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Arab Republic of Egypt

In order to promote public education and public 
safety, equal justice for all, a better informed 
citizenry, the rule of law, world trade and world 
peace, this legal document is hereby made available 
on a noncommercial basis, as it is the right of all 
humans to know and speak the laws that govern them.

ES 415-1 (2007) (Arabic): Canned cooked
dry cowpea and canned cooked dry beans
Part :1Canned cooked dry cowpea
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   المطبوخة المعلبة  الجافةالخاصة باللوبيا و المعايير الوصفية االساسية باالشتراطات هذه المواصفة تختص      

  المطبوخة المعلبة  الجافة اللوبيا   

 تعبئـة محلـولل    بذور اللوبيا الجافة المجهزة والمطبوخة والمعبأة فى محلولل ملحـى أو            ناتج تعليب    هى

   ٠ مناسب

  

 تكون البذور خالية من الحشرات وآثارها وأجزائها وأطوارهـا ومـن االصـابات الحـشرية                 ١ / ٣

   ٠رية والنموات الفط

  ٠  بالوزن  ٪٦٠يقلل الوزن المصفى للمحتويات عن  ال  ٢ / ٣

  ٠   يكون المنتج خاليا من  دهن الخنزير ٣/٣

  . لعبوةمن السعة المائية ل) حجم/حجم( ٪ ٩٠ عن لمحتويات حجم االيقلل    ٣/٤

   ٠    يكون الضغط داخلل العلب الصفيح المعاملة حراريا سلبيا  ٣/٥

وجود قـرارات ألى     عدم حالةوفى فى هذا الشأن   الصادرة   تشريعاتللافة طبقا   تكون المواد المض   ٣/٦

  ٠ الدولية  االغذيةمواد المضافة تكون طبقا لما تصدره لجنة دستورالمن 

 لطرق الصناعة الجيدة مع مراعاة توصيات الكودكس  طبقاً ومصنعاًكون المنتج محضراًين أيجب  ٣/٧

  ية المصرية الصادرة فى هذا الشأنوالجهات الصحية والمواصفات القياس
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 من الكائنات الحية الدقيقة القادرة على النمو وسمومها والتى تمثلل خطورة علـى              يكون المنتج خالياً   ٣/٨

  ٠  لنظم التخزين العاديةالصحة طبقاً

  .يكون المنتج خاليا من االحياء الدقيقة الممرضة والمسببة للفساد وسمومها ٣/٩

  ٠ليا من  خاليا وجراثيم الفطر والخميرة يكون المنتج خا ٣/١٠

  ٠ يكون المنتج خاليا من الطفيليات  ٣/١١

بالحدود (  الخاصة ٢٣٦٠القياسية رقم  الثقيلة طبقا للمواصفة للمعادنتكون الحدود القصوى  ٣/١٢

   .) القصوي للمعادن الثقيلة في المنتجات الغذائية 

٣/١٣              
      

 الوزراء رقم ن الدولل المحددة بقرار رئيس مجلسيتم الفحص اإلشعاعي علي الواردات م ١٤ / ٣

  .  وأي تعديالت أو مستجدات تطرأ عليه ١١٨٦

  ٠غير ضامرة جافة  تامة النضج دمة المستخالبذوركون ت  ١ / ٤

   ٠البذورمتجانسة فى الصنف والحجم واللون كون ت ٤/٢

   ٠البذور محتفظة باللون والطعم والرائحة المميزة للنوع  كون ت ٤/٣

   ٠ ٪ ٤ضافتها فى حدود إ تكون نسبة الماد الدهنية فى حالة ٤/٤

  ٠ ٪ ٢ تكون نسبة ملح الطعام  فى حدود ٤/٥

  ٠ ٪ ١ة السكر فى حالة اضافتها فى حدود  تكون نسب٤/٦

   ٪ ١تكون نسبة كلل من البذور المكسورة والمقشورة والضامرة والفلقات المنفصلة  فى حدود  ٤/٧

  ٠تكون البذور المطبوخة متجانسة فى درجة الطبخ ولينة ومتماسكة وغير متكتلة  ٤/٨
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 الحسية الخواصفى سليمة نظيفة غير منفذة للرطوبة وال تؤثر مناسبة عبواتيعبأ المنتج فى   ١ / ٥

  . المميزة للمنتج 

منتجات المواد الغذائية  ببيانات بطاقات(  الخاصة ١٥٤٦القياسية رقم  بالمواصفة دما وريراعى   ٢ / ٥

بأية  هاكتابت وبخط واضح غير قابلل للمحو ويجوز العربية باللغة اآلتيةدون البيانات ت على أن )المعبأة 

  : العربية  اللغةالى باإلضافة   أجنبية أخرى اتلغ

   .ن وجدت إ  وعالمته التجاريةوعنوانهاسم المنتج   ٥/٢/١

  ٠  نوعهالصنف واسم   ٥/٢/٢

  ٠ الوزن الصافى      ٥/٢/٣ 

  .اسم المادة الدهنية المضافة ونسبتها   ٥/٢/٤ 

   . مرتبة ترتيبا تنازليا    بيانات بالمكونات ٥/٢/٥ 

  . الصالحية انتهاء وتاريخ اإلنتاجتاريخ    ٥/٢/٧ 

  ٠نسبة المادة الصلبة الكلية    ٥/٢/٨ 

   ٠ حالة االنتاج المحلى فى"  مصر فى صنع"عبارة  ٥/٢/٩

  و الفرنسية أو االنجليزية أ باللغة العربية الستيراد فى حالة اوبلد المنشأ  اسم المستورد وعنوانه ٥/٢/١٠

   . ان وجدت  والتداوللوالتخزين شروط الحفظ ٥/٢/١١ 

بطرق (  الخاصــة ١٣١٧رقم  المصرية القياسيةطبقا للمواصفة   طرق الفحص واالختبارتجرى     

  .  ) الخضر والبقولل الجافة ختبار إفحص و
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    . للمواصفات والجودة الهيئة المصرية العامة   

     لتغذيةل  القومى معهدال  

 .البساتين  قسم   القاهرة جامعة – كلية الزراعة      

    ت والواردات الهيئة العامة للرقابة على الصادرا 

  .وزارة الصحة–� المعاملل المركزية   

 .شركة يونيليفر مشرق   

  ٠غرفة الصناعات الغذائية   

  ٠العشماوى الدمرداش بصفته الشخصية / د  
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