ثاني أكسيد الكبريت في اللحم

ثاني أكسيد الكبريت هو مادة كيميائية ُتستخدم كمادة حافظة في بعض األغذية ،مثل اللحم .ويخضع استخدام هذه المادة لضوابط
صارمة وفق مدونة معايير األغذية حيث إن بعض األشخاص قد يعانون من حساسية بالغة لهذه المادة.
منتجات اللحوم المسموح باشتمالها على ثاني أكسيد الكبريت
ال يجوز في صناعة اللحوم استخدام ثاني أكسيد الكبريت سوى في
الحاالت التالية:
•بعض منتجات اللحوم والدواجن والطرائد التي يتم إنتاجها
باستخدام اللحم المفروم (مثل اللحم المقطع إلى شرائح أو مكعبات
وخالفه)
•المرتديال وسندوتشات الدجاج وسندوتشات الرومي وفرانكفورتر
ولحوم الغداء ،السالمي البولندي ،والديفون ولحم فخذ الخنزير
المصنع
•المقانق النيئة غير المعالجة ولحم المقانق
•المقانق ولحم المقانق وكفتة المقانق ،و الشيبوالتاس ،و ومقانق
الشواء ،و مقانق لحم البقر ولحم الخنزير ،و مقانق الدجاج
•فطائر الهامبورجر المصنوعة من لحم المقانق
يمكن السماح بوجود مقدار أقل من  500مجم/كجم من ثاني أكسيد
الكبريت في المنتج النهائي.
منتجات اللحوم غير المسموح باشتمالها على ثاني أكسيد الكبريت
•اللحم البقري والدجاج ولحم الحمل وخالفه إذا كان مفروما ً ونيئا ً
•فطائر الهامبورجر التي تشتمل على  100%من اللحم
•الجوانب أو القطع الكاملة من اللحم النيئ أو الطرائد أو الدجاج
•منتجات اللحوم المخمرة غير المطهية ،مثل البيبيروني والسالمي
اإليطالي الصلب
•قطع اللحم الكاملة المعالجة (أو المُقددّة) مثل لحم األكتاف أو
السيقان ولحم الفخذ
•اللحوم المجففة مثل لحم الخنزير المملح أو لحم البروشوتو
اإليطالي أو البسطرمة أو الدجاج المدخن أو لحم الرومي (غير
الموضوع في سندوتشات)
•اللحوم المجففة ،مثل لحم البقر المجفف

نبذة عن هيئة مراقبة األغذية بوالية نيو ساوث ويلز
هيئة مراقبة األغذية بوالية نيو ساوث ويلز هي الهيئة الحكومية
المنوط بها المساعدة على ضمان أمان األغذية في والية نيو ساوث
ويلز ووضع بطاقات تعريفية عليها بطريقة سليمة.
وتعمل الهيئة مع المستهلكين والمؤسسات الصناعية والمؤسسات
الحكومية األخرى للحد من تسمم الطعام من خالل توفير معلومات
بشأن تنظيم اإلنتاج والتخزين والنقل والترويج واإلعداد اآلمن للغذاء.
معلومات إضافية
•يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لهيئة مراقبة األغذية بوالية نيو
ساوث ويلز على
www.foodauthority.nsw.gov.au/industry
•اتصل بخط المساعدة على الرقم1300 552 406
مالحظة
هذه المعلومات هي عبارة عن ملخص عام وال يمكن أن تغطي كافة
الحاالت .يتعين على شركات الطعام أن تتقيد بكافة أحكام مدونة
معايير األغذية وقانون األغذية لسنة ( 2003نيو ساوث ويلز).

العقوبات
إن االستخدام غير الصحيح لثاني أكسيد الكبريت يشكل انتهاكا ً لمدونة
معايير األغذية وقانون األغذية لسنة ( 2003نيو ساوث ويلز)
وبرامج سالمة األغذية التنظيمية بالوالية .وينص تشريع نيو ساوث
ويلز على أن اإلخفاق عن التقيد بمدونة معايير األغذية يمكن أن
يترتب عليه غرامات تصل إلى  55000دوالر للفرد و275000
دوالر للشركة.
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