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   ٢٠٠٥ / ١٧٠٢ م.ق.م

  

تلغي وتحلل محلل أخر  "  مجمدة البامية الطازجة ال"    الخاصة بـ ٢٠٠٥/ ١٧٠٢م .ق.م

    .١٦٣/٢٠٠٢ ، وتم إعادة ترتيب بنودها طبقا للقرار الوزاري ١٩٩٥إصدار لها عام 

  

   الخاصة بالخضر والفاكهة ٣/٦قام بأعداد هذه المواصفة لجنة التوافق رقم 
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ن تحتوى أ النضج على وليس فى مرحلة نهايةختيار الباميا الطازجة فى مرحلة نضج مناسبة إيتم  ٤/١

  .العبوة الواحدة على صنف واحد من الباميا 

تى تحتفظ الثمرة بشكلها وتكون محتويات  أو جزء منه حالكأس يتم تجهيز الباميا الطازجة بقطع ٤/٢

   .العبوة خالية من المواد المخاطية والثمار المهشمة

 اره بالطريقة الحسيةبختإ من الطعم والرائحة الغريبة وذلك عند  خالياًالمنتج سليماً ٤/٣ 

   . من حروق التجميد المنتج خاليا٤/٤ً

 معالوزن فى حالة الباميا المجمدة على هيئة كتلل ٪ب٠,٢  في حدود نسبة البذور المنفصلة عن الثمرة٤/٥

   . من البذور فى حالة التجميد الفردى للثمارخلوها تماماً

بيض اللون األ  اللون البنى–� البقع (نسبة العيوب اللونية فيه و  فى اللون يكون المنتج متجانساً ٤/٦

   .بالوزن ٪٥ في حدود ) المصفر

   :ج الحجمىيالتدر ٤/٧

   :يا البلدى وتدرج حجما الى البام٤/٧/١

   : الحجم األولل٤/٧/١/١

  .د ٪بالعد٥وز عن هذا الحد بنسبة ا بالتج ويسمح سم٢,٥طولل الثمرة 
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   :الثاني الحجم ٤/٧/١/٢

   .بالعدد ٪٥وز عن هذا الحد بنسبة ا سم ويسمح بالتج٣,٥طولل الثمرة فيه 

   :م الثالثجالح٤/٧/١/٣

   .بالعدد ٪٥وز عن هذا الحد بنسبة اج سم ويسمح بالت٤,٥طولل الثمرة فيه 

  : الحجم الرابع ٤/٧/١/٤

   .٪بالعدد٥ وز عن هذا الحد بنسبة ا سم ويسمح بالتج٥طولل الثمرة    

    :الباميا الرومى وتدرج حجما الى٤/٧/٢

  : الحجم األولل ٤/٧/٢/١

   .٪ بالعدد٥  وز عن هذا الحد بنسبةا سم ويسمح بالتج٧طولل الثمرة فيه    

   : الحجم الثانى٤/٧/٢/٢

  د٪بالعد٥  وز عن هذا الحد بنسبةا سم ويسمح بالتج١٠طولل الثمرة 

    . يراعى التجانس فى الحجم فى جميع الدرجات الحجمية السابقة٤/٨

.    

حكام بحيث تحافظ على إ الماء ومغلقة بالمتصاص المنتج فى عبوات مناسبة ونظيفة ومانعة أيعب ٥/١

 ٢١٤٤ن تكون متماثلة فى النوع والحجم ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية م ق م رقم ا ومحتوياتها

  .شتراطات العامة للعبوات البالستيكية المستخدمة فى تعبئة المواد الغذائية الخاصة باأل

 الخاصة ببيانات بطاقات منتجات المواد ١٥٤٦ورد بالمواصفات القياسية م ق م رقم ا مع مراعاة م٥/٢

  ون يدون على العبوات بخط واضح غير قابلل للمحاه على أالغذائية المعب

   .الى جانب اللغة العربية بأية لغات أجنبية أخريما يلى باللغة العربية ويجوز كتابتها    
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  .سم الصنف إ ٥/٢/١

  .  ان وجدت نتج وعنوانه وعالمتة التجاريةسم المإ ٥/٢/٢

   . الوزن الصافى لمحتويات العبوة٥/٢/٣

  .نتهاء الصالحية إاج وتاريخ نت تاريخ اال٥/٢/٤

    . الدرجة الحجمية ٥/٢/٥

  .نتاج المحلى فى حالة اإل) صنع فى مصر ( إنتاج عبارة٥/٢/٦

   .ستيراداإل  حالةفيأو االنجليزية أو الفرنسية باللغة العربية  أوبلد المنشوعنوانه سم المستورد إ ٥/٢/٧

   . اشتراطات التخزين٥/٢/٨

ضافة الى  باإلأهوية يشترط كتابة عدد الوحدات الصغيرة المعبا فى حالة التعبئة فى عبوات ح٥/٣

  .البيانات السابقة 

.     

بطرق فحص " الخاصة ٩٩١مصرية رقم  للمواصفات القياسية الختبار طبقاًتجرى طرق الفحص واإل

  " .ة  الخضر المجمدراختباو

.    

 okra (Hibiscus esculentus)  الباميا 

  E �– Coli  القولون النموذجي

 total Count  العد الكلى

 blocks Frozen  مجمدة على هيئة كتلل

 pathogenic Microorganism  أحياء دقيقة ممرضة
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  . للمواصفات والجودة الهيئة المصرية العامة

 . قسم الصناعات الغذائية  جامعة عين شمس – كلية الزراعة  

 . قسم البساتين – جامعة القاهرة – كلية الزراعة      

 .مصلحة الكيمياء   

  .شركة قها لألغذية المحفوظة  

  . شركة ادفينا لألغذية المحفوظة   

  .الكوكاكوال العالمية شركة  

  .غرفة الصناعات الغذائية  

   .  معهد التغذية 

  .  وزارة التموين والتجارة الداخلية  

   الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

  . مركز تطوير األغذية  

  . مصلحة الرقابة الصناعية  

  ) .لميكروبيولوجى القسم وا–القسم الكيماوي (وزارة الصحة –� المعاملل المركزية   

 .شركة يونيليفر مشرق   
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