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  إعداد
 
 

الغذائية والزراعية الخليجية لقطاع مواصفات المنتجاتاللجنة الفنية   

 
 
 

هذه الوثيقة مشروع لمواصفة قياسية خليجية تم توزيعها إلبداء الرأي والمالحظات بشأنها، لذلك 

فإنها عرضة للتغيير والتبديل، وال يجوز الرجوع إليها كمواصفة قياسية خليجية إال بعد اعتمادها من 

 . ليجيةمجلس إدارة الهيئة الخ

  

  
                                     

  

  



  تقديم

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عـضويتها األجهـزة                

الوطنية للمواصفات والمقاييس في دول الخليج العربية ، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية              

  . نية متخصصة الخليجية بواسطة لجان ف
  

وقد قامت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن برنامج عمل اللجنة الفنيـة                

 هـذه   بإعـداد "  اللجنة الفنية الخليجية لقطاع مواصفات المنتجـات الغذائيـة والزراعيـة           " ٥رقم  

ـ   ) المملكة العربية السعودية  (المواصفة القياسية الخليجية من قبل       م إعـداد المـشروع بعـد       وقـد ت

  .استعراض المواصفات القياسية العربية واألجنبية والدولية والمؤلفات المرجعية ذات الصلة
    

في اجتماع مجلس إدارة الهيئـة      خليجية  ) الئحة فنية / قياسية  ( كمواصفةوقد اعتمدت هذه المواصفة     

  . م/      /      لموافق         هـ ،  ا/      /      ، الذي عقد بتاريخ      (          )رقم 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  صلصة تابل السلطة 
  

  

  

  
  

ــس اإلدارة    ــن مجلـ ــاد مـ ــاريخ االعتمـ  :تـ
 

 

    صفة اإلصدار
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  صلصة تابل السلطة 
  

  المجال ونطاق التطبيق   -١

  .اشر  بصلصة تابل السلطة المعدة لالستهالك المبالخليجيةتختص هذه المواصفة القياسية   

  المراجع التكميلية   -٢

٢/١  GSO 9" بطاقات المواد الغذائية المعبأة. "  

٢/٢  GSO 21" الشروط الصحية في مصانع األغذية والعاملين بها. "  

٢/٣  GSO 23" المواد الملونة المستخدمة في المواد الغذائية. "  

٢/٤  GSO 150" فترات صالحية المنتجات الغذائية. "  

٢/٥  GSO 381" تحلبات والمثبتات ومغلظات القوام المسموح باستخدامها في المنتجـات  المس

  " .الغذائية

٢/٦  GSO 1315 "طرق اختبار الماينونيز. "  

٢/٧  GSO 707 "المنكهات المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية . "  

٢/٨  GSO 839"  اشتراطات عامة:  الجزء األول –عبوات المواد الغذائية. "  

٢/٩  GSO 988"  حدود المستويات االشعاعية المسموح بها فى المواد الغذائية . "  

٢/١٠  GSO 998  "    طرق الكشف عن حدود المستويات اإلشعاعية المسموح بهـا فـي المـواد

  ".الغذائية 

٢/١١    GSO 1016 " الحدود الميكروبيولوجية للمواد والسلع الغذائية ـ الجزء األول ".  
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  ١

  الوصف  -٣

عبارة عن غذاء نصف صلب مستحلب محضر من زيت نبـاتي،           : تابل السلطة   صلصة    ٣/١

، واحد أو أكثر من مكونات مح       ) ٥/١/١( الواردة في بند     منظمات الحموضة أحد أو كال    

واحد ) ٥/١/٣(والمعجون النشوي المعد الوارد في بند       ) ٥/١/٢(البيض الواردة في البند     

  .يمكن أيضاً أن تستخدم ) ٥/١/٤(أو أكثر من المكونات الواردة في بند 

عبارة عن غذاء سائل مفصول أو غذاء سائل لـزج مـستحلب            : صلصة التابل الفرنسية      ٣/٢

واحـد أو  ) ٥/١/١(الواردة في بند منظمات الحموضة محضر من زيت نباتي أحد أو كال       

  .يمكن أيضاً أن تستخدم ) ٥/٢/١(أكثر من المكونات الواردة في بند 

  المتطلبات   -٤

الخاصة بكل  الخليجية  أن تكون جميع المواد الخام المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية            ٤/١

  .منها 

الخليجيـة  أن يتم تجهيز المنتج طبقاً لالشتراطات الصحية الواردة في المواصفة القياسـية           ٤/٢

  ) .٢/٢(الواردة في بند 

  .نة ومناسبة للمنتج يجب أن تكون جميع المكونات المستخدمة في التصنيع آم  ٤/٣

٪ ٣٥ وعن     كتلةل٪ با ٣٠يجب أن ال يقل نسبة الزيت النباتي في صلصة تابل السلطة عن               ٤/٤

  . في صلصة التابل الفرنسية 

  .تبلورعلى مانع الاختياراً الزيت النباتي المستخدم قد يحتوي   ٤/٥

٪ مـن   ٤ة عـن    يجب أن ال يقل مح البيض أو مكافئة من محتوي مواد مع البيض الصلب               ٤/٦

  . البيض السائل في صلصة تابل السلطة معالكتلة 

يمكن أن تختلط مكونات المنتج وتعبأ في جو متحكم به كلياً أو جزئياً بواسطة غاز ثـاني                   ٤/٧

  .أكسيد الكربون أو النيتروجين 

الخليجيـة  يجب أال تزيد حدود المستويات اإلشعاعية عما هو وارد في المواصفة القياسية               ٤/٨

  ) .٢/٩(لواردة في بند ا
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فـي  الخليجية  يجب أال تزيد الحدود الميكروبيولوجية كما هو وارد في المواصفة القياسية              ٤/٩

  ) .٢/١١(بند 

  :المكونات والمواد المضافة   -٥

  مكونات صلصة تابل السلطة   ٥/١

  منظمات الحموضة  ٥/١/١

ن مخلوطين مع أي من المكونات      أي خل أو أي خل مخفف بالماء أو أي من هذين المكوني             ٥/١/١/١

  ) .٥/١/٤/٦(االختيارية االختبار الواردة في بند 

أو عصير الليمون الحامض في أي شكل مالئم والذي قد يكون مخففـاً             /عصير الليمون و    ٥/١/١/٢

  .بالماء 

السائل مح البيض المجمد مح البيض المجفـف البـيض          مح البيض   : مكونات مح البيض      ٥/١/٢

الكامل السائل ، البيض الكامل المجمد ، البيض الكامل المجفف ، أو أي واحد أو أكثر من                 

هذه المكونات السابقة الواردة في هذا البند مع بياض البيض الـسائل أو بيـاض البـيض                 

  .المجمد 

من نشاء الغذاء ، نشاء الغـذاء المعـدل ،          يمكن أن يحضر    : مكونات المعجون النشوي      ٥/١/٣

طحين تابيوكا ، طحين القمح ، طحين الجاودا ، أو أي اثنان أو أكثر من هذه المكونـات                  

  .وقد يضاف الماء في تحضير هذا المعجون 

  :المكونات االختيارية األخرى   ٥/١/٤

  .الملح   ٥/١/٤/١

  .ربوهيدرات المغذية محليات الك  ٥/١/٤/٢

الخليجيـة  أو نكهة طبيعية طبقاً للمواصفة القياسية ) ما عدا الزعفران أو الكركم  (وابل  أي ت   ٥/١/٤/٣

بشرط أن ال يمنح المنتج لون يحاكي اللون الذي يمنحه مع البـيض  ) ٢/٧(الواردة في بند    

  .للمنتج 

  .أحادى جلوتامات الصوديوم   ٥/١/٤/٤
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الـواردة  الخليجية  في المواصفة القياسية     بما ورد    مع عدم اإلخالل  : ثبتات والمغلظات   الم  ٥/١/٤/٥

  .ثنائي أوكتيل الصوديوم سلفوسكسيناتيمكن إضافة ) ٢/٥(في بند 

٪ بالكتلة  ٢٥يمكن أن يستخدم في كمية ال تزيد على         :أو حمض الماليك    /حمض الستريك و    ٥/١/٤/٦

  .من حوامض الخل أو مخفف الخل محسوب كحمض خل 

أي دي تـي إيـه     ثنائي صوديوم الكالسيوم ،     ) بقاً لإلنتاج الجيد  ط(: عامل مزيل لاليونات      ٥/١/٤/٧

ثنـائي  أو  /و)  إيثيلين ثنائي األمين ربـاعي حـامض الخليـك        ثنائي صوديوم الكالسيوم    (

، )  إيثيلين ثنائي األمين رباعي حامض الخليك     ثنائي صوديوم   (أي دي تي إيه     صوديوم ،   

   .أو النكهة /يمكن أن تستخدم لحفظ اللون و

ين ، بولي جليسرول إيستر مـن       يسيثأو كساستيرين ، ل   ) طبقاً لإلنتاج الجيد  (: مانع التبلور     ٥/١/٤/٨

  .األحماض الدهنية 

  :مكونات صلصة التابل الفرنسية   ٥/٢

  :باإلضافة إلى المكونات التالية   )٥/١/١(يسمح بإضافة المكونات الواردة في البنود   

   :المكونات االختيارية األخرى   ٥/٢/١

 ، ٥/١/٤/٢ ، ٥/١/٤/١(يسمح بإضافة المكونات االختيارية األخرى الواردة فـي بنـود             

  :باإلضافة إلى المكونات التالية ) ٥/١/٤/٨ ، ٥/١/٤/٧ ، ٥/١/٤/٦ ، ٥/١/٤/٤

  ) .٢/٧(الواردة في بند الخليجية التوابل أو النكهات الطبيعية طبقاً للمواصفة القياسية   ٥/٢/١/١

  .الطماطم ، لب الطماطم ، الكاتشب عجينة   ٥/٢/١/٢

  .البيض والمكونات المشتقة من البيض   ٥/٢/١/٣

الواردة في  الخليجية  مواد ملونة التي تمنح المنتج اللون المميز له طبقاً للمواصفة القياسية              ٥/٢/١/٤

  ) .٢/٣(بند 

الواردة فـي   لخليجية  ا بما ورد بالمواصفة القياسية      لمع عدم اإلخال  : المثبتات والمغلظات     ٥/٢/١/٥

ثنـائي  سفات الـصوديوم أو     تا فو هيكسامييمكن إضافة كربونات الكالسيوم أو      ) ٢/٥(بند  

   . الصوديوم سلفوسكسيناتأوكتيل
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  التعبئة   -٦

يجـب  ) ٢/٨(الواردة في بند    الخليجية  مع عدم اإلخالل بما نصت عليه المواصفة القياسية           

يدة ، نظيفة ، جافة ، سليمة مناسبة محكمة القفل          أن يتم تعبئة المنتج في عبوات صحية جد       

  .ولم تستعمل من قبل وتحافظ على سالمة المنتج وجودته 

  أخذ العينات   -٧

تؤخذ العينات من اإلرسالية بطريقة عشوائية بما يساوي نصف الجـذر التربيعـي لعـدد                 

  .العبوات على أال تقل عدد العبوات المأخوذة عن ثالث عبوات 

  الختبارات إجراء ا  -٨

لتحديـد مـدى    ) ٧(تجرى جميع االختبارات على العينة الممثلة والمأخوذة طبقـاً للبنـد              

  .مطابقتها لجميع بنود هذه المواصفة 

  ) .٢/٦(الواردة في بند الخليجية تقدر نسبة الزيت النباتي طبقاً للمواصفة القياسية   ٨/١

الواردة فـي   الخليجية  للمواصفة القياسية   يتم الكشف عن حدود المستويات اإلشعاعية طبقاً          ٨/٢

  ) .٢/١٠(بند 

  البيانات اإليضاحية   -٩

يجب أن يـذكر    ) ٢/١(الواردة في بند    الخليجية  مع مراعاة ما ورد في المواصفة القياسية          

  :على العبوة 

  ) .٣(أسم المنتج طبقاً للبند   ٩/١

  .المكونات والمواد المضافة للمنتج   ٩/٢

  ) .  ٢/٤(الواردة في بند الخليجية  طبقاً للمواصفة القياسية فترة الصالحية  ٩/٣
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  النقل والتخزين   -١٠

  .يجب أن يتم النقل بواسطة وسائل مناسبة تحفظ المنتج من التلف من والفساد   ١٠/١

يجب أن تخزن العبوات في مخازن جيدة التهوية بعيدة عن مصادر الحـرارة والرطوبـة                 ١٠/٢

    .والتلوث
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  المصطلحات الفنية

  Salad dressing............................................................صلصة تابل السلطة     

  French dressing.......................................................صلصة التابل الفرنسية    

  vegetable oil.......................................................................زيت نباتي 

  Acidifying ingredients...................................................منظمات الحموضة    

  Stabilizers and thickeners..............................................المثبتات والمغلظات    

  Sequestrate..............................................................عامل مزيل لاليونات  

  Crystallization inhibitors.......................................................مانع التبلور 

  Moisture................................................................................رطوبة 
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  ٧

  

  المراجع

 

Code of Federal Regulations 
Title 21, volume 2, parts 100 to 164 
169.150 salad dressing  
169.115 French dressing 

  

  


