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إّن زيادة إقبال المستهمك عمى شراء المشروبات الصناعية بكل أنواعها راجع إلى  
.   توفر عدة عالمات تجارية مختمفة سواء محمية أو مستوردة

ومع التطور التكنولوجي أصبحت هذه المشروبات تحتوي عمى مواد كيميائية  
.لتحسين قوامها و مكسبة لمنكهة والرائحة( مضافات غذائية)

خاصة )هذه المضافات  إلستعمالالراجع  وو نظرا لمزيادة في نسبة عدم المطابقة  
فإّن هذا المقاء يعتبر ضروري لبحث األسباب و إيجاد الحمول لمحد من هذه ( الُمحّميات
.   المخالفات



تصنيف المشروبات

الماء

مشروبات معّطرة 
غير غازية

مشروبات 
بالفواكه   عصير

الفواكه

مشروبات 
معّطرة غازية



Codex alimentariusتصنيف المشروبات حسب  

و باقي المياه الموضوعة في ( مياه معدنية،مياه المنبع)يشمل الماء المياه الطبيعية : الماء 
قارورات ىذه المياه قد تكون غازية أم ال

ىذا الصنف يشمل عصائر الفواكو و الخضر مستخلصة طبيعيا من الفاكهة : عصير الفواكو 
(.الجزء المستهلك من الفاكهة)

متحصل عليها عن طريق خلط عصيدة ،او عصير او مركزالفاكهة ( : نكتار)مشروبات بالفواكو 
.   مع الماء و السكر او المحليات

 اوسكر +CO2غاز + عبارة عن مشروبات مكونة اساسا من الماء: مشروبات الغازية المعطرة 
، و كذا المشروبات من المستخلصات (الصودة )مسموح بها قانونيا  اخرىمضافات + محليات

النباتية
تشمل المشروبات التي تتكون من اساسا من الماء بدون اضافة :مشروبات غير الغازية المعطرة 

الغاز ، المشروبات المكونة اساسا من عصير الفواكو



ة ي ظمي ن ت ل ا نصوص  ل يت  ا ل ق ا سوي وت ج  ا ت ن ط ا  ضب ملرشوابتت ا



وسم المشروبات
واضح  و، مرئي ومعتذر محوه باللغة العربية الوسم

و الكمية( تبيان طبيعة المنتوج بدقة)تسمية المنتوج 

أو الموزع أو المستورد الموضبعنوان المنتج أو  واسم 
بلد المنشأ 

طريقة االستعمال واحتياطات االستعمال  
انتهاء الصالحية  وتاريخ الصنع  

.شروط الحفظ والمكونات 



الغذائية المسموح بها المضافاتوسم المشروبات المحتوية عمى 



الغذائية للمضافاتبالنسبة 

الرقم الصنفالكميائيةالتسمية 

E33Oعامل حموضة                        الستريكحمض : مثال 



الكميات القصوى  والمحليات المسموح استعمالها 

لتر/مغ 350

لتر/مغ 600

لتر/مغ 80

البوتاسيوم اسيسولفام
اسبارتام
ساكرين

المحميات



المشروبات المحتوية على المحليات الصناعية

( Light):محلى بدون سكر 
%100محلى صناعي 

(…Eالرمز    وتحديد اسم المحلى )

:محلى جزئياً 
(محلى صناعي+سكر )

(…Eتحديد اسم المحلى و الرمز   )

المحميات



البيانات اإلجبارية اإلضافية 

ملينة اثار الىاستهالك بكميات كبيرة تؤدي 

البوليولفي حالة استعمال 
(polyols) 10بنسبة تفوق%

  االنين الفينيليحتوي على 
phénylalanine

تناولو من قبل األطفال الينصح

االسبرتامفي حالة استعمال 



انتهاء الصالحية  وتاريخ الصنع 

شروط  والمكونات 
الحفظ

عنوان المنتج أو  واسم 
أو الموزع أو  الموضب
بلد المنشأ والمستورد 

تسمية المنتوج  

لتر 1

مشروب غازي معّطر 

محلى جزئيا 

مشروب معّطر مشروب بالفواكه

بدون سكر 



حصيمة الرقابة 

المواد األولية

مطابق غير مطابق التسمية

44٪ 56٪
البوتاسيوم اسيسولفام

64 ٪

50٪ 50٪
اسبارتام

21٪

51٪ 49٪
الساكرين

15٪



المنتوج الّنهائي
مطابق غير مطابق نوع التحاليل

31٪ 62٪ ميكروبيولوجية
52٪

25٪ 67٪ فيزيوكميائية
48٪



أسباب عدم المطابقة




