
)التداول والتخزين والنقل  الخامساء والتي أشير إليها في الجزء منتجات لتصنيع الغذ –الجزء ج 
  .من الممحق األول والتصنيع والتعبئة والتغميف(

 
 مواد ومنتجات محددة تستعمل في إنتاج الغذاء العضوي المصنع. 5
 

  :إلضافات الغذائية، بما فيها الحواملا .5.5
 تحضير المادة الغذائية شروط االستعمال

  منشأمن 

 المادة اسم

  حيواني نباتي 

 كربون الخضار Morbier Cheese  X جبن الماعز المرمد

 Red Leicesterجبن ليكستر األحمر

Cheese 
 Double جبن السكر المؤستر المضاعف

Gloucester Cheese 
 Cheddar جبن الشيدر

 Mimolette Cheese جبن الميموليت

 X 

  حمراء بذور نبات ذو صبغة

Annatto، Bixin، 

Norbixin 

يجب أال تستعمل لمتموين أو إلغناء 
 .المنتج بالكالسيوم

X X 
 كربونات الكالسيوم

Calcium Carbonate 

نبيذ صناعة في ممغ 55تستخدم بمعدل  -
المصنع من الفاكية غير العنب(  )الثمار

 عصير ثمار بدون إضافة السكر)بما فييا
 أوالمستخدم لصنع المشروبات  التفاح
وعصير ثمار  (Cider) الخل

 *((Perryاألجاص
ممغ في تحضير  055تستخدم بمعدل  -

وعصير ثمار  ((Ciderعصير التفاح  نبيذ
السكر والعصير  بإضافة ((Perryاإلجاص
 *المركز 

X 
 

 
 
 
 
X 

X 
 

 
 
 
 
X 

 

 ثاني أكسيد الكبريت
 (Sulphur Dioxide) 
 
 

 ت البوتاسيومتيي كبريئانميتا ث
(Potassium 

Metabisulphite) 
 
 
 



ممغ/ليتر من SO2   أساسحسوبة عمى *م
 كل المصادر.

 

 

 0المحم منتجاتفي 
تحسب عمى الكمية الداللية المضافة -

 NaNO2 من غ /كغمم  05 أساس
القصوى تحسب الكمية الداللية المتبقية -

 NaNO2 من غ /كغمم 55 أساسعمى 

تحسب عمى الكمية الداللية المضافة -
 NaNO3 من غ /كغمم  05    أساس

القصوى تحسب الكمية الداللية المتبقية -
 NaNO3غ /كغ مم 55عمى اساس

 

 X 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 

 ت الصوديوم ينتر 
(Sodium Nitrite ) 

 
 
 
 
 
 
 أو

 نترات البوتاسيوم
(Potassium Nitrate) 

 X X حمض المبن 
 X X ثاني أكسيد الكربون 

 X  حمض التفاح(Malic Acid) 

2محومال منتجات
 

X X 
 حمض األسكوربيك

  -Ascorbic Acid(Cفيتامين )

باالرتباط مع النترات  2المحوم منتجاتفي 
 والنتريت

 X 
  الصوديوم اسكوربات

(Sodium Ascorbate) 

 مضادات أكسدة لمدىون والزيوت

X X 

، Tocopherol توكوفيمور
 مستخمصات غنية

 بالتكوفيروالت



2الحميب منتجاتفي 
 X X سيتينيل(Lecithins) 

وتمك المعتمدة  المحم منتجاتأساسي في 
  أساسيبشكل  الحميبعمى 

 X 
 الصوديوم الكتات

 (Sodium Lactate)  
 ) أمالح حمض المبن(

 X  حمض الميمون(Citric Acid) 

 
 X 

  حماضات الصوديوم
(Sodium Citrates) 

 
X  

 حماضات البوتاسيوم
 (Calcium Citrates) 

 
X  

 ركحمض الطرطي
(Tartaric Acid) 

 
X  

 طرطرات الصوديوم
(Sodium Tartrates) 

 
X  

 طرطرات البوتاسيوم
(Potassium Tartrates) 

 لدقيقا نفش لعجينةعامل 
X  

 الكالسيوم أحادي فوسفات
(Monocalciumphosphate) 

المنتجات المعتمدة عمى أساسي في 
2بشكل اساسي الحميب

 
X X 

 حمض األليجينك
 (Alginic Acid) 

المنتجات المعتمدة عمى أساسي في 
2بشكل اساسي الحميب

 
X X 

 الصوديوم اتأليجين
(Sodium Alginate) 

المنتجات المعتمدة عمى أساسي في 
2بشكل اساسي الحميب

 
X X 

 البوتاسيوم اتأليجين
(Potassium Alginate) 

المنتجات المعتمدة عمى أساسي في 
2بشكل اساسي الحميب

 
X X 

 آغار
(Agar) 

المنتجات المعتمدة عمى أساسي في 
2بشكل اساسي الحميب

 
X X 

 كارجينات
(Carrageenan) 



 X X صمغ ثمرة الخرنوب 

 X X ( صمغ غوارGuar Gum) 

 X X الصمغ العربي 

 X X ( صمغ كزانتانXanthan) 

 (Glycerol)غميسيرول  X ةالنباتي لممستخمصات

المنتجات المعتمدة عمى أساسي في 
2بشكل اساسي ميبالح

 
X X 

 بكتين
 (Pectin) 

 مادة لصنع الكبسوالت )البرشام(

X X 

ىيدروكسي بروبيل ميثيل 
 مموزيالس

(Hydroxy Propyl 

Methyl Cellulose) 
 

 Dulce De‘ 3كريمة الحميب المحالة

Leche   
 وزبدة الكريمة الحامضة

 Soured-Cream Butter  
 Sour Milk Cheese والجبن الحامض

X X 

 كربونات الصوديوم
(Sodium Carbonates) 

 
X  

 كربونات البوتاسيوم
(Potassium Carbonates) 

 
X  

 كربونات األمونيوم
(Ammonium Carbonates) 

 
X  

 كربونات المغنيزيوم
(Magnesium Carbonates) 

 تخثر الحميب
 X 

 كمور البوتاسيوم
(Calcium Chloride) 

 )مادة حاممة(حامل
X  

  الكالسيوم كبريتات
(Calcium Sulphate) 

 معاممة سطح المعجنات
X  

 ىيدروكسيد الصوديوم
(Sodium Hydroxide) 



 لألعشاب والتوابل لمتكتلعامل مانع 
X  

 ثاني أكسيد السيميكون
(Silicon Dioxide) 

 Talc بودرة التالك X X المحم لمنتجاتعامل تغطية 
 X X غاز اآلرغون Argon 

 X X ميومغاز اليي Helium 
 X X غاز النتروجين Nitrogen 
 X X غاز األكسجين Oxygen 

 مالحظات:
إذا تم التوضيح بشكل كاف لمسمطة من أنو ال يوجد بدائل  ،يمكن استعمال ىذه اإلضافات فقط - (5)

 بالمنتج . تقنية متاحة  تعطي نفس الضمانة و /أو تسمح بالمحافظة عمى المالمح الخاصة
 قيود تتعمق بالمنتج الحيواني فقطىذه ال-(2)
(3)- Dulce de leche  or Confiture de lait  تشير إلى الكريمة البنية الناعمة حموة المذاق

 .المصنوعة من الحميب المحمى المكثف
 

مساعدات التصنيع والمنتجات األخرى والتي من الممكن استعمالها في تصنيع  .2.5
 المكونات ذات المنشأ الزراعي من اإلنتاج العضوي

  
 تحضير المادة الغذائية شروط االستعمال

 االسم من منشأ

 نيحيوا نباتي

4الماء الصالح لمشرب
 X X الماء 

 كموريد الكالسيوم  X .تكتلعامل 

 X  كربونات الكالسيوم 

 X  ىيدروكسيد الكالسيوم 

 كبريتات الكالسيوم  X .تكتلعامل 

 .تكتلعامل 
X  

كموريد المغنزيوم أو 
 (Nigari)نيجاري



 كربونات البوتاسيوم  X .)الزبيب( تجفيف العنب

 كربونات الصوديوم  X .ياتالسكر  -إنتاج السكر

الحمام الممحي في  pH حموضةالتنظيم درجة 
 5إنتاج الجبن

 X 
 حمض المبن

الممحي في إنتاج  pH  حموضةالتنظيم درجة 
 .الجبن

6إنتاج الزيت وفي عممية حممية النشاء
 

X X 

 حمض الميمون

 Brassicaإنتاج الزيت من  ،ياتإنتاج السكر 

spp.  يتي بذور المفت الز 
X  

 ىيدروكسيد الصوديوم

 5إنتاج اليالم 
6ياتإنتاج السكر 

 
X X 

 حمض الكبريت

 إنتاج اليالم

الحمام الممحي في Ph  حموضةالدرجة  تعديل
 Gouda،Edam،Maasdammerتصنيع أجبان 

 ،Boerenkaas،Friese،And Leidse 

Nagelkaas  

 X 

 كمور الماءحمض 
Hydrochloric Acid 

 إنتاج اليالم

  X 
 ىيدروكسيد األمونيوم

Ammonium 
Hydroxide 

 إنتاج اليالم

  X 

 بيروكسيد الييدروجين
Hydrogen Peroxide 

 ( يماء األكسجينال)

 X X ثاني أكسيد الكربون 

 X X النتروجين 

 اإليثانول X X مذيب

 عامل تصفية
X  

 حمض العفص
Tannic Acid 

 X  ألبومين بياض البيض 

  
X  

 (نينالجب)كازايين
 Casein   



 X  جيالتين 

 
X  

 غراء السمك
Isinglass 

 الزيوت النباتية X X .، تحرير أو عامل مضاد رغوةلمتزييت

 

X 
 

 

  ىالم ثاني أكسيد
 لسيمكونا

 Silicon  Dioxide 
Gel  
  أو المحمول الغروي

Colloidal Solution   
 X  الكربون النشط 

ة باإلضافات بااللتزام مع قواعد النقاوة الخاص
E553b الغذائية 

X  
 بودرة التالك

 6العسل عامل لزوجة لتحضير نبيذ
 بااللتزام مع قواعد النقاوة الخاصة باإلضافات

E550   الغذائية 

X X 

 البينتونايت
 Bentonite 

 6العكبر
بااللتزام مع قواعد النقاوة الخاصة باإلضافات 

E555 الغذائية 

X X 

 كاولين
 (Kaolin) 

6اليالمإنتاج 
 X X مموزيالس 

6إنتاج اليالم
 

X X 
 التراب الدياتومي
Diatomaceous 

Earth 

6إنتاج اليالم
 X X البيرليت Perlite 

 X X  البندققشور 

 X  مسحوق األرز 

 شمع النحل  X عامل محرر

 شمع الخرنوب  X عامل محرر

 مالحظات: 



(4)- 98/83/EC   ة ومواصفات مياه الشربلنوعي تعميمات المجنة األوروبيةمن: 
 ،لمطبخ ،معدة لمشرب  ،كل المياه سواًء كانت في حالتيا العادية أو بعد المعاممة  -أ   

عن مصدره سواء كان من شبكات  بغض النظرى تحضير الطعام أو ألغراض منزلية أخر 
 زجاجات أو حاويات من أوخزانات  أوتوزيع المياه 

لمحفظ أو  ،لمصناعة التحويمية ،نتاج الغذاء لمتصنيعأي مياه مضمونة مستعممة في إ -ب  
السمطة المحمية في حال اقتناع لتسويق المنتجات أو المواد المعدة لالستيالك البشري 

 .لممنتج المختصة عمى أن نوعية المياه ال يمكن أن تؤثر عمى الشكل النيائي
 تتعمق القيود فقط بالمنتجات الحيوانية - (5)
 يود فقط بالمنتجات النباتيةتتعمق الق - (6)

 
 

  المكونات من منشأ زراعي والتي لم يتم إنتاجها عضوياً . 6
المنتجات النباتية غير المصنعة إضافة لمنتجاتها الناتجة من الصناعة  .5.6

 التحويمية
 الثمار والبذور والثمار الجوزية الصالحة لألكل .5.5.6

  المحمبPrunus mahaleb  

  العنابZizyphus lotus(L.)Lam. 

  الصنوبر الثمريPinus pinea L. 

  الكستناءCastanea sativa Mill. 

  البندقCorylus avellana L. 

  الزعرورCrataegus  azarolus L. 

 السدر Zizyphus spina-christ (L.) Wild 

 البطم االطمسي Pistacia atlantica Desf. 

 البطم الفمسطيني Pistacia Palaestina Boiss. 

 حبة خضراء(  -الالنتسيك)المصطكى البطمPistacia lentiscus L. 

 السماق Phus coriaria L. 

  )القبار)الكبارCapparis spinosa 



  الورد الدمشقيRosa damascena 

  )توت السياج )عميق دغميRubus sanctos  

 الخرنوب Ceratonia ciliqua 

  البموط Quercus spp. 

  جوزات الكوال Cola acuminata 
  توت العميق الحامض Ribes uva-crispa 
 ثمار نبات زىرة الساعة(فاكية الباشن(  Passiflora edulis 
  )التوت األحمر) الجاف Rubus idaeus 
  )الكشمش األحمر)الجاف Ribes rubrum 

 

 .األعشاب والتوابل الصالحة لألكل  .2.5.6
 الفميفمة Schinus molle L.  

  بذور فجل الحصان Armoracia rusticana 

  الخولنجان Alpinia officinarum 

 أزىار العصفر Carthamus tinctorius 

 ) القرة ) الرشاد Nasturtium officinale 

 )الحبة السوداء )حبة البركة Nigella sativa  

  الحمبة Trigonella foenum-graecum 

  الييل Elettaria cardamomum  

  الزنجبيل Zingiber officinalis  

 القرفة Cinnamomun zeylanicum   

  الكركم Curcuma longa  

 النعنع Mentha viridis  

 المردقوش البري Origanum vulgare  

 الزعتر Thymus vulgaris  

 الريحان Ocimum basilicum  

 )الحصمبان )إكميل الجبل Rosmarinum officinalis   

 الكمون Cuminum cyminum  



 الغار النبيل Laurus nobilis   

 الزعفران Crocus sativus  

 جوزة الطيب Myristica fragrans  

  كبش القرنفل Caryophylius aromaticus 

   الخردل األسود Sinapis nigra 

 الخردل األبيض Brassica alba    

 اليانسون Pimpinella anisum   

  الكراوية Carum carvi  

 الشمرة الحموة Foeniculum vulgare  

  نس البقدو Apium petroselinum 

  الكزبرة Coriandrum sativum  

  الفمفل األسود Piper nigrum 

  نعناع فمفميMentha viridis piperita 

 الزوفا Micromeria spp. 

 العرقسوس Glycyrrhiza glabra 

  العصفرCarthamus  tinctorius 

  الشيحArtimisia spp.( A. glacialis, A.  vulgaris, A.  herba alba)  

  خطميةAlcaea officinalis, (A.  rosa) 

  الخمةAmmi visnage, (A. majus) 

  بيمسان سوريSambucus syriaca  

  الحرملPeganume harmala 

  المميسةLippia citriodora  

 

مسموح في ويستخدم منيا فقط ال أعشاب البحرشنيات والطحالب و ألا :متفرقات .3.5.6
  .الغذائية غير العضوية ادو تحضير الم

 
  نباتية من الصناعة التحويميةمنتجات  .5.6



سواًء أكانت المشتقة من النباتات غير الواردة ادناه الدهون والزيوت  .5.2.6
 :مكررة أو ال، ولكن غير معاممة كيميائياً 

  الكاكاو Theobroma cacao 

  جوز اليند Cocos nucifera 

  الزيتون Olea europaea 

  عباد الشمس Helianthus annuus 

  النخيل Elaeis guineensis 

  )الكولزا ) المفت الزيتي Brassica napus، rapa 

  العصفر Carthamus tinctorius 

  السمسم Sesamum indicum 

  فول الصويا Glycine max 

  الذرة Zea maise  

  الفستق السوداني Arachis hypogaea 

 
 ، النشاء والمنتجات األخرى من الحبوب والدرناترالسكاك .2.2.6

  ( الفركتوز)سكر الفاكية. 
 أوراق األرز. 
 غير مخمر(خبز فطير(. 
  غير معامل كيميائياً  ،ز والذرة الشمعيةالنشاء من األر. 

 متفرقات .3.2.6
  بروتين البازالءPisum spp. 

 قصب السكر فقطمنتج من عصير  ،شراب مسكر. 

  ماء الكرز المحضر من عصارة الفاكية والمنكيات. 
 المنتجات الحيوانية. 3.6

 لمائية األحياء اAquatic Organisms:  في فقط مسموحة الو  ،األسماكذات مصدر مزارع
  .تحضير المواد الغذائية غير العضوية

  من عظام السمك او مصدر نباتي فقط(اليالم( 



 بودرة مصل الحميب 
 لصنع السجق(الدقيقة لمماشية األمعاء ( 

 

 اإلنتاج الحيواني واألدوات ومستمزمات  المنتجات المستخدمة في تنظيف وتعقيم األبنية .7
 الصابون البوتاسي والصودي 
 الماء والبخار 
 ي ىيدروكسيد الكالسيوم معمق محمول ثنائ 
 )الكمس) الجير 
 الكمس الحي 
  ىيبوكموريت الصوديوم(Sodium Hypochlorite )  القصارة ( –) مثال سائل التبييض 
 الصودا الكاوي 
 البوتاس الكاوي 
 ىيدروجين بيروكسيد Hydrogen Peroxide (يماء األكسجينال) 
 المركزات الطبيعية لمنباتات 
  كسيحمض الميمون، حمض البيرو Peracetic Acid ، المبنحمض  ،النمل حمض، 

 .وحمض الخل، الحماضحمض 
 الكحول 
 حمض النتريك Nitric Acid (الحموب ألدوات تربية الماشية) 
 حمض الفوسفور Phosporic Acid (الحموب ألدوات تربية الماشية) 
 لدىيداالفورم  Formaldehyde 
  تنظيف الثدي والحمماتالحالبة و معدات تنظيف وتعقيم مواد مستخدمة في 

 كربونات الصوديوم


