االشتراطات المؤقتة الواجب توفرها في المنتجات الغذائية الغنية
بالبروتين
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الغذاء الغني بالبروتين:
تش م ه ه ا شترمماتشكل اله شت لغ شة باغ رلةيت تاا م ش اللن في ر م ه ر م أرغ
أقل وال ت تشممم ه شة باتل شةاي تسممما ألغ ا تش
خلاط ة شح مشمممت رل
ر اأم شة سمملكاو شة لملغ شة سمما ألمغ
كياغ ت ن في رم ه قتشأ اليسم ت
ةيبل شةتسم.
االشتراطات
.1
.2
.3
.4

.5

رهلام صحاغ ةل باج صلاأم ما جهغ أقلراغ معا ألم في رلأل شة بشأ.
رهلام كتلغ راع صلاأم ما جهغ أقلراغ معا ألم في رلأل شة بشأ.
تز لأل شةهائغ راحلاه م يتي ما م ايت معا أل ل ضمممممممن شة ال شةألشخلغ في
تتالاب شة باج.
ت ن مصلاأ شةيت تاا ما شة شا شة صتكغ رهل (كلاب جلفال اقاو شةيق لال
اقاو شةي أ شةزلااغ )...ن ل ن ُمصبع ا تش شت ا ألشغ شة ش ي ( Food
.)grade
ت تقه اسممممميغ شةيت تاا ع ل أا في شةال حغ شةفباغ شةسمممممع الغ شة لاتاغ GSO
" 2333شراتشكل شا لغ ذش شإلاعل ش شةا

.6
.7
.8

.9

لغ شةصحاغ".

ن ل ن شة باج خلةالً خل شً تلملً ما مباتل شة بزلت مشاقلته.
لتب ن ل ن شة باج خلةال ً ما ي م شا محظ أم ش م ال ذش ش ا ألشمل
عالجاغ ل ن ةه تفلعال مع شاا لغ.
ن ت ن شة شا شة ضلفغ شةألشخلغ في تتالاب ه ا شة باتل كيقلً ةال حغ شةفباغ
شةسع الغ شة لاتاغ " GSO 2500شة شا شة ضلفغ شة س ح رل ا ألشمهل في
شة شا شة ش اغ".
ن ت ن شة حلاممل شةممألشخلممغ في تتالاممب همم ا شة باتممل كيقمملً ةال حممغ شةفباممغ
شةسممع الغ شة لاتاغ " GSO 995شة حلال شة سم ح رل مما ألشمهل في شة باتل
شة ش اغ".
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البيانات االيضاحية:
 .1ن ت ن معل مل شةيطلقغ شة ش اغ ةل باج كيقلً ةال حغ شةفباغ شةسممع الغ شة لاتاغ
" GSO 9رطلقل شة شا شة ش اغ شة عيأم" مع عألغ ج ا شي شاعل ش صممممحاغ
ت لغ ش عيلأش مضللغ على رطلقغ شة باج.
 .2ش مممممممم شة باج لتب ن لعيت عا كياعغ شة لام شة ش اغ ن ل اب رتلاب شت ممممممم
عيلأم ( بي رلةيت تاا علةي شةيت تاا).
 .3ن لام ت ضان مصألأ كياعغ شةيت تاا في قل غ شة ال .
 .4ن لام ت ضان تتالاز شةيت تاا في شة باج على رطلقاه شة ش اغ.
 .5لتب الالرغ كتلقغ شت ا ألشغ شة اغ شة صى رل اهالالهل ل مالً ما شة باج على
شةيطلقغ شة ش اغ.
 .6في كلل ن شةيت تاا شة ضلف مصألأا ما شا لغ شة ح أم أشثاًل لتب ت ضان
ذةك على رطلقغ شةيالال رحاث لا شفو مع مل أا في شةال حااا شةفباغ
شةسع الغ شة لاتاغ " GSO 2141ماطليل شةعلمغ ةل باتل شةزأشعاغ ات
شة صبعغ شة ح أم أشثاَل" " GSO 2142شة اطليل شةعلمغ ةأل لغ شاعالف
شة صبعغ شة ح أم أشثال".
 .7شتةازشغ ر ل أا في شةال حغ شةفباغ شةسع الغ شة لاتاغ GSO-CAC 193
"م شصفغ علمغ ةل ل ثل شةس غ في شا لغ.
 .8شتةازشغ ر ل أا في شةال حغ شةفباغ شةسع الغ شة لاتاغ " GSO 1016شة عللات
شة ا ت را ة جاغ ةلسلع شة شا شة ش اغ".
 .9لتب ذالت شةاح لتش شةالزمغ كسب كياعغ م ال شة باج عبأل شةحلجغ.
 .10على شة باج شة سا أا شةاعهأل رلتةازشغ راح ه شة سؤ ةاغ اللملغ كالل المغ
ة ش ن فباغ
تلك شة باتل في كلل تس لقهلال ال ةك شتةازشغ رأي تعلا ل
م شصفل قال اغ معا ألم لام شعا لاهل ره ش شةشأن مساقيال ما قيه شةهائغ شةعلمغ
ةل ش شةأل ش .
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