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  ועוגת קקאו) קקאו (תנזיל קקאועיסת מוצרי קקאו: 
 

Cocoa products: Cocoa (cacao) mass (cocoa liquor) and cocoa cake 
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 )2018( 1חלק  650טיוטה לת"י 

 

  שוקולד, קקאו, חלווה ודברי מתיקה, בהרכב זה:  – 5505טכנית  הועדהוה הוכן על ידי תקן ז

  תמי יצחקי, גליה מקיבל  -    לשכות המסחראיגוד 

  פרח רותם  -   המועצה הישראלית לצרכנות

  חיים פלגייואב מלאך,   -   התאחדות התעשיינים בישראל

  נתן ויטנברג    מהנסים/ אדריכלים/ אקדמאים

  מיה פניגשטיין  -   אות, מעבדות לבריאות הציבור שרד הברימ

  (יו"ר) מרטין סינר  -   , שירות המזוןמשרד הבריאות

  טיטיאנה ברזקה  -   צבא ההגנה לישראל

  שי בסון  -   רשות ההסתדרות לצרכנות

 
  .כמו כן תרמה להכנת התקן אורטל שפר

  

  אסנת שץ ריכזה את עבודת הכנת התקן.
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   הודעה על רוויזיה  על מידת התאמת התקן הישראלי לתקנים או למסמכים זריםהודעה 
  תקן ישראלי זה, למעט השינויים והתוספות הלאומיים המצוינים בו,

  Codex Alimentarius-לאומי של ועדת ה-זהה לתקן הבין
                                                  CODEX STAN 141-1983 

 Revision:2001, Amendment: 2014, 2016                          

  תקן ישראלי זה בא במקום 
  2014 אוגוסטמ 1חלק  650התקן הישראלי ת"י 

  

   מילות מפתח:
  ., אנליזה כימית ובדיקות כימיות, קביעת תכולהתיווי, היגיינת מזוןמוצרי מזון, קקאו, 

Descriptors:  
cocoa, food products, food hygiene, labeling, chemical analysis and testing, determination of content. 
 

  עדכניות התקן
  התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.

  ונות התיקון שלו.המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גילי
  מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

  

  תוקף התקן
  תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.

  ואם או בחלקם) נכנסים לתוקףיש לבדוק אם המסמך רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במל
  יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף. 60

  

  סימון בתו תקן
  כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,

  רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:

  

 זכויות יוצרים
 צלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.אין ל  
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  הקדמה לתקן הישראלי

  :Codex Alimentarius- ועדת ה שללאומי - הביןתקן ישראלי זה הוא התקן 

CODEX STAN 141-1983, Revision: 2001, Amendment: 2014, 2016 , כתקן ישראלי בשינויים שאושר

  ובתוספות לאומיים.

  התקן כולל, בסדר המפורט להלן, רכיבים אלה:

 (בעברית) בשינויים ובתוספות לאומיים לאומי- הביןסעיף חלות התקן תרגום  - 

 לאומי (בעברית)- פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן הבין - 

 )באנגליתלאומי (- התקן הבין - 

  שמשולבים  (בעברית)לאומי -הביןתרגום התקן ובו  מוסףקורא מובא בסוף התקן, למידע בלבד, לנוחות ה

  בו השינויים והתוספות הלאומיים.

  . בית- האלף באותיות וממוספרות שוליים כהערות מובאות הישראלי לתקן לאומיות הערות

  תקן זה הוא חלק מסדרת תקנים החלים על מוצרי קקאו. 

  ה:חלקי הסדרה הם אל

  עוגת קקאוו )קקאו (תנזילעיסת קקאו מוצרי קקאו:   -   1חלק  650ת"י 

  אבקות קקאו ותערובות יבשות של קקאו וסוכריםמוצרי קקאו:   -   2חלק  650ת"י 

  קקאו מוצרי קקאו: חמאת  -   3חלק  650ת"י 

  ומוצרי שוקולד שוקולדמוצרי קקאו:   -   4חלק  650ת"י 

  מקאוצמוצרי קקאו:   -   5חלק  650ת"י 

  

  

  

  )בשינויים ובתוספות לאומיים לאומי- של התקן הבין 1סעיף תרגום (חלות התקן 

  הערה:

  .גופן שונההשינויים והתוספות הלאומיים בסעיף זה מובאים ב

 ,בתקן כמוגדר, (להלן: המוצר) עוגת קקאועל וקקאו  תנזיל (ליקר)או תקן זה חל על עיסת קקאו 

  ישירות לצרכן.למכור גם ניתן  האלהמוצרים את הי שוקולד. ייצור מוצרי קקאו ומוצרב לשימוש
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  לאומי- פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן הבין

  :, כמפורט להלןא1סעיף  יוסף 1לאחר סעיף   - 

  אזכורים נורמטיביים  א.1

 מהדורתם האחרונה היא –המוזכרים בתקן זה (תקנים ומסמכים לא מתוארכים  מכיםומס תקנים

  הקובעת):

  ישראליים תקנים

  כללי –בדיקה  שיטות :חיים בעלי ומזון אדם מזון של מיקרוביולוגיה  -   )א(1.1חלק  885י "ת

  כללי :שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון  -   )א(20חלק  885ת"י 

  סימון מזון ארוז מראש  -   1145ת"י 

  חוקים, תקנות ומסמכים ישראליים

   , על עדכוניו2015- ת הציבור (מזון), התשע"וחוק ההגנה על בריאו

  , על עדכוניהן1991- , התשנ"א)שאריות חומרי הדברה(תקנות בריאות הציבור (מזון) 

  , על עדכוניהן1996- תקנות בריאות הציבור (מזון) (מיקוטוקסינים במזון), התשנ"ו

   ן, על עדכוניה2001- א"ס), התשוספי מזוןתקנות בריאות הציבור (מזון) (ת

  , 12/08/2013מיום  ,של רדיונוקלידים במזון גבוליותוים מנחים לרמות וק – מסמך משרד הבריאות

  עדכוניו על

  , על עדכוניהן2015- התשע"ה ,חומרי טעם וריח – הנחיות שירות המזון הארצי –מסמך משרד הבריאות 

   ,במזון בישראל PCBs של דיוקסינים ותרכובות מרביתרמה קווים מנחים ל – הבריאותמשרד מסמך 

 , על עדכוניו22/03/2016מיום   
  , 27/03/2016מיום  ,במזוןושל נגזרותיו הנחיה בנושא רמות מותרות של מלמין  –מסמך משרד הבריאות 

  על עדכוניו

   מותרות של תרכובות הנחיה בנושא רמותעדכון  –משרד הבריאות  מסמך

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons  )PAH's(,  על עדכוניו27/03/2016מיום ,  

  , 23/03/2017מיום  ,לכמות מרבית של מתכות כבדות ובדיל במזון קווים מנחים –מסמך משרד הבריאות 

 ועדכוני על  

4.  FOOD ADDITIVES  

  :חולאינו חל, ובמקומו י סעיפי המשנה שלו, לרבות, סעיףכתוב בה

  , 2001- ור (מזון) (תוספי מזון), התשס"אתקנות בריאות הציבל יתאימו במוצרתוספי המזון   . 4.1

  עדכוניהן. על

   – הנחיות שירות המזון הארצי –למסמך משרד הבריאות חומרי הטעם והריח במוצר יתאימו   .4.2

  על עדכוניהן., 2015- התשע"ה, חומרי טעם וריח

                                        
  .  20חלק  885נמצא ברוויזיה, ובמקומו יבוא התקן הישראלי ת"י  1.1חלק  885התקן הישראלי ת"י    )א(
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5.  HYGIENE  

  ובמקומו יחול: ,סעיף אינו חלכתוב בה

  . , על עדכוניו2015- ה על בריאות הציבור (מזון), התשע"וחוק ההגנ יעמוד בדרישותהמוצר   .5.1

  .זו דרישות המיקרוביולוגיות המפורטות בטבלהיעמוד בשלהלן, המוצר  1טבלה  לפי תובבדיק  .5.2

  הערה:

  .מוצר 'ג 1-ל מרבית ספירה קובעים 1בטבלה  הנקובים המספריים הערכים אחרת, צוין לא אם

  מיקרוביולוגיות ושיטות בדיקה דרישות  – 1טבלה 

מספר 

 סידורי
הימצאות קביעת ספירה או 

 של מיקרואורגניזמים

 דרישות דגימה ובדיקה
 תוכנית דגימה ערכי גבול לפי בדיקההשיטת 

m(א) M(א) c(א) n(א) 
ספירה כללית של  )1(

 מיקרואורגניזמים אירוביים
עד 

410×1.0 

עד 
510×1.0 

2 5 
  

  

  

  

  

  )ג(1.1חלק  885ת"י 

ספירת חיידקים מקבוצת  )2(

 5 0 1.0×210עד   )ב(הקוליפורמים

 )ב(אנטרובקטריאציאה )3(
 5 0 1.0×310עד 

עד  ספירת עובשים )4(
210×1.0 

עד 
310×1.0 2 5 

ספירת חיידקים מקבוצת  )5(

 הסטאפילוקוקוס אוראוס

 בעלי פעילות קואגולאז
<50 0 5 

 5 0 'ג 25- שלילי ב הימצאות חיידקי סלמונלה )6(
  הערות לטבלה:

  בתקן זה היא כמפורט להלן: n ,c ,m ,Mהמשמעות של האותיות   )א(
n  - ונבדקיםבלתי תלוי מתוך מנה ושפריטיו נדגמים באופן אקראי  ,גודל מדגם מינימלי. 
c  - היא בין  בדיקתםמרבי מותר של פריטי מדגם שתוצאת  פרמסm ל -M )M  ≤ ה דיקתוצאת הב≤ m.( 

m  - היא קבילה. בדיקהרוביולוגי אשר מתחתיו כל תוצאת גבול מיק 
M  -  אינה קבילה. בדיקהגבול מיקרוביולוגי אשר מעליו כל תוצאת 

. ניתן לבחור באחת מהדרישות אנטרובקטריאציאההדרישה למוצר היא עמידה בערכי גבול של קוליפורמים או   )ב(

 .)]3) או (2[במספר הסידורי (
 . 20חלק  885נמצא ברוויזיה, ובמקומו יבוא התקן הישראלי ת"י  1.1חלק  885התקן הישראלי ת"י   )ג(

6.  LABELLING  
  במקומו יחול:ו ,אינו חל ,וסעיפי המשנה של , לרבותסעיףכתוב בה

  .1145ישראלי ת"י התקן ה לפיסימון המוצר יהיה    - 

    "מסת קקאו" אויהיה "עיסת קקאו" או  2.1וגדר בסעיף מהשם המשמש לתיאור המוצר ה   - 

  או "ליקר קקאו". "תנזיל קקאו"  

  יהיה "עוגת קקאו". 2.2וגדר בסעיף מהשם המשמש לתיאור המוצר ה   - 
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  :כמפורט להלן ,8סעיף  יוסף 7לאחר סעיף   - 

  מזהמים  .8

  , )שאריות חומרי הדברה(תקנות בריאות הציבור (מזון) ל תתאיםדברה במוצר השאריות חומרי התכולת   .8.1

  כוניהן., על עד1991- התשנ"א

  תקנות בריאות הציבור (מזון) (מיקוטוקסינים במזון), ל תתאיםהמיקוטוקסינים במוצר תכולת   .8.2

  , על עדכוניהן.1996- התשנ"ו

קווים מנחים  –משרד הבריאות  מסמךל תתאיםשל המתכות הכבדות במוצר  המרביתהתכולה   .8.3

   ., על עדכוניו23/03/2017מיום  ,במזוןובדיל מרבית של מתכות כבדות  לכמות  

קווים מנחים  – הבריאותמשרד מך במוצר תתאים למס PCBs של דיוקסינים ותרכובות מרביתהרמה ה  .8.4

 , על עדכוניו.22/03/2016מיום  ל,אבמזון בישר PCBs של דיוקסינים ותרכובות מרביתרמה ל

הנחיה בנושא רמות מותרות של  –הרמה המותרת של מלמין במוצר תתאים למסמך משרד הבריאות   .8.5

  , על עדכוניו.27/03/2016מיום  ,במזוןושל נגזרותיו מלמין 

תתאים למסמך משרד ) Polycyclic Aromatic Hydrocarbons )PAH's תרכובותהרמה המותרת של   .8.6

 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons בנושא רמות מותרות של תרכובותהנחיה עדכון  – הבריאות

)PAH's(,  על עדכוניו.27/03/2016מיום , 

וים מנחים לרמות וק – למסמך משרד הבריאות תתאיםמוצר של רדיונוקלידים ב הרמה המותרת  .8.7

  , על עדכוניו.12/08/2013מיום  ,של רדיונוקלידים במזון גבוליות
  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STANDARD FOR COCOA (CACAO) MASS (COCOA/CHOCOLATE LIQUOR) AND COCOA CAKE 
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1. SCOPE 

This standard applies to Cocoa (Cacao) Mass or Cocoa/Chocolate Liquor, and Cocoa Cake, as defined, for 
the use in the manufacture of cocoa and chocolate products. These products may also be sold directly to the 
consumer. 

2. DESCRIPTIONS 

2.1. Cocoa (Cacao) Mass (Cocoa/Chocolate Liquor) 

Cocoa (Cacao) Mass or Cocoa/Chocolate Liquor is the product obtained from cocoa nib, which is obtained 
from cocoa beans of merchantable quality which have been cleaned and freed from shells as thoroughly as is 
technically possible with/without roasting, and with/without removal or addition of any of its constituents. 

2.2 Cocoa cake 

Cocoa Cake is the product obtained by partial or complete removal of fat from cocoa nib or cocoa mass. 

3. ESSENTIAL COMPOSITION AND QUALITY FACTORS 

3.1 Cocoa Mass (Cocoa/Chocolate Liquor) 

Cocoa Shell and Germ - not more than 5% m/m calculated on the fat-free dry matter  

or  

- not more than 1.75% calculated on an alkali free basis  
(for Cocoa Shell only) 

  
Cocoa Butter - 47- 60% m/m 

3.2 Cocoa Cake 

Cocoa Shell and Germ - not more than 5% m/m calculated on the fat-free dry matter  

or  

- not more than 4.5% calculated on an alkali free basis  
(for Cocoa Shell only) 

  

4.  FOOD ADDITIVES 

4.1 Acidity regulators and emulsifiers 
Acidity regulators and emulsifiers used in accordance with Tables 1 and 2 of the General Standard for Food 
Additives (CODEX STAN 192-1995) in food category 05.1.1 (Cocoa mixes (powders) and cocoa mass/cake) 
and its parent food categories are acceptable for use in foods conforming to this Standard. Only certain Table 
3 food additives (as indicated in Table 3) are acceptable for use in foods conforming to this Standard. 

4.2  Flavourings  

The flavourings used in products covered by this standard should comply with the Guidelines for the Use of 
Flavourings (CAC/GL 66-2008). Only those flavourings that do not imitate chocolate or milk flavours are 
permitted at GMP. 

5. HYGIENE 

It is recommended that the products covered by the provisions of this standard be prepared and handled in 
accordance with the appropriate sections of the General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969), and 
other relevant Codex texts such as Codes of Hygienic Practice and Codes of Practice. 

The products should comply with any microbiological criteria established in accordance with the Principles and 
Guidelines for the Establishment and Application of Microbiological Criteria for Foods (CAC/GL 21-1997). 
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6. LABELLING 

In addition to the General Standard for Labelling of Prepackaged Foods (CODEX STAN 1-1985), the following 
apply: 

6.1 Name of the product 

The name used to describe the product defined under Section 2.1 and complying with provisions of Section 
3.1 of the Sta

 

In the case of products traded internationally, the name of the product shall be acceptable to the importing 
authorities. 

The name of the product described under Section 2.2 and complying with provisions of Section 3.2 of the 
 

6.2 Labelling of Non-Retail Containers 

Information required in Section 6.1 of this Standard and Section 4 of the General Standard for the Labelling of 
Prepackaged Foods shall be given either on the container or in accompanying documents, except that the 
name of the product, lot identification, and the name and address of the manufacturer, packer, distributor 
and/or importer shall appear on the container.  

However, lot identification, and the name and address of the manufacturer, packer, distributor and/or importer 
may be replaced by an identification mark provided that such a mark is clearly identifiable with the 
accompanying documents. 

7. METHODS OF ANALYSIS AND SAMPLING 

7.1 Determination of Cocoa Shell 

According to AOAC 968.10 and 970.23. 

7.2 Determination of Fat Content  

According to AOAC 963.15 or IOCCC 14 (1972). 

7.3 Determination of Lead 

According to AOAC 934.07. 
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  לאומי- ביןה התקן של לעברית תרגום – מוסף

CODEX STAN 141-1983. Revision: 2001. Amendment: 2014, 2016   

  לאומיים ותוספות שינויים לרבות

  בלבד) (למידע

  

  

  לאומי.- הבין התקן של האנגלי לנוסח לעברית רגוםת הוא זה מוסף

  .1 חלק 650 ת"י הישראלי בתקן המצוינים םהלאומיי והתוספות השינויים את בתוכו משלב התרגום

  .הישראלי בתקן המצוינים הלאומיים והתוספות והשינויים לאומי- הבין התקן יםקובע מקרה בכל
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  חלות התקן  .1

 (להלן: המוצר), כמוגדר בתקן, עוגת קקאועל ואו תנזיל (ליקר) קקאו תקן זה חל על עיסת קקאו 

  ישירות לצרכן.ניתן גם למכור  האלהמוצרים את המוצרי קקאו ומוצרי שוקולד.  ייצורב לשימוש

  

  אזכורים נורמטיביים  א.1

מהדורתם האחרונה היא  –המוזכרים בתקן זה (תקנים ומסמכים לא מתוארכים  מכיםומס תקנים

  הקובעת):

  ישראליים תקנים

  כללי –בדיקה  שיטות :חיים בעלי ומזון אדם מזון של מיקרוביולוגיה  -   )א(1.1חלק  885י "ת

  כללי :שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון  -   )א(20חלק  885ת"י 

  סימון מזון ארוז מראש  -   1145ת"י 

  חוקים, תקנות ומסמכים ישראליים

  , על עדכוניו2015- חוק ההגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו

  , על עדכוניהן1991- , התשנ"א)הדברהשאריות חומרי (תקנות בריאות הציבור (מזון) 

  , על עדכוניהן1996- תקנות בריאות הציבור (מזון) (מיקוטוקסינים במזון), התשנ"ו

   ן, על עדכוניה2001- א"ס), התשוספי מזוןתקנות בריאות הציבור (מזון) (ת

  , 12/08/2013מיום  ,של רדיונוקלידים במזון גבוליותוים מנחים לרמות וק – מסמך משרד הבריאות

  על עדכוניו

  , על עדכוניהן2015- התשע"ה ,חומרי טעם וריח -  הנחיות שירות המזון הארצי –מסמך משרד הבריאות 

   ,במזון בישראל PCBs של דיוקסינים ותרכובות מרביתרמה קווים מנחים ל – הבריאותמשרד מסמך 

 , על עדכוניו22/03/2016מיום   
מיום  ,במזוןושל נגזרותיו ותרות של מלמין הנחיה בנושא רמות מ –מסמך משרד הבריאות 

27/03/2016 ,  

  על  עדכוניו

   מותרות של תרכובות הנחיה בנושא רמות עדכון –משרד הבריאות  מסמך

 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons )PAH's(,  על עדכוניו27/03/2016מיום ,  

מיום  ,ת ובדיל במזוןלכמות מרבית של מתכות כבדו קווים מנחים –מסמך משרד הבריאות 

 ו, על עדכוני23/03/2017

  תיאורים  .2

 קקאו) תנזילעיסת קקאו (  .2.1
מפולי קקאו  יםמתקבלהקקאו,  ימגרגיר ופקמוצר המה ואה וקקא )ליקרתנזיל (עיסת קקאו או 

ללא הסרה או עם/ו ,עם/ללא קלייה ,באיכות סחירה שנוקו וקולפו ככל האפשר מבחינה טכנית

  הקקאו. יב כלשהו מבין מרכיבהוספה של מרכי

 עוגת קקאו  .  2.2
קקאו או  ישל שומן מגרגיראו מלאה מוצר המתקבל על ידי הסרה חלקית העוגת קקאו היא 

  מעיסת קקאו.

                                        
  .  20חלק  885ובמקומו יבוא התקן הישראלי ת"י  נמצא ברוויזיה, 1.1חלק  885התקן הישראלי ת"י   )א(
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  בסיסיים הרכב וגורמי איכות  . 3

 קקאו)  תנזילעיסת קקאו (  .3.1

 נטול השומןומר היבש לפי הח בחישובמסה למסה  5%עד  - 
  או

 קקאו בלבד)קליפת הוב לפי בסיס נטול אלקלי (בבחיש 1.75%עד - 

 הנבטוקליפת הקקאו 

  

 חמאת קקאו  מסה למסה 60-47% - 

 קקאו עוגת    . 3.2

 לפי החומר היבש נטול השומןמסה למסה בחישוב  5%עד  - 
  או

 קקאו בלבד)קליפת הבחישוב לפי בסיס נטול אלקלי (ב 4.5%עד - 

 הנבטוקליפת הקקאו  

  מזון תוספי  .4

  , 2001- תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון), התשס"אל יתאימו במוצרתוספי המזון     . 4.1

  על עדכוניהן.

   – הנחיות שירות המזון הארצי –למסמך משרד הבריאות חומרי הטעם והריח במוצר יתאימו     . 4.2

  על עדכוניהן., 2015- התשע"ה ,חומרי טעם וריח

  היגיינה  .5

  ., על עדכוניו2015- חוק ההגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו שותיעמוד בדריהמוצר   .5.1

  .זוהמיקרוביולוגיות המפורטות בטבלה  יעמוד בדרישותהמוצר שלהלן,  1בבדיקות לפי טבלה   .5.2

  הערה:

  .מוצר 'ג 1-ל מרבית ספירה קובעים 1בטבלה  הנקובים המספריים הערכים אחרת, צוין לא אם
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   מיקרוביולוגיותדיקות ובדרישות  – 1טבלה 

מספר 

 סידורי
הימצאות קביעת ספירה או 

 של מיקרואורגניזמים

 דרישות דגימה ובדיקה
 תוכנית דגימה ערכי גבול לפי בדיקההשיטת 

m(א) M(א) c(א) n(א) 
ספירה כללית של  )1(

 מיקרואורגניזמים אירוביים
עד 

41.0×10 

עד 
51.0×10 

2 5 

  

  )ג(1.1חלק  885ת"י 
 
 
 
 
 

ספירת חיידקים מקבוצת  )2(

 5 0 10×21.0עד   )ב(הקוליפורמים

 )ב(אנטרובקטריאציאה )3(
 5 0 10×31.0עד 

עד  ספירת עובשים )4(
21.0×10 

עד 
31.0×10 2 5 

ספירת חיידקים מקבוצת  )5(

 הסטאפילוקוקוס אוראוס

 בעלי פעילות קואגולאז
<50 0 5 

 5 0 'ג 25- י בשליל הימצאות חיידקי סלמונלה )6(
  הערות לטבלה:

  בתקן זה היא כמפורט להלן: n ,c ,m ,Mהמשמעות של האותיות   )א(
n  - ונבדקיםבלתי תלוי מתוך מנה ושפריטיו נדגמים באופן אקראי  ,גודל מדגם מינימלי. 
c  - היא בין  בדיקתםמרבי מותר של פריטי מדגם שתוצאת  פרמסm ל -M )M  ≤ ה דיקתוצאת הב≤ m.( 

m  - היא קבילה. בדיקהבול מיקרוביולוגי אשר מתחתיו כל תוצאת ג 
M  -  אינה קבילה. בדיקהגבול מיקרוביולוגי אשר מעליו כל תוצאת 

. ניתן לבחור באחת מהדרישות אנטרובקטריאציאההדרישה למוצר היא עמידה בערכי גבול של קוליפורמים או   )ב(

 .)]3) או (2[במספר הסידורי (
 . 20חלק  885נמצא ברוויזיה, ובמקומו יבוא התקן הישראלי ת"י  1.1חלק  885התקן הישראלי ת"י   )ג(

  סימון  .6

  .1145ישראלי ת"י התקן ה לפיסימון המוצר יהיה  - 

יהיה "עיסת קקאו" או "מסת קקאו" או  2.1השם המשמש לתיאור המוצר המוגדר בסעיף  - 

  "תנזיל קקאו" או "ליקר קקאו".

  יהיה "עוגת קקאו". 2.2עיף השם המשמש לתיאור המוצר המוגדר בס - 

  שיטות אנליזה ודגימה  .7

  הקקאו קליפתקביעת   .7.1

  .970.23- ו AOAC 968.10 שיטות הבדיקהלפי 

  תכולת השומןקביעת   .7.2

  ).IOCCC 14 )1972או  AOAC 963.15 שיטות הבדיקהלפי 

 קביעת עופרת  .7.3
 .AOAC 934.07 שיטת הבדיקהלפי    
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  מזהמים  .8

שאריות חומרי (תקנות בריאות הציבור (מזון) ל תתאיםדברה במוצר הות חומרי השאריתכולת   .8.1

  , על עדכוניהן.1991- התשנ"א ,)הדברה

  תקנות בריאות הציבור (מזון) (מיקוטוקסינים במזון), ל תתאיםהמיקוטוקסינים במוצר תכולת   .8.2

  , על עדכוניהן.1996- התשנ"ו

 לכמותקווים מנחים  –משרד הבריאות  מסמךל תתאיםוצר של המתכות הכבדות במ המרביתהתכולה   .8.3

   ., על עדכוניו23/03/2017מיום  ,במזוןובדיל מרבית של מתכות כבדות 

קווים  – הבריאותמשרד במוצר תתאים למסמך  PCBs של דיוקסינים ותרכובות מרביתהרמה ה  . 8.4

 , על עדכוניו.22/03/2016מיום  ,במזון בישראל PCBs של דיוקסינים ותרכובות מרביתרמה מנחים ל

הנחיה בנושא רמות מותרות של  –הרמה המותרת של מלמין במוצר תתאים למסמך משרד הבריאות   .8.5

  , על עדכוניו.27/03/2016מיום  ,במזוןושל נגזרותיו מלמין 

אים למסמך משרד תת) Polycyclic Aromatic Hydrocarbons )PAH's תרכובותהרמה המותרת של     .8.6

 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons הנחיה בנושא רמות מותרות של תרכובות עדכון – הבריאות

)PAH's(,  על עדכוניו.27/03/2016מיום , 

וים מנחים לרמות וק – למסמך משרד הבריאות תתאיםמוצר של רדיונוקלידים בהרמה המותרת    .8.7

           , על עדכוניו.12/08/2013מיום  ,של רדיונוקלידים במזון גבוליות
 

  

  

 
 

 

  


