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املواصفة اإلقليمية لزبدة الشيا غري املكررة
CXS 325R-2017

مت اعتمادها يف عام  .2017ومت تعديلها يف عام .2020
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النطاق
تنطبق هذه املواصفة على زبدة الشيا غري املكررة املع ّدة لالستهالك املباشر أو كعنصر يف صناعة املنتجات الغذائية.
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الوصف

1-2

تعريفات املنتج
تنطبق التعريفات التالية:
زبدة الشيا هي دهون نباتية مشتقة من أنوية جوز الشيا املعروفة علميا ابسم
(املرادفات ،)Butyrospermum parkii ، Butyrospermum paradoxum :من فصيلة السبوتيات .Sapotaceae

C.F. Gaertn ،Vitellaria paradoxa

زبدة الش ي يييا غري املكررة هي املادة الزيتية اليت ُيص ل عليها من نواة جوز
(املرادفات ،)Butyrospermum parkii ،Butyrospermum paradoxum :من فص يلة الس بوتيات Sapotaceae
ابلطرق اليدوية أو امليكانيكية .وُيص ل عليها بعملية حرارية أو ابلعص ر البارد ،ما ال يغري طبيعة الدهن .وميكن
تنقيتها بغسلها ابملياه وترسيبها وتصفيتها ومعاجلتها ابلطرد املركزي.
C.F. Gaertn ،Vitellaria paradoxa
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تعاريف أخرى
الدفعة هي كمية حمددة من زبدة الشيا غري املكررة هلا خصائص موحدة ،ما يسمح بتقييمها.
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املركبات األساسية وعوامل اجلودة
املواد اخلام
ينبغي ختزين املواد اخلام وتناوهلا حتت ظروف نظافة ص لية ما اهفاا على خص ائص ها الفيز ئية -الكيمائية
واملكروبيولوجية.
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اخلصائص العامة
ينبغي أال ُختل زبدة الشيا غري املكررة بدهون أخرى .وينبغي أن تكون خالية من كافة املواد الغريبة.

1-2-3

اخلصائص احلسية
ينبغي أن يكون للمنتج اللون املميز والرائلة والنكهة املميزت ن لزبدة الش يا غري املكررة وأن يكون خاليا من أي زنخ
صفر.
ويرتاوح اللون من العاجي إىل امل ّ

 2-2-3معايري اجلودة
ينبغي أن تستويف زبدة الشيا غري املكررة معايري اجلودة احملددة يف اجلدول  1هلذه املواصفة.
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اجلدول -1
اخلصائص

معايري اجلودة

الدرجة األوىل
اهد األقصى

زبدة الشيا غري املكررة
الدرجة الثانية
اهد األقصى
اهد األدىن

احملتوى املائي ()%
3
1.1
1
األمحاض الدهنية اهرة ()%
قيمة البريوكس يد (ابمليللي املكاف
15
11
10
من األكس ج ن النش كل من
الزيت)
الش وائ غري الق ابل ة لل ذوابن
0.2
0.1
0.09
( %كتلة كتلة )m/m
ميكن استخدام الدرجة األوىل من زبدة الشيا غري املكررة لالستهالك املباشر؛
ميكن استخدام الدرجة الثانية من زبدة الشيا غري املكررة يف صناعة األغذية (اهلو ت أو الشوكوالتة أو زيت الطعام
أو قاعدة السمن النبايت).
0.05

0.2

0.06

قد تبدو واس عة للغاية حدود هذه املتغريات األس اس ية الوص فية لرتكيبة وجودة زبدة الش يا غري املكررة العامة،
إذ أن النطاق ب ن القيم الدنيا والقيم القص وى واس ا .ويرجا ذلك إىل أن الواص فات خذ ابالعتبار التغاير الفعلي
يف اخلصائص املوجودة يف زبدة الشيا يف مجيا جماالت اإلنتاج.
3-3

اخلصائص الكيميائية والفيزايئية
اجلدول  -2اخلصائص الكيميائية والفيزايئية لزبدة الشيا غري املكررة
املعلَم (ابرامرت)
الكثافة النسبية ( 20 =xدرجة مئوية)
الكثافة ( 40 =xدرجة مئوية)
َّص نُّب (مل هيدروكسيد البواتسيوم غ .دهن)
قيمة الت َ
القيمة اليودية (غ من اليود اجلزيئي 100 I2غ)
املادة غري املتصبّنة ( %كتلة كتلة )m/m
معامل االنكسار على  44درجة مئوية
نقطة االنصهار (درجة مئوية)

النطاق

0.98 - 0.91
0.93 - 0.89
195 - 160
75-30
19 - 1
1.4650 – 1.4620
40 - 35
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تركيبة األمحاض الدهنية
تتوافق العينات اليت تقا ضمن النطاقات املالئمة احملددة أدانه امتثاال هلذه املواصفات.
اجلدول  -3تركيب األمحاض الدهنية يف زبدة الشيا غري املكررة كما حيددها التلليل الكروماتوغرايف
للغاز السائل من عينات حقيقية (كنسبة مئوية من إمجايل األمحاض الدهنية)
احلمض الدهين

محَْض اللوريك
يستيك )Myristic acid (C 14:0
محَْض املري ْ
َْض البلمتيك )Palmitic acid (C 16:0
مح
َْض البامليتولييك )Palmitoleic acid (C 16:1
مح
َْض االستياريك )Stearic acid (C 18:0
مح
َْض األولييك )Oleic acid (C 18:1
مح
َْض اللِّّينولييك )Linoleic acid (C 18:2
مح
َْض اللينولينيك )Linolenic acid (C 18:3
مح
َْض األراكيدونيك )Arachidonic acid (C 20:0
مح

مستوايت األمحاض الدهنية

)Lauric acid (C 12:0
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%

<1
<0.7
10-2
<0.3
50-25
62-32
11-1
<1
<3.5

املواد املاضافة إىل األغذية
ال يُسمح ابستخدام أي مواد مضافة لألغذية يف زبدة الشيا غري املكررة.
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امللوات

ينبغي أن ميتثل املنتج لألحكام ذات الص لة يف مواص فة الدس تور الغذائي العامة للملومت والس موم يف األغذية
واألعالف (.)CXS 193-1995
ينبغي أن متتثل املنتجات املش مولة يف هذه املواص فة لللدود القص وى ملخلفات مبيدات الفات اليت حددها هيئة
الدستور الغذائي.
-6

النظافة الصلية

يوص ى ين عري إعداد زبدة الش يا غري املكررة وتناوهلا وفقا للبنود ذات الص لة من مبادئ الدس تور الغذائي العامة
َ
لنظافة األغذية ( )CXC 1-1969وغريها من مدوانت الدستور الغذائي ذات الصلة مبمارسات النظافة الصلية.
ينبغي أن ميتثل املنتج ألي معايري مكروبيولوجية حمددة وفقا للمبادئ واخلطوط التوجيهية لوض ا املعايري املكروبيولوجية
وتطبيقها يف جمال األغذية (.) CXG 21-1997
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التوسيم

1-7

اسم الغذاء

5

ينبغي توس يم املنتج وفقا ألحكام املواص فة العامة لتوس يم األغذية س ابقة التغلي ( .)CXS 1-1985وابإلض افة إىل
ذلك ينبغي أن يوضا ملصق على كل عبوة يتضمن املعلومات التالية:
(أ)

اسم املنتج ودرجته – ع أن يكون ذلك متسقا ما اجلدول

1

(ب) اسم وعنوان الشركة املصنّعة و أو عالمتها التجارية
(ج) بلد املنشأ

(د)

الوزن الصايف ابلكيلوغرام

الصنا
(ه ) اتريخ ُ

(و) فرتة صالحية املنتج

(ز)

رقم أو رمز دفعة اإلنتاج

(ح) تعليمات التخزين.
2-7

توسيم العبوات غري املعدة للبيع ابلتجزئة

ينبغي أن تعطى املعلومات اليت تتطلبها هذه املواص فة ويتطلبها القس م  4من املواص فة العامة لتوس يم األغذية س ابقة
التغلي إما على العبوة أو يف املس تندات املص احبة هلا ،عدا عن أنه ينبغي أن يظهر على العبوة اس م املنتَج والوزن
املوزع و أو املستورد.
الصنا ورقم دفعة اإلنتاج وكذلك اسم وعنوان املصنِّّا واملعبّ و ّ
الصايف للمنتَج واتريخ ُ
املوزع و أو املس تورد بعالمة تعري ،
غري أنه ميكن االس تعاض ة عن رقم تعري الدفعة واس م وعنوان املص نِّّا واملعبّ و ّ
شريطة أن يكون يسريا التعرف على هذه العالمة يف الومئق املصاحبة.
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أساليب التلليل وأخذ العينات
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أخذ العينات
ينبغي أخذ العينات وفقا ألحكام  ،ISO 5555: 2001أخذ عينات الدهون والزيوت اهيوانية والنباتية.

2-8

التلليل
لض مان االمتثال ملواص فة اجلودة هذه ،ينبغي اختبار العينات املختارة على النلو احملدد يف البند  9وفقا إلجراءات
االختبار املناسبة:

CXS 325R-2017

6

معلَم (ابرامرت) االختبار
حتديد احملتوى الرطويب

الطريقة

 AOAC 920.116
 IUPAC2.60
 ISO 662: 1998

حتديد حمتوى األمحاض الدهنية اهرة والقيمة اهمضية واهموضة

 ISO 660: 1996
 IUPAC 2. 201

حتديد الكثافة النسبية
التصُّب
حتديد قيمة ّ

 IUPAC 2. 101

حتديد قيمة اليود

) ISO 3657: 1988 (revised 1992
 IUPAC 2. 202

حتديد قيمة البريوكسيد

AOAC 925.56
ISO 3961: 1999
AOCS cd. 8b - 90
IUPAC 2501
ISO 3960: 2005







للتصُّب
حتديد املواد غري القابلة ّ
حتديد حمتوى الشوائ غري القابلة للذوابن

ISO 3596-1: 1996
IUPAC 2. 401
ISO 663: 2000
IUPAC 2604






حتديد نقطة االنصهار
حتديد حمتوى الرصاص )(Pb
حتديد حمتوى الزرنيخ

)(As

حتديد حمتوى اهديد

)(Fe

 ISO 6321: 2002
ISO 12193: 1994
AOAC 972.25
AOAC 994.02
IUPAC 2632






 AOAC 952.13
 IUPAC 3136
 ISO 8294: 1994
 AOAC 990.05
 IUPAC 2631

