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ES 132 (2005) (Arabic): TOMATO PRESERVED
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  "  منتجات الطماطم المحفوظة "     الخاصة بـ ٢٠٠٥ / ١٣٢م .ق.م  

   ، وتم إعادة ترتيب بنودها طبقا١٩٩٠تحلل محلل أخر إصدار لها عام تلغي و  

   ١٦٣/٢٠٠٢ للقرار الوزاري   

  

   الخاصة بالخضر والفاكهة ٣/٦قام بأعداد هذه المواصفة لجنة التوافق رقم   
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  المواصفات القياسية المصرية الخاصة 

  بمنتجات الطماطم المحفوظة

  

  

تراطات األساسية والمعايير الوصفية الخاصة بمنتجات الطماطم المحفوظة تشتملل هذه المواصفة االش

  :التالية

  .  عصير طماطم مجفف  حساء  الطماطم  

  

  

  : حساء الطماطم  ٢/١

   المجهز بالحرارة من ثمار الطماطم الطازجة المكتملة النضج والتلوين مع إضافة هو عصير 

  ) . طبيعى أو صناعى ( لزبد أو المسلى ملح الطعام أو السكر أو كليهما وا

  

  : عصير طماطم مجفف ٢/٢

              
            .  

  

 -    

  . ٨ عن الذائبة فى حساء الطماطم  المواد الصلبة ةنسب يجب أال تقلل ٣/١

  . للعبوة المائيةمن السعة ) حجم/حجم(٪   ٩٠ المحتويات عن حجمال يقلل  ٣/٢



  

                                                                                                            

   /  

/  

   المضافة طبقاً للتشريعات الصادرة فى هذا الشأن وفى حالة عدم المواد تكون ٣/٣

  .الدوليةنة دستور األغذية  قرارات ألى من المواد المضافة تكون طبقاً لما ورد بلجوجود     

   المبيدات على الحدود المقررة الصادرة عن لجنة دستور األغذية الدولية بقايا تزيد ال ٣/٤

  . الشأن هذا القياسية المصرية الصادرة في والمواصفات      

   الخاصة ٢٣٦٠ المعادن الثقيلة عما ورد بالمواصفات القياسية المصرية رقم حدود التزيد ٣/٥

   .الغذائية المعادن الثقيلة فى المنتجات بحدود      

  يتم الفحص اإلشعاعي علي الواردات من الدولل المحددة بقرار رئيس مجلس   ٣/٦

  .  وأي تعديالت أو مستجدات تطرأ عليه ١١٨٦   الوزراء رقم 

   ٢٦١٣ المصرية رقم  القياسية التزيد فترة الصالحية عن الفترة الواردة بالمواصفات ٣/٧

  " . الصالحية للمنتجات الغذائية  بفترات " الخاصة     

  منتج محضراً ومصنعاً طبقاً لطرق الصناعة الجيدة مسترشدا ال ان يكون يجب ٣/٨

   للمواصفات الصحية فى هذا الشأن وطبقاً والجهات لجنه دستور األغذية الدولية بتوصيات     

  . المصرية التى ستصدرها الهيئه القياسية     

  : منتج  بالطرق المناسبة ألخذ العينات والفحص يجب أن يكون ال فحص عند ٣/٩

   .وسمومها من الميكروبات الممرضة والمسببة للفساد خالياً  ١

   من الطفيلياتخالياً  ٢

  .  من جراثيم الفطر وسمومها خاليا  ٣

  .يكون الضغط في العلب الصفيح المعاملة حراريا سلبيا   ٣/١٠
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   الوصفيةير  المعاي ٤

  . يكون المنتج محتفظا باللون الطبيعى  ٤/١

   .يكون المنتج خاليا من الطعم المر والمحروق  ٤/٢

   ويجوز نعديلل الحموضة فى حالة إرتفاعها باضافة٤‚٥  في حدودالمنتجب الرقم الهيدروجينى ٤/٣

  .من كربونات أو بيكربونات الصوديوم   نسبة    

  .      ٨  في حدود تج المواد الدهنية بالمن٤/٤

  

 -    

   المنتج فى عبوات تحمى مابداخلها صحياً وغذائياً وتحافظ على الخواص يعبأ ٥/١

  . للمنتجالطبيعية     

   العبوات من مواد أمنه ومناسبه لالستخدام وأال تتسبب فى نقلل أى مواد تصنع يجب أن ٥/٢

   مرغوبة الى المنتج وتكون مطابقة للمواصفات القياسية غيرائحة ونكهة  او رسامه      

  . بكلل منها الخاصة      

        بطاقات ببيانات" الخاصة ١٥٤٦ القياسية المصرية رقم ةبالمواصفد ما ور مراعاة مع ٥/٣

  لمحو  يدون على العبوات بخط واضح غير قابلل لان على" المواد الغذائية المعبأة منتجات     

   .الى جانب اللغة العربية  أخري أجنبيةات لغبأية كتابتها العربية البيانات التالية ويجوز باللغة     

   .ونوعه الصنف أسم ٥/٣/١

  . وجدت ان وعنوانه وعالمته التجارية المنتج أسم ٥/٣/٢
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   .الصافى الوزن ٥/٣/٣

   .الذائبة  الصلبة االمواد ٥/٣/٤

  . المكونات قائمة  ٥/٣/٥

  . وتاريخ إنتهاء الصالحية اإلنتاج تاريخ ٥/٣/٦

  . فى حالة اإلنتاج المحلى) صنع فى مصر ( عبارة ٥/٣/٧

 اسم المستورد وعنوانه وبلد المنشأ باللغة العربية أو االنجليزية أو الفرنسية الـى جانـب اللغـة                  ٥/٣/٨

   .فى حالة اإلستيرادالعربية  

  

  

    

 بطـرق " الخاصـة  )١٣١٧( واالختبار طبقاً لما ورد بالمواصفات القياسـية رقـم   الفحص طرق   تجرى

  " . واالختبار للخضر والبقولل المعلبةالفحص

  

  الفنيــــة المصطلحات   ٧

  

 tomato  soup حساء طماطم
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  صفة اشتركت فى وضع المواالتي الجهات  

    . للمواصفات والجودة  العامة المصرية الهيئة  

  . قسم الصناعات الغذائية  جامعة عين شمس – كلية الزراعة      

  البساتين قسم – جامعة القاهرة – كلية الزراعة      

   .الكيمياء مصلحة  

  . المحفوظةلألغذية قها شركة  

    .المحفوظة شركة ادفينا لألغذية  

  .العالمية شركة الكوكاكوال  

   .الغذائيةغرفة الصناعات  

   معهد التغذية 

  .  الداخلية والتجارةوزارة التموين   

   على الصادرات والوارداتللرقابة الهيئة العامة  

  . مركز تطوير األغذية  

   .الصناعية مصلحة الرقابة  

  ) . القسم والميكروبيولوجى–القسم الكيماوي ( الصحة وزارة– المركزية  المعاملل  

  . مشرق يونيليفر شركة  
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