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safety, equal justice for all, a better informed 
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ES 687-1 (2005) (Arabic): GUAVA JUICES
PRESERVED EXCLUSIVELY BY PHYSICAL MEANS,
Part 1:NATURAL GUAVA JUICE
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 عصائر الجوافة المحفوظة بالوسائلل الطبيعية
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  ٢٠٠٥ / ٦٨٧م .ق.م  

  

  

 

  :مقدمة   

  

   عصائر الجوافة المحفوظة بالوسائلل الطبيعية"  الخاصة بـ ٢٠٠٥ / ٦٨٧م .ق.م  

   وتم إعادة ترتيب ١٩٩٦تلغي وتحلل محلل أخر أصدار لها عام "  عصير الجوافة الطبيعي  : ١ج  

   ١٦٣/٢٠٠٢بنودها طبقا للقرار الوزاري   

  

   الخاصة بالخضر والفاكهة ٣/٦قام بأعداد هذه المواصفة لجنة التوافق رقم   
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  يةعصائر الجوافة المحفوظة بالوسائلل الطبيع

  عصير الجوافة الطبيعي : ١ج

  المجالل  ١

الخاصـة بعـصير الجوافـة      والمعايير الوصفية    القياسية االشتراطات األساسية     ةتشملل هذه المواصف  

  . الطبيعى 

  التعاريف  ٢

  : الطبيعى  الجوافةعصير ٢/١

ـ  والمتحصلل عليه   غير المتخمر والقابلل للتخمر المعد لالستهالك المباشر          لعصيرهوا       صير من ع

والمحفوظ بإحدى طرق الحفظ الطبيعية       و غير المركز  أو مهروس الجوافة المصفي المركز      أالجوافة  

  .المناسبة 

  االشتراطات األساسية  ٣

  .يكون المنتج ناتجا من ثمار تامة النضج وخالياً من األصابات الفطرية والحشرية    ٣/١

  ضة والمسببة للفساد وفى الحدود المسموح بها يكون المنتج خالياً من األحياء الدقيقة الممر   ٣/٢

  .بكتريولوجيا فى حالة العصير المجمد        

  وفى حالة عدم وجود فى هذا الشأن الصادرة تشريعاتللتكون المواد المضافة طبقا    ٣/٣

  .مواد المضافة تكون طبقا لما تصدره لجنة دستور االغذية الدوليةال قرارات ألى من       

  مقدرة بالرفراكتوميتر على) وزن / وزن  (  ٢٠ال تزيد نسبة المواد الصلبة بالمنتج علي    ٣/٤

  . س مع عدم تعديلل الحموضة  ٢٠درجة         

  ٠من السعه المائية للعبوة ) جمح / حجم ( ٪ ٩٠التقلل محتويات العبوة عن   ٣/٥

   .يكون الضغط في العلب الصفيح المعاملة حراريا سلبيا      ٣/٦

   س ٣٠º  فى حالة العصير المجمد يشترط أن يتم تجميدة على درجة حرارة ال تزيد على      ٣/٧
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   العصير س ويظلل محتفظاً بخواص ١٨º ويخزن ويشحن على درجة حرارة ال تزيد على          

  . س ١٠º الطبيعى المميز ، والنقلل والتداولل ال تزيد على          

  : ت بالمنتج عما يلي ال تزيد نسبة الملوثا ٣/٨

  ةـية المصريـات القياسـلمعادن الثقيلة طبقا للمواصفل  القصويحدودالتكون  ٣/٨/١

  " . بالحدود القصوي للمعادن الثقيلة في المنتجات الغذائية " والخاصة  ٢٣٦٠   م رقم. ق. م      

   .كجم/ مجم ١٠ ال يزيد ثانى أكسيد الكبريت على ٣/٨/٢

   :ن ون يكاتج بالطرق المناسبة الخذ العينات والفحص يجب عند فحص المن ٣/٩

  لنظم التخزين  من الكائنات الحية الدقيقة القادرة على النمو وسمومها طبقاًخالياً  ١

    .العادية والتى تمثلل خطورة على الصحة     

   .ثار ناتجة من الميكروبات الممرضة وسمومهاأى احتوى المنتج على يال أيجب    ٢

  ،جراثيم الفطر والخميرة  وسمومها ومن الميكروبات المسببة للفساد من منتج خالياًيكون ال   ٣

 جم والخميرة على/ خلية٣٠ عد خاليا الفطر على د ال يزيفيما عدا العصير المجمد     

  .جم / خلية ١٠ 

 يتم الفحص اإلشعاعي علي الواردات من الدولل المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ٣/١٠

  .  وأي تعديالت أو مستجدات تطرأ عليه ١١٨٦      

   ال تزيد بقايا المبيدات على الحدود المقررة الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة والمواصفات ٣/١١

  .القياسية المصرية الصادرة فى هذا الشأن        

   ٢٦١٣م رقم .ق.م شهراً طبقاً للمواصفات القياسية ١٨ يجب أال تزيد فتره الصالحيه على ٣/١٢

  ).منتجات الغذائيةالبفترات صالحية (الخاصة        

  الوصفية معاييرال  ٤
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  . القوام واللون متجانسين وله الطعم والرائحة المميزين لثمار الجوافة التامة النضج٤/١

  . المنتج خالياً من الخاليا الحجرية وأجزاء البذور والقشور ٤/٢

   .٠,٨  في حدود حمض ستريكنسبة الحموضة محسوبة ك  ٤/٣

    .٠,٥  في حدود  الطبيعىالعصيرنسبة الرماد فى   ٤/٤

   العبوات والبيانات ٥

  يعبأ المنتج فى عبوات مناسبة تكفلل حمايته من حدوث أي تغير في خواصه أو في ٥/١

  قياسية العبوات المستخدمة مع المواصفات  ال االدمي علي أن ال تتعارض كصالحيته لالستهال     

  .  المصرية والقرارات الصادرة في شأن العبوات المستخدمة في تعبئة المواد  الغذائية     

   للحموضةستخدام الورنيش فى طالء العلب الصفيح يكون الورنيش مضاداًإفى حالة  ٥/٢

                    فى حالة العصير غير المعلب يعبأ فى عبوات مناسبة غير منفذة للرطوبة وال تؤثر فى ٥/٣

  .الحسية المميزة للعصير الطبيعىالخواص       

   التزيد درجة و يخزن العصير المعلب فى مخازن جيدة التهوية غير معرضة للضوء المباشر٥/٤   

   . س٢٥º       حرارتها على 

د     ببيانات بطاقـات منتجـات المـوا      " الخاصة   ١٥٤٦م رقم   .ق. م يراعى ماورد بالمواصفات القياسية    ٥/٥

  التاليـة  البيانـات دون على العبوات بخط واضح غير قابلل للمحو باللغة العربية           ي على أن " الغذائية المعبأة 

   .الى جانب اللغة العربية بأية لغات أجنبية أخريويجوز كتابتها 

    أسم الصنف ونوعه٥/٥/١

   إن وجدت  أسم المنتج وعنوانة وعالمتة التجارية٥/٥/٢

  . الصافي الحجم ٥/٥/٣
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  .بيان بالمكونات مرتبة ترتبا تنازليا  ٥/٥/٤

  .نتهاء الصالحيةإنتاج وتاريخ  تاريخ اإل٥/٥/٥

  . نتاج المحلىفى حالة اإل) صنع فى مصر( عبارة ٥/٥/٦

  .االستيراد  حالة  فى باللغة العربية أو االنجليزية أو الفرنسيةوبلد المنشأأسم المستورد وعنوانه  ٥/٥/٧

  .  الحفظ والتخزين والتداولل  ظروف٥/٥/٨

  .  ظروف التجميد والتسييلل ٥/٥/٩

   .)المنتجات الوسيطة(بطاقات العبوات غير المخصصة للبيع المباشر     ٥/٦

  .أ يوضح على العبوة اسم المنتج ورقم التشغيلة واسم وعنوان الصانع أو المعب ٥/٦/١

  . على مسستندات الشحن المعلومات االخرى غير الموضحة على العبوة توضح ٥/٦/٢

  طرق الفحص واالختبار  ٦

 الخاصة بطرق فحص    ٦٨٣م رقم   .ق. للمواصفات القياسية المصرية م    تجرى طرق الفحص واألختبار طبقاً    

طرق فحص وتقدير بقايا    ب" الخاصة   ١٤٦٤ وكذلك المواصفات القياسية م ق م رقم         .ختبار عصائر الفاكهة  إو

  "مبيدات األفات الزراعية

   المبيدات الكلورنية والفوسفورية أ

   الفنيةالمصطلحات  ٧

 guava juice  جوافةعصير 

 unfermented  غير متخمر

 fermentable  قابلل للتخمر

  Thawing  تسييلل 
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  الجهات التى اشتركت فى وضع هذه المواصفات
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