغي اعتبار وحدة ما معيب عادما تظهر فيها أي من اخلصائل املدرج أدناه.
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9

مادة غريبة

ين وجود أي مادة يف وحدة العيا غا مشتق من السمكل ال تشكل خطرا على صح اإلنسانل يذا ما ب التعرو عليها
بسف ف ف ف ففهول دون احلاج يع تكباها أو اليت تكون موجودة مبسف ف ف ف ففتوى يتحدد بالل وء يع أي طريق ل مبا يف ذلك التكبا مما
يدل على عدم التطابق مع املمارسا التصايعي والصحي اجليدة.
2-8

الرائحة  ⁄النكهة

تخثر وحدة العيا بروائ أو نكها متواصل ومميزة ومرفوض دال على حدوث حتلل أو تزنخ.
3-8

القوام

أل )1حلم طري أكثر من ال زم وغا معهود يف األنواع املعروض
أل )2أو حلم قاسي أكثر من ال زم وغا معهود يف األنواع املعروض
أل )3أو حلم مثقوف باسب تت اوز  5يف املائ من احملتوى املص ى.
4-8

تغير اللون

هي وحدة العيا املص ف ف ففاب بتغاا مميزة يف اللون يدل على التحلل أو التزنخ أو يص ف ف ففاب اللحم ببقع من الس ف ف ففل يد باس ف ف ففب
تت اوز  5يف املائ من احملتوى املص ى.
5-8

مواد مرفوضة

هي وحدة العيا املصاب ببلورا السرتوفيت اليت يزيد طوهلا عن  5مم.
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مقبولية الدفعة

تعترب الدفع مستوفي للمتطلبا الواردة يف املدون احلالي :
أل )1يذا مل يت اوز العدد اإلمجايل للوحدا املعيب وفقا للتصف ف ف ف ف ففايف الوارد يف القسف ف ف ف ف ففم 8ل العدد املقبول أل )Cاخلال
حبسب خط أخذ العياا اليت يقدر مستوى جودة مقبول أل )AQLفيها ف 5.6ل
أل )2يذا مل يت اوز العدد اإلمجايل لوحدا العيا اليت ال تليب أحكام العرض الوارد يف القس ف ف ف ف ف ففم 3-2ل العدد املقبول
أل )Cحبسب خط أخذ العياا اليت يقدر مستوى جودة مقبول أل )AQLفيها ف 5.6ل
أل )3يذا مل يقل متوسففط الوزن الصففايف أو متوسففط وزن اللحم املص ف ى اخلال ةميع وحدا العيا عن الوزن املصففرح
عاال شريط أال يوجد أي نقل غا م سر يف أي حاوي فردي ل
أل )4يذا استوفت الدفع املتطلبا املتعلق باملواد املضاف والاظاف والتوسيم الواردة يف األقسام  4و 5و.6
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الملحق "ألف"

الفحص الحسي والمادي
يابغي يجراء فحل كامل للعبوة من اخلارج إلجياد عيوف ختل سف ف ف ف ف ف ف م احلاوي أو حواو العبوة اليت قد تكون
-1
مشوه يع اخلارج.
-2

يابغي فت العبوة وحتديد وز ا بالكامل حبسب اإلجراءا احملددة يف األقسام  3-7و.4-7

-3

فحل املاتج للكشف عن تغا اللون.

-4

يزال املاتج حبذر وحتديد طريق العرض حبسب اإلجراء احملدد يف القسم .5-7

 -5يابغي فحل املاتج للكشف ف ففف عن تغا اللونل واملواد الغريب وبلورا السف ف ففرتوفيت .يشف ف ففا وجود عظم قاس على
عدم خضوعا يع معاجل كافي مما يتطلب تقييما لدرج تعقيما.

 -6يتم تقييم الرائح والاكه والقوام بالتوافق مع الوارد يف اخلطوط التوجيهي املتعلق بعمليا يجناز التقييم احلس ف ف ففي
ل مساك واحملاريا يف املختربا " أل.)CXG 31-1999

