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مركزات الطماطم
الـالمج  -1

وال تشمل ) لب الطماطم وعجینة الطماطم(ص ھذه المواصفة القیاسیة بمركزات الطماطم تخت
 الكاتشب وصلصة الطماطم المتبلة أو المنتجات المشابھة األخرى الحریفةصلصة الطماطم 

إلخ ... السكر  -الخل  -البصل  -تحتوى على تركیزات مختلفة من المكونات مثل الفلفل  التي
.بكمیات تغیر رائحة ونكھة وطعم مكون الطماطم 

المراجع التكمیلیة-2

2/1GSO 9/1995 "  بطاقات المواد الغذائیة المعبأة. "

2/2GSO 20/1984  "لمواد الغذائیة طرق تقدیر العناصر المعدنیة الملوثة ل"

2/3GSO 21/1984  " الشروط الصحیة في مصانع األغذیة والعاملین بھا "

2/4GSO 22/1984  "طرق اختبار المواد الملونة المستخدمة في المواد الغذائیة.  "

2/5GSO 150/1993 " الجزء األول  -فترات صالحیة المنتجات الغذائیة"

2/6GSO 244/1994 " ا  طرق اختبار ارات  : الجزء األول  -الفاكھة والخضر ومنتجاتھ االختب
ي   -تقدیر الوزن الصافي تقدیر اللزوجة الظاھریة  -الحسیة  واد    -تقدیر الفراغ القم دیر الم تق

" .الغریبة والثمار المعیبة 

2/7GSO ISO 1842 : 1994  " تقدیر الرقم الھیدروجیني  -منتجات الفاكھة والخضر. "

2/8GSO 382/1994 "   ة ات الزراعی ي المنتج ات ف دات اآلف ا مبی ن بقای وى م دود القص  -الح
" .الجزء األول 

2/9GSO 383/1994 "   ة ات الزراعی ي المنتج ات ف دات اآلف ا مبی ن بقای وى م دود القص  -الح
" .الجزء الثاني 

2/10GSO 1016/1998 " ولالجزء األ -الحدود المیكروبیولوجیة للسلع والمواد الغذائیة . "

:بـ  التي تعتمدھا الھیئة والخاصة القیاسیة الخلیجیة اتالمواصف

" .تقدیر الشوائب  -منتجات الفاكھة والخضر " 2/11 

طریقة قیاس  -تقدیر محتوى المواد الصلبة القابلة للذوبان  -منتجات الفاكھة والخضر " 2/12
" .معامل االنكسار 

" .كھة والخضر المعبأة طرق أخذ عینات منتجات الفا" 2/13

" .طرق تقدیر بقایا مبیدات اآلفات في المنتجات الزراعیة " 2/14

".العلب الصفیح المستدیرة محكمة القفل آلیا المستخدمة في تعبئة المواد الغذائیة "2/15

" .المسموح بھا في المواد الغذائیة  اإلشعاعیةحدود المستویات " 2/16

"المسموح بھا في المواد الغذائیة  اإلشعاعیةحدود المستویات طرق الكشف عن " 2/17
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التعاریف - 3

منتجات محضرة من تركیز مستخلص ثمار الطماطم الحمراء :  مركزات الطماطم       3/1
تامة النضج ، السلیمة النظیفة وذلك بعد إزالة القشور ) میل. لیكوبیرسیكم ایسكلینیتم ب (

% 8سجة الخشنة من المنتج النھائي والمحتوى على نسبة ال تقل عن والبذور واالعناق واالن
من مواد الطماطم الصلبة الذائبة الطبیعیة وقد یضاف إلیھ ملح الطعام والمواد المتبلة الواردة 

:بھذه المواصفة والمحفوظ بالوسائل الطبیعیة وتشمل 

ة وتكون نسبة مواد الطماطم المعبأة في عبوات مناسب) 3/1(مركز الطماطم : لب طماطم 3/1/1
. 24إلى أقل من  8الصلبة الذائبة الطبیعیة فیھ من 

یحتوى على مواد الطماطم الصلبة الذائبة ) 3/1/1(لب طماطم : لب طماطم عالى التركیز 3/1/1/1
% .24إلى أقل من % 15الطبیعیة بنسبة 

طماطم الصلبة الذائبة الطبیعیة یحتوى على مواد ال) 3/1/1(لب طماطم : لب طماطم مركز 3/1/1/2
% .15إلى أقل من % 11.3بنسبة من 

یحتوى على مواد الطماطم الصلبة الذائبة الطبیعیة بنسبة من : لب طماطم متوسط التركیز 3/1/1/3
% .11.3إلى أقل من % 10.2

إلى % 8ن ـیحتوي على مواد الطماطم الصلبة الذائبة الطبیعیة م: لب طماطم خفیف التركیز 3/1/1/4
% .10.2أقل من 

والمحتوي على نسبة ال تقل عن ) 3/1(مركز الطماطم ) : صلصة الطماطم(عجینة الطماطم 3/1/2
.من مواد الطماطم الصلبة الذائبة الطبیعیة % 24

ال تقل نسبة مواد الطماطم الصلبة الذائبة الطبیعیة عن :الطماطم العادیة ) صلصة(عجینة 3/1/2/1
24. %

ال تقل نسبة مواد الطماطم الصلبة الذائبة الطبیعیة عن : الطماطم المركزة ) صلصة(عجینة 3/1/2/2
28. %

ال تقل نسبة مواد الطماطم الصلبة الذائبة الطبیعیة : الطماطم عالیة التركیز ) صلصة(عجینة 3/1/2/3
% .35عن 

المتطلبات   -4

:طلبات التالیة یجب أن یتوافر في مركزات الطماطم المت       

.أن تكون خالیة تمامًا من منتجات الخنزیر أو مشتقاتھا         4/1

أن تكون المواد الخام الداخلة في تصنیع المنتج مطابقة للمواصفات القیاسیة الخلیجیة الخاصة 4/2
.بھا 

بند (یةلمواصفة القیاسیة الخلیجافي أن یراعى عند تصنیع المنتج الشروط الصحیة الواردة 4/3
2/3. (

:السائلین التالیین أو خلیط منھماأن یتم تحضیرھا من مستخلص ثمار الطماطم أو مع أحد 4/4
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.السائل المأخوذ من المخلفات المتبقیة من إعداد الطماطم للتعلیب 4/4/1

.السائل المأخوذ من مخلفات االستخالص الجزئى لعصیر ثمار الطماطم 4/4/2

من العیوب مثل البقع السوداء ، أو القشور الغریبة أو أجزاء منھا أو البذور أو  أن تكون خالیة 4/5
) 4/10(أجزاء منھا ، أو أیة مواد أخرى مشابھة ، خالف التوابل والنكھات الواردة في البند 

.

.أن تكون ذات قوام مناسب ومتجانس وخالیًا من التكتالت 4/6

مواد الطماطم الصلبة الذائبة % 8أن یكون المنتج بعد تخفیفھ بالماء لیصل تركیزه إلى 4/7
الطبیعیة ذو طعم ورائحة ممیزة ونكھة جیدة ، خالیًا من الطعم المر أو المحروق أو أى 

.نكھات غریبة 

ذائبة مواد الطماطم الصلبة ال% 8أن یكون المنتج عند تخفیفھ بالماء لیصل تركیزه إلى 4/8
الطبیعیة ذو لون أحمر ممیز للصنف وفي حالة تعبئتھا في أوعیة زجاجیة یجب أن تكون 

.خالیة من التبقع اللوني عند عنق ھذه األوعیة 

مواد % 8كغم في المنتج بعد تخفیفة بالماء إلى /مغ 60أال تزید الشوائب المعدنیة على 4/9
.الطماطم الصلبة الذائبة الطبیعیة 

:إضافة التوابل أو النكھات التالیة ضمن المكونات یجوز 4/10

ملح الطعام ، البھارات ، منتجات الخضروات الطبیعیة مثل ورق الریحان والبصل، عصیر 
.اللیمون أو عصیر اللیمون المركز كمادة محمضة 

.ال یسمح بإضافة السكریات والمحلیات األخرى أو أیة مادة ملونة أو مغلظة إلى المنتج4/11

االضافات الغذائیة4/12

عوامل ضبط الرقم الھیدروجیني4/12/1

.كحد أقصى 4.3لرفع الرقم الھیدروجیني إلى  -كربونات الصودیوم الھیدروجینیة 4/12/1/1

حمض الستریك              4/12/1/2

كحد أقصي 4.3لالحتفاظ بالرقم الھیدروجیني عند   حمض المالیك                     4/12/1/3

حمض الطرطریك الیسارى  4/12/1/4

حمض الالكتیك4/12/1/5

:على مایلى ) جزء في الملیون(أال تزید نسبة العناصر المعدنیة السامة في المنتج النھائي 4/13

1.1زرنیخ

1.5رصاص

20نحاس
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10زنك

250قصدیر

البندین (بالمواصفتین القیاسیتین الخلیجیتین  أال تزید نسبة بقایا مبیدات اآلفات عما ھو وارد4/14
2/8  ،2/9. (

).2/10بند(لمواصفة القیاسیة الخلیجیةافي وارد  ھو عما المیكروبیولوجیة الحدود تزید أال4/15

 لمواصفة القیاسیة الخلیجیةا في عما ھو وارد اإلشعاعیةزید حدود المستویات ـأال ت4/16
) .2/16بند(

اتأخذ العین   -5

تعتمدھا الھیئة والواردة في البند  التي لمواصفة القیاسیة الخلیجیةلؤخذ العینات طبقًا ـت
)2/13(

طرق الفحص واالختبار-6

طرق الفحص        6/1

تعتمدھا  التي لمواصفة القیاسیة الخلیجیةلرى تقدیر نسبة المواد الصلبة الذائبة طبقًا ـیج  -
) .2/12(الھیئة والواردة في البند 

د ـواردة في البنـال لمواصفة القیاسیة الخلیجیةلیجرى تقدیر الشوائب المعدنیة طبقًا -
)2/11. (

).2/2(الواردة في البند  لمواصفة القیاسیة الخلیجیةلیتم تقدیر العناصر الملوثة طبقًا -

الواردة في  لمواصفة القیاسیة الخلیجیةلیتم الكشف عن المواد الملونة االصطناعیة طبقًا -
) .2/4(البند 

).2/6(الواردة في البند  لمواصفة القیاسیة الخلیجیةلیتم تقدیر المواد الغریبة طبقًا -

) .2/7(ي البند ـواردة فـال لمواصفة القیاسیة الخلیجیةلم تقدیر الرقم الھیدروجیني طبقًا ـیت-

) 2/14(واردة في البند ــال الخلیجیة لمواصفة القیاسیةلیتم تقدیر بقایا مبیدات اآلفات طبقاًٍ -
.

الواردة في البند  لمواصفة القیاسیة الخلیجیةلطبقًا  اإلشعاعیةیتم الكشف عن المستویات -
)2/17. (

جمیع االختبارات الالزمة ) 5(تجري على العینة الممثلة المأخوذة طبقًا للبند : االختبار       6/2
.ھذه المواصفة  لتحدید مدى مطابقتھا لجمیع بنود

التعبئة والنقل والتخزین  -7

.یجب مراعاة الشروط التالیة عند التعبئة والنقل والتخزین 

التعبئة        7/1
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أن یعبأ المنتج في عبوات صحیة نظیفة محكمة القفل خالیة من العیوب المیكانیكیة والتنفیس 7/1/1
.اء التخزین بحیث ال تؤدى إلى حدوث أیة تغیرات في خواصھ أثن

في حالة العلب الصفیح یجب أن تكون مطلیة من الداخل بمادة طالء مناسبة لتعبئة منتجات    7/1/2 
) .2/15(الواردة في البند لمواصفة القیاسیة الخلیجیةلالطماطم ، مطابقة 

النقل7/2

.أن یتم النقل بطریقة تحفظ العبوات من التلف المیكانیكي والتلوث 

ینالتخز7/3

.الحرارة والرطوبة والتلوث مصادر عن مخازن جیدة التھویة بعیدًا في المنتج یخزن أن

اإلیضاحیةالبیانات    -8

یجب ) 2/5،  2/1بند (بما نصت علیھ المواصفتین القیاسیتین الخلیجیتین  اإلخاللمع عدم 
:ذكر البیانات التالیة 

أو  4/4/2،  4/4/1ي أى من البندین ـالسائل الوارد ف زات الطماطم منـفي حالة تحضیر مرك        8/1
.خلیط منھما یجب توضیح ذلك على البطاقة 

.من المواد االختیاریة یجب أن یوضح ذلك على البطاقة  أيفي حالة إضافة 8/2

یجب توضیح ذلك على  3/1/2،  3/1/1في حالة مركزات الطماطم الموضحة في البندین 8/3
.البطاقة 

.ة تركیز المنتج من مواد الطماطم الصلبة الذائبة الطبیعیة نسب8/4

ظروف التخزین 8/5
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المصطلحات الفنیة

Tomato concent rates........................................................................مركزات طماطم

Tomato Puree..........................................................................................لب طماطم

Tomato paste...........................................................................طماطم) صلصة(عجینة 

Tomato extract................................................................................مستخلص طماطم

Seasoning agent........................................................................................مادة متبلة


