
( بتحديد 1996مارس  15) 1416من شوال  25صادر في  699.93قرار لوزير الفالحة واالستثمار الفالحي رقم 

 المعايير الجرثومية اإلحيائية والفيزيائية الكيميائية للزبدة ومعايير الخزن.

 

 ،وزير الفالحة واالستثمار الفالحي

 

 9بتاريخ . 1.83.108المتعلق بزجر الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  13.83ء على القانون رقم بنا

 ؛ (1994أكتوبر  5) 1405محرم 

( المتعلق 1977أكتوبر  8) 1397 من شوال 24الصادر في  1.75.291وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 

 يث السالمة والجودة بالنسبة إلى الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات األصل الحيواني ؛بتدابير التفتيش من ح

( بتغيير وتتميم القرار الصادر في 1995ديسمبر  12) 1416من رجب  19الصادر في  2.93.179وعلى المرسوم رقم 

 ،مذوبة والزيوت واألذهان الغذائيةل( المتعلق ببيع الزبدة والشحوم ا1921نوفمبر  22) 1340من ربيع األول  21

 

 : قرر ما يلي

 

تحدد :  (5041ص، 18/07/2019بتاريخ  6796 رقم  ر ، ج 15/02/2019بتاريخ  293.19)تم نسخ البند أ( من هذه المادة بالقرار رقم  المادة األولى

المشار  2.93.179في المادة األولى من المرسوم رقم المعايير الجرثومية اإلحيائية والفيزيائية الكيميائية للزبدة المشار إليها 

 :إليه أعاله كما يلي

 : ب( المعايير الفيزيائية الكيميائية

 : الزبدة *

  : على األقل ؛82مقدار المادة الدهنية الحمضية % 

 : على األكثر ؛16 مقدار الماء % 

  ؛ 45إلى  26مؤشر اليود : من 

  ؛ 1.462 إلى 1.453 درجة حرارية : من 20مؤشر االنكسار في 

  232إلى  220مؤشر التصبن : من. 

 : الزبدة المركزة *

 : يجب أن تتوفر في الزبدة المركزة المعايير التالية

 : على األكثر ؛ 0.2 الرطوبة ومكونات الحليب غير الدهنية % 

 : )على األكثر ؛ 0.35 األحماض الدهنية الحرة )معبر عنها بالحامض الزيتي % 

 مؤشر األوكسيد الفوقي (Péroxyde) : ،5% على األكثر )بالميليكفالن (Milliéquivalent)  من األكسجين

 ؛ (الفاعل في الكيلوغرام

 المذاق : صافي ؛ 

 الرائحة : خالية من الروائح الغريبة ؛ 

 ت األكسدة والمواد الحافظة : منعدمة، مضاداالمبطالت. 

 

 (730ص ،  18/04/1996بتاريخ   4370 رقم     )ج ر



 : يجب أن تنقل وتخزن الزبدة في لفائفها األصلية وفي درجات الحرارة التالية: 2المادة 

 15  درجة تحت الصفر بالنسبة للزبدة المجمدة ؛ 

 6  درجات فوق الصفر بالنسبة للزبدة المبردة. 

إضافة إلى األحكام : (21/03/2002بتاريخ  4988ج ر  رقم  – 27/02/2002ريخ بتا 2171.01)عدلت بقرار لوزير الفالحة رقم  3المادة 

 : المشار إليها في المادتين األولى والثانية السالفتي الذكر، يجب أن تتوفر في الزبدة المستوردة الشروط التالية

 أن ال تكون مبسترة ؛ 

 أن ال تكون مجددة أو مستحضرة من زبدة قديمة ؛ 

 شهور ؛ 7ل من أن يكون عمرها أق 

  تحت الصفر 15أن تنقل وتخزن في درجة. 

يسند إلى مدير تربية المواشي ومدير وقاية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش، كل منهما فيما يخصه، تنفيذ : 4المادة 

 .هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية

 

 

 

 .(1996مارس  15) 1416من شوال  25وحرر بالرباط في  
 .حسن أبو أيوب ،وزير الفالحة واالستثمار الفالحي 

 


