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תקן זה הוכן על ידי ועדת המומחים  – 554202פירות וירקות מוקפאים ,בהרכב זה:
עדי כהן ,שרון צחקו ליבוביץ ,אפרת סמו ,טטיאנה פיידר  ,נפתלי צינקר )יו"ר(
כמו כן תר ם להכנת התקן מוחמד מחמיד .
תקן זה אושר על ידי הו ועדה הטכנית  - 5542פירות וירקות מוקפאים ,בהרכב זה:
איגוד לשכות המסחר

-

שירין אלבה ,זאב אפטר

המועצה הישראלית לצרכנות

-

שמואל אבנון

המכון למיקרוביולוגיה

-

עירית וויזר )סגן יו"ר(

התאחדות התעשיינים בישראל

-

אפרת סמו ,נפתלי צינקר

מהנדסים /אדריכלים/טכנולוגים

-

נתן ויטנברג

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

-

רן פורת

צבא ההגנה לישראל  -ענף מזון

-

אנסטסיה גולברג

רשות ההסתדרות לצרכנות

-

דפנה הר אבן

שירות המזון – משרד הבריאות

-

טטיאנה פיידר

ענת רגב ריכז ה את עבודת הכנת התקן.
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הודעה על מידת התאמת התקן הישראלי לתקנים או למסמכים זרים

הודעה על רוויזיה

תקן ישראלי זה ,למעט השינויים והתוספות הלאומיים המצוינים בו,

תקן ישראלי זה בא במקום

זהה לנספח FRENCH FRIED POTATOES

התקן הישראלי ת"י  1203מיוני 1983

בתקן הבין-לאומי של ועדת הCodex Alimentarius-
CXS 320-2015 - Adopted 2015. Revised in 2017

מילות מפתח:
מזונות קפואים ,מוצרי מזון ,ירקות ,פירות ,היגיינה ,מזהמים ,סימון ,אריזה ,תיווי ,תפוחי אדמה מטוגנים ,תפוחי אדמה מתוקים
)בטטות( מטוגנים.
Descriptors:
frozen foods, food products, vegetables, fruits, hygiene, contaminants, marking, packaging, labelling, french
fried potatoes, french fried sweet potatoes .
עדכניות התקן
התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן ,ולפחות אחת לחמש שנים ,כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.
המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.
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.
יש לבדוק אם המסמך רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים .תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי )במלואם או בחלקם( נכנסים לתוקף
 60יום מפרסום ההודעה ברשומות ,אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.
סימון בתו תקן
כל המייצר מוצר ,המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,
רשאי ,לפי היתר ממכון התקנים הישראלי ,לסמנו בתו תקן:

זכויות יוצרים
 Óאין לצלם ,להעתיק או לפרסם ,בכל אמצעי שהוא ,תקן זה או קטעים ממנו ,ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.
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ה קדמה לתקן הישראלי
תקן ישראלי זה הוא ה נספח  ANNEX ON FRENCH FRIED POTATOESש ל ה תקן הבין -לאומי של
ועדת ה , CXS 320-2015 : Adopted in 2015. Revised in 2017 – Codex Alimentarius -שאושר כתקן ישראלי
בשינויים ובתוספות לאומיים.
הערה :

התקן הבין -לאומי עצמו וחלק מה  Annexes -שלו אומצו כתקנים עצמאיים בסדרת התקנים הישראליים ת"י . 877
התקן כולל ,בסדר המפורט להלן ,רכיבים אלה:
 סעיף חלות התקן הישראלי )בעברית( פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי ה נספח של התקן הבין -לאומי )בעברית( תרגום חלקו העברי של התקן )באנגלית( ה נספח  ANNEX ON FRENCH FRIED POTATOESשל התקן הבין -לאומי ) באנגלית (לנוחות המשתמש מובא בסוף התקן ,למידע בלבד ,מוסף ו בו תרגום לעברית של הנספח הדן בתפוחי אדמה או
בטט ות מטוגנ ים ומוקפא ים ) ( ANNEX ON FRENCH FRIED POTATOESשל התקן הבין -לאומי ,שמשולבים
בו השינויים והתוספות הלאומיים.
הערות לאומיות לתקן הישראלי מובאות כהערות שוליים וממוספרות באותיות האלף -בית.
תקן ישראלי זה בא במקום התק ן הישראלי המקורי ת"י  1203מיוני  , 1983ולפיכך הוא שונה ממנו מהותית.
נוסף על כך ,התקן הוא חלק מ סדרת תקנים חדשה  -סדרת התקנים הישראליים ת"י  , 877הדנה ב ירקות ופירות
מוקפאים .
לנוחות המשתמש מובאים להלן ה הבדל ים העיקריים שבין מהדורה זו של התקן הישראלי לבין המהדורה
הקודמת:
 חלות התקן :התקן אינו חל על מוצרים לתעשייה ,למעט בפרמטרים ספציפיים הנוגעים לבטיחות המוצר ; שונו הדרישות המיקרוביולוגיות )כמפורט בחלק  1של סדרת תקנים זו ]ת"י  877חלק ;([ 1 שונו שיטות הבדיקה ; שונתה שיטת בדיקת הפגמים; הוספה שיטת דגימה לצורך בי צוע הבדיקות .לשם השוואה מדוקדקת בין המהדורות יש לעיין בנוסח המלא שלהן .
תקן זה הוא חלק בסדרת תקנים החלים על ירקות ו פירות מוקפאים .
חלקי הסדרה הם אלה:
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
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 877חלק
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2
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3
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4
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ת"י  877חלק 7
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התקן בהכנה.

)* (

)*(
)*(

-

ירקות ו פירות מוקפאים  :כללי
ו פירות
ו פירות
ו פירות
ו פירות

מוקפאים  :גזר מוקפא
מוקפאים  :תירס מוקפא
מוקפאים  :אפונה מוקפאת
מוקפאים  :שעועית מוקפאת

-

ירקות
ירקות
ירקות
ירקות

-

ירקות ו פירות מוקפאים  :ברוקולי מוקפא
ירקות ו פירות מוקפאים  :כר ובית מוקפאת
ירקות ו פירות מוקפאים  :תפוחי אדמה או בטטות מטוגנים ומוקפאים
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חלות התקן הישראלי
תקן זה חל על תפוחי אדמה מטוגנ ים ו בטט ות מטוגנות שעברו הקפאה מהירה )להלן :המוצר( ,כמוגדר בסעיף , 1
המוצע ים לצריכה ישירה לרבות למטרות הסעדה )קייטרינג( .
נוסף על כך חלות על המוצר גם דרישות התקן הישראלי ת"י  877חלק . 1
כאשר מצוין על מוצר כי הוא מיועד לעיבוד נוסף או למטרות תעשייתיות אחרות ,חלים עליו רק הפרמטרים
הנוגעים לבטיחות המוצר כמפורט בתקן הישראלי ת"י  877חלק  1בסעיפים  6ו , 7 -והדרישה שלא יהיו במוצר
גופים זרים שמקורם אינו מצמח תפוח האדמה או הבטטה  ,כמפורט בסעיף . 2.2.1 b

פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי הנספח
ANNEX ON FRENCH FRIED POTATOES

של התקן הבין -לאומי
בתחילת ה ANNEX -יוס פו הערה לאומית כללית ו סעיף אזכורים נורמ טיביים  ,כמפורט להלן:
הערה לאומית כללית
בכל מקום בתקן שכתובה בו המילה  , potatoesהכוונה גם ל תפוחי אדמה מתוקים )בטטות( .

אזכורים נורמטיביים
תקנים ומסמכים המוזכרים בתקן זה )תקנים ומסמכים לא מתוארכים – מהדורתם האחרונה היא הקובעת(:
תקנים ישראליים
ת"י 216
ת"י 323
ת"י  ) 356א (
ת"י 411
)א(
ת"י 443

-

שמ ני מאכל צמחיים
חמאה

-

סוכר
מלח למזון :נתרן כלורי
סירופ גלוקוז

ת"י  877חלק 1

-

ירקות ופירות מוקפאים :כללי

ת"י 1145

-

סימון מזון ארוז מראש

חוקים ,תקנות ומסמכים ישראליים
תקנות בריאות הציבור )מזון( )תוספי מזון ( ,התשס"א , 2001 -על עדכוניהן
הנחיות שירות המזון הארצי – חומרי טעם וריח  ,התשע " ה , 2015 -על עדכוני הן

)א(

התקנים הישראליים ת"י  356ות"י  443נמצאים ברוו יזיה; במקומם יבוא התקן הישראלי ת"י .7212
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תקנים בין -לאומיים
Codex Alimentarius - STANDARD FOR NAMED ANIMAL FATS, CODEX STAN 211-1999
)(Adopted 1999. Amendment 2009, 2013 and 2015
Codex Alimentarius - CODEX STANDARD FOR SUGARS, CODEX STAN 212-1999
)(Adopted 1999. Amendment 2001

.1
. 1.2

DESCRIPTION
Presentation

Styles . 1.2.1
Nature of the Surface . 1.2.1.1
לאחר סעיף ) (bיוסף סעיף )ג(  ,כמפורט להלן :
) ג ( צורה אחר ת ) כגון  :פלחים ,רבעים( .

.2
. 2.1

ESSENTIAL COMPOSITION AND QUALITY FACTORS
Composition

Basic Ingredients . 2.1.1
)  ( bהכתוב בסעיף אינו חל  ,ובמקומו יחול:
שמני מאכל צמחיים לפי התקן הישראלי ת"י  216וש ו מנים מ ה חי לפי תקן הקודקס STANDARD

); FOR NAMED ANIMAL FATS (CXS211 - 1999
Optional Ingredients . 2.1.2

הכתוב בסעיף אינו חל  ,ובמקומו יחול:
)א(

) א(

)א( סוכרים  :סוכר לפי התקן הישראלי ת " י  ; 356סירופ גלוקוז לפי התקן הישראלי ת " י ; 443
סוכרים אחרים לפי התקן הבין -לאומי לסוכרים של ועדת ה- Codex Alimentarius -
; CODEX STAN 212-1999
)ב( מלח למזון )נתרן כלורי( לפי התקן הישר אלי ת"י ; 411
)ג( תבלינים מעורבים ואבקות או תערובות אחרות לתיבול מזון לפי התקן הישראלי ת"י ; 1359
)ד( חמאה לפי התקן הישראלי ת"י . 323
Quality Factors . 2.2
Standard Sample Size . 2.2.3
בסוף הסעיף יוסף:
לחלופין ניתן לדגום מדגם קטן יותר ,של  400ג'.
Tolerances for Visual Defects . 2.2.4
 בשורה הראשונה ,המילים "  " Section 2.2.4אינן חלות ,ובמקומן יחול:סעיף 2.2.3
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 Table 2: Tolerances for External Defectsה כתוב ב טבלה אינ ו חל  ,ובמקומ ו יחול :
מספר ה יחידות ה פגומות במדגם של
 1ק"ג
ל פי החתך ה ר וחב י של המוצר

מ ספר ה יחידות ה פגומות במדגם של
 400ג'
ל פי החתך ה ר וחב י של המוצר

 4מ"מ –  16מ"מ

גדול מ 16 -מ"מ

 4מ"מ –  16מ"מ

גדול מ 16 -מ"מ

)א( קשה מאוד

7

3

3

1

)ב( קשה מאוד +ק שה

21

9

10

4

סה"כ ) קשה
מאוד  +קשה +קל(

60

27

37

11

קטגוריית הפגמים

)Table 3. Sorting defects (Grades
הסעיף על כותרתו אינו חל ,ובמקומ ו יחול :
טבלה  -3פגמי מיון ופגמי טיגון )סבולת(
פגמי מיון

. 2.3

קצוות

מקסימום  15%משקלי

פיסות קטנות ושאריות

מקסימום  6%משקלי

סך כל פגמי המיון

מקסימום  15%משקלי

פגמי טיגון

מקסימום  0.5%משקלי

”Classification of “Defectives

)  ( cהמילים "  " Section 2.2.5אינן חלות ,ובמקומן יחול:
סעיף 2.2.4
Lot Acceptance for composition and quality factors . 2.4
בסוף הפסקה הראשונה :
 ,או/וגם אינו גדול ממספר הקבלה של תוכנית הדגימה המתאימה כמפורט בתקן הישראלי ת"י 877
חלק . 1

.3

FOOD ADDITIVES
הכתוב בסעיף אינו חל  ,וב מקומו יחול:
 תוספי המזון במוצר יתאימו לתקנות בריאות הציבור )מזון( )תוספי מזון( ,התשס"א , 2001 -על עדכוניהן. חומרי ה טעם ו ה ריח ה מותרים לשימוש במוצר יהיו כמפורט במסמך משרד הבריאות – הנחיות שירותהמזון הארצי – חומרי טעם וריח  ,התשע " ה , 2015 -על עדכוניו .
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.4

LABELLING
בתחילת הסעיף יוסף:
המוצר יסומן לפי ה תקן הישראלי ת"י  . 1145נוסף על כך יחולו הדרישות הספציפיות המפורטות להלן .

Name of the Product . 4.1

הכתוב בסעיף אינו חל  ,ובמקומו יחול:
 . 4.1.1שם המוצר יהיה "תפוחי אדמה מטוגנים ומוקפאים" אם המוצר הוכן מתפוח אדמה ,או "בטטות מטוגנות
ומוקפאות" אם המוצר הוכן מתפוח אדמה מתוק )בטטה(.
לחלופין ניתן להשתמש באחד השמות האלה ,בהתאם למוצר:
 "טוגני תפוחי אדמה מוקפאים " או "טוגני בטטה מוקפאים " ; או "צ'יפס תפוחי אדמה מוקפא" או "צ'יפס בטטה מוקפא" . . 4.1.2נוסף על כך יופיע על התווית ציון ה צורה )  ( Styleלפי העניין  ,כגון "חיתוך ישר" או "חיתוך מסולסל"  ,ו כן יכול
להופיע  ,בכיתוב או/וגם בציור או/וגם באיור ,ציון הגודל המקורב של החתך הרוחבי ,או הכינוי המתאים,
כלומר " רצועות דקות מאו ד "" ,רצועות דקות "  " ,רצועות בינוני ות " " ,רצועות עב ות " או " רצועות עב ות מאוד".
אם אריזת המוצר שקופה ,או שיש בה חלון שניתן לראות את המוצר בעדו ,א ין חובה לסמן את הצורה .
 . 4.1.3ניתן לסמן על גבי התווית את המילה "קפוא/ים" במקום "מוקפא /ים "  .ניתן לכלול בסימון שעל גבי התווית גם
את סוג תהליך ההקפאה המהירה.
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מוסף  -תרגום לעברית של הנספח ANNEX ON FRENCH FRIED POTATOES

)נספח בנושא תפוחי אדמה ובטטות מטוגנים( שב תקן הבין  -לאומי
CXS 320-2015
Adopted in 2015. Revised in 2017

לרבות שינויים ותוספות לאומיים
)למידע בלבד(

מוסף זה הוא תרגום לעברית לנוסח האנגלי של הנספח הדן בתפוחי אדמה ובטטות מטוגנים
) ( ANNEX ON FRENCH FRIED POTATOESשב תקן הבין  -לאומי .
התרגום משלב בתוכו את השינויים והתוספות הלאומיים המפורטים בתקן הישראלי ת"י  877חלק . 8
בכל מקרה של אי  -התאמה בין נוסח המקור באנגלית לבין התרגום יגבר נוסח המקור באנגלית ,למעט
במקרים שבהם יש שינויים ותוספות לאומיים בתקן הישראלי ; במקרים אלה יגבר נוסח השינויים
והתוספות הלאומיים שבתקן הישראלי בעברית .

16/07/2019
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חלות התקן
תקן זה חל על תפוחי אדמה מטוגנים ובטטות מטוגנות שעברו הקפאה מהירה )להלן :המוצר( ,כמוגדר
בסעיף  , 1המוצעים לצריכה ישירה לרבות למטרות הסעדה )קייטרינג(.
נוסף על כך חלות על המוצר גם דרישות התקן הישראלי ת " י  877חלק . 1
כאשר מצוין על מוצר כי הוא מיועד לעיבוד נוסף או למטרות תעשייתיות אחרות ,חלים עליו רק
הפרמטרים הנוגעים לבטיחות המוצר כמפורט בתקן הישראלי ת"י  877חלק  1בסעיפים  6ו , 7 -
והדרישה שלא יהיו במוצר גופים זרים שמקורם אינו מצמח תפוח האדמה או הבטטה ,כמפורט בסעיף
. 2.2.1 b
הערה כללית:
בכל מקום בתקן שכתובה בו המילה  , potatoesהכוונה גם ל תפוחי אדמה מתוקים )בטטות( .

אזכורים נורמטיביים
תקנים ומסמכים המוזכרים בתקן זה ) תקנים ומסמכים לא מתוארכים – מהדורתם האחרונה היא
הקובעת (:
תקנים ישראליים
שמני מאכל צמחיים
ת"י 216
חמאה
ת"י 323
ת"י  ) 356א (
סוכר
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י

411
443
 877חלק 1
1145
)א(

-

מלח למזון :נתרן כלורי
סירופ גלוקוז
ירקות ופירות מוקפאים :כללי
סימון מזון ארוז מראש

חוקים ,תקנות ומסמכים ישראליים
תקנות בריאות הציבור ) מזון ( ) תוספי מזון ( ,התשס " א  , 2001 -על עדכוניהן
הנחיות שירות המזון הארצי – חומרי טעם וריח  ,התשע " ה  , 2015 -על עדכוניהן
תקנים בין  -לאומיים
Codex Alimentarius - STANDARD FOR NAMED ANIMAL FATS, CODEX STAN 211-1999
)(Adopted 1999. Amendment 2009, 2013 and 2015
Codex Alimentarius - CODEX STANDARD FOR SUGARS, CODEX STAN 212-1999
)(Adopted 1999. Amendment 2001

)א(

התקנים הישראליים ת"י  356ות"י  443נמצאים ברוויזיה; במקומם יבוא התקן הישראלי ת"י .7212
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.1
. 1.1

תיאור
הגדרת המוצר
תפוחי אדמה מטוגנ ים ו מוקפא ים הקפאה מהיר ה הם מוצר המיוצר מפקעות נקיות ,מפותחות
בצורה מספקת ושלמות של צמח תפוח האדמה ,התואמות ל מאפייני המינים Solanum

 tuberosum L,ו  Solanum Andigena L -ומקני שורש של צמח הבטטה ) תפוח אדמה מתוק (
התואמים ל מאפייני המינים של  . Ipomoea batatasמוצרים אלה יהיו ממוינים ,שטופים,
מקולפים או לא מקולפים ,חתוכים למגוון צורות ומטופלים כנדרש כדי להשיג צבע הולם,
ומטוגנים או מבושלים מראש בשמן מאכל או בשומן ,או חלוטים במים .פעולות הטיפול,
הבישול המוקדם והטיגון יהיו מספקות כדי להבטיח יציבות הולמת של ה צבע ו ה טעם במשך
מחזורי שיווק רגילים .לאחר הטיגון או הבישול המוקדם  ,המוצר מצונן במהירות ומוקפא
הקפאה מה ירה  .מוצרים שלא טוגנו או בושלו מראש אינם כלולים בתקן זה .
. 1.2

הצגת המוצר

 . 1.2.1צורות ) ( Styles

צורות המוצר ייקבעו לפי אופי פני השטח ואופי החתך הרוחבי.

 . 1.2.1.1אופי פני השטח
אפשר להציג את המוצר בכל אח ת מהצורות שלהלן:
) א ( חיתוך ישר – רצועות תפוחי אדמה עם צדדים מקבילים למעשה ופני שטח חלקים;
) ב ( חיתוך גלי – רצועות תפוחי אדמה עם צדדים מקבילים למעשה ושבהם שני צדדים או
יותר הם בעלי פני שטח גליים.
)ג (

צורה אחר ת )כ ג ון  :פלחים ,רבעים( .

 . 1.2.1.2מידות החתך הרוחבי
מידות החתכים הרוחביים של רצועות תפוחי ה אדמה ה מטוגנות ה מוקפאות שנחתכו בכל
ארבעת הצדדים ) צורות )א( ו ) -ב( לעיל( לא יהיו קטנות מ  4 -מ"מ ,במדידה במצב ה קפו א.
רצועות תפוחי האדמה המטוגנות המוקפאות שבכל אריזה יהיו בעלות מידות חתך רוחבי
דומות .
אפשר לזהות את המוצר:
)א(

ל פי המידות המקורבות של החת כים הרוחבי ים או לפי התייחסות למערכת הכינויים
שלהלן:

טבלה  - 1כינויי גודל
ה כינוי
) א ( דק
) ב ( בינוני )רגיל(
) ג ( עבה
) ד ( עבה מאוד
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אחידות
כאשר לא מצוינות מידות ספציפיות של אורך פני השטח של החתך הרוחבי ,האחידות יכולה
להיות מבוטאת כסבולת של  10%באורך החתך הרוחבי של יחידות שאינן עומדות בדרישות
הצורה )ישר  /גלי (.

.2
. 2.1

רכיבים עיקריים וגורמי איכות
הרכב

 . 2.1.1חומרי מוצא
)א( תפוחי אדמה או תפוח י אדמה מתוק ים )בטט ות ( ,כמוגדר בסעיף ; 1.1
)ב( שמני מאכל צמחיים לפי התקן הישראלי ת"י  . 216ושומנים מהחי לפי תקן הקודקס
); STANDARD FOR NAMED ANIMAL FATS (CXS211 - 1999
 . 2.1.2מ רכיבים מותרים אחרים
)א(

)א( סוכרים  :סוכר לפי התקן הישראלי ת " י  ; 356סירופ גלוקוז לפי התקן הישראלי ת " י
 ) 443א ( ; סוכרים אחרים לפי התקן הבין  -לאומי לסוכרים של ועדת ה - Codex Alimentarius-
; CODEX STAN 212-1999
)ב( מלח למזון )נתרן כלורי( לפי התקן הישראלי ת"י ; 411
)ג( תבלינים מעורבים ואבקות או תערובות אחרות לתיבול מזון לפי התקן הישראלי
ת"י ; 1359
)ד( חמאה לפי התקן הישראלי ת"י . 323
. 2.2

גורמי איכות

 . 2.2.1דרישות כלליות
המוצר יהיה :
)א( ללא כל טעם וריח זרים;
)ב( נקי ,שלם וללא חומרים זרים למעשה;
)ג( בעל צבע אחיד במידה סבירה.
ובנוגע לפגמים חזותיים ,המוצר יהיה:
)א( ללא פגמים חיצוניים רבים ,כגון כתמים ,עיניים ודהיית צבע )או שינוי בצבע(;
)ב( ללא השפעות מרובות מתהליך המיון ,כגון קצוות ,פיסות קטנות ושאריות;
)ג( ללא פגמים מהטיגון ככל האפשר ,כגון חלקים שרופים.
)ד( כאשר המוצר מיוצר לפי הוראות היצרן ,יהיו לו:
)ה( הצבע הרצוי ,אחיד במידה סבירה;
)ו( המרקם האופייני למוצר ,והוא לא יהיה קשה מדי וגם לא רך או רטוב מדי.
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 . 2.2.2דרישות אנליטיות
 . 2.2.2.1לחות – תכולת הלחות המקסימלי ת של המוצר כולו בצורות " דק "  " ,בינוני " ו " עבה " ת היה
 76%משקלי ; ובצורה " עבה מאוד " ובצורות אחר ות  78% ,משקלי .
 . 2.2.2.2תכולת חומצות השומן החופשיות בשומן או בשמן המופקים מהמוצר לא תהיה גד ו לה מ -
 1.5%משקלי של השמן ,במדידה כחומצה אולאית או כערך שקיל של חומצת שומן המבוסס
על חומצת השומן הדומיננטית בַּ שומן או בַּ שמן.

 . 2.2.2.3הגדרת פגמים חזותיים
פגמים חיצוניים – כתמים או שינויים ב צבע )פנימיים או על פני השטח( בשל חשיפה לאור,
פג יעה מכני ת  ,גורמים נושאי מחלות או מזיקים ,עיניים או ש ייר י קילוף.
) א ( פגם קל – יחידה שנפגעה ממחלה ,שינויי צבע )צבע כהה או דהיית צבע( או  ,עיניים ,או
קליפה כהה המכס ים אזור או מעגל שקוטרו גדול מ  3 -מ"מ אך קטן מ  7 -מ"מ; קליפה
חומה בהירה או שינוי צבע קל בכל אזור ש קוטר ו גדול מ  3 -מ"מ.
) ב ( פגם גדול – יחידה שנפגעה ממחלה ,שינויי צבע )צבע כהה או דהיית צבע( או  ,עיניים,
או קליפה כהה המכס ים אזור או מעגל שקוטרו גדול מ  7 -מ"מ אך קטן מ  12 -מ"מ.
) ג ( פגם קשה – יחידה שנפגעה ממחלה ,שינויי צבע )צבע כהה או דהיית צבע( או  ,עיניים,
או קליפה כהה המכס ים אזור או מעגל שקוטרו  12מ"מ או יותר.
הערה :פגמים חיצוניים "קלים" ,ששטחם או עוצמתם קטנים מה מוגדר עבור פגמים שוליים ,ייזנחו.

פגמי מיון
) א ( קצוות )  – ( sliverיחידה דקה מאוד ) בדרך כלל פיסת קצה( ה יכולה לעבור דרך חריץ
שעוביו הוא  50%מהמידה המינימלית של הגודל הנומינלי או הרגיל.
) ב ( פיסה קטנה – כל יחידה שאורכה קטן מ  25 -מ"מ.
)ג( שאריות – חומר תפוחי אדמה בעל צורה לא רגילה שאינו עומד בתצורה הכללית של
תפוחי אדמה מטוגנים.
פגמי טיגון
פיסות שרופות – כל יחידה שהיא חומה כהה עד שחור ה וקשה בשל טיגון יתר רב.

 . 2.2.3יחידת דגימה סטנדרטית
גודל הדגימה הסטנדרטי יהיה  1ק"ג.
לחלופין ניתן לדגום דגימה קט נה יותר  ,של  400ג' .
 . 2.2.4סבולות ל פגמים חזותיים
לצורך ה סבולות המבוססות על יחידת הדגימה הסטנדרטית כ מפורט בסעיף , 2.2.3
הפגמים החזותיים החיצוניים מסווגים כ" קלים " או " קשים " או "קשים מאוד ".
הסבולות בנוגע לפגמים ה חיצוניים תלויות בחתך הרוחבי של תפוחי האדמה המטוגנ ים .
כדי להיות קביל ות  ,הדגימות הסטנדרטיות לא יכילו מספר יחידות גדול מה מספרים
המוצגים בטבלה  2עבור הקטגוריות הרלוונטיות ,לרבות הסכום הכולל .
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טבלה  – 2ה סבולות ל פגמים חיצוניים
מספר ה יחידות ה פגומות במדגם של
 1ק"ג
ל פי החתך ה ר וחב י של המוצר

מ ספר ה יחידות ה פגומות במדגם של
 400ג'
ל פי החתך ה ר וחב י של המוצר

 4מ"מ – 16
מ"מ

גדול מ  16 -מ"מ

 4מ"מ –  16מ"מ

גדול מ  16 -מ"מ

)א( קשה מאוד

7

3

3

1

)ב( קשה מאוד +ק שה

21

9

10

4

סה"כ ) קשה
מאוד  +קשה +קל(

60

27

37

11

קטגוריית הפגמים

הסבולות עבור הפגמים האחרים )שאינם תלויים בחתך הרוחבי( )תלויים ב צורה ( הן:

טבלה  - 3פגמי מיון ופגמי טיגון ) סבולת (
פגמי מיון

. 2.3

קצוות

מקסימום  15%משקלי

פיסות קטנות ושאריות

מקסימום  6%משקלי

סך כל פגמי המיון

מקסימום  15%משקלי

פגמי טיגון

מקסימום  0.5%משקלי

ה סיווג "פג ו מים"
יחידת דגימה שניטלה תיחשב "פגומה" עבור המאפיינים הרלוונטיים כ אשר היא:
) א ( אינה עומדת בדרישות המובאות בסעיף ; 2.1
) ב ( אינה עומדת באחת מהדרישות הכלליות המובאות בסעיף ; 2.2.1
) ג ( חורגת מן הסבולות לפגמים ה חזותיים בכל אחת מקטגוריות הפגמים הרלוונטי ות ש בסעיף
. 2.2.4

. 2.4

קבלת מנה בהתייחס לגורמי הרכב ואיכות
מנה תיחשב קבילה כאשר מספר ה"פגומים" כמוגדר בסעיף  2.2אינו גדול ממספר הקבלה ) ( c
עבור תוכנית הדגימה המתאימה עם  , AQL=6.5או/וגם אינו גדול ממספר הקבלה של תוכנית
הדגימה המתאימה כמפורט בתקן הישראלי ת"י  877חלק . 1
ביישום נוהל הקבלה ,כל "פגום" ,כמצוין בסעיפים בסעיף ) 2.3א( עד )ג( ,מקבל התייחסות
נפרדת עבור הקטגוריות שלו.
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.3

תוספי מזון
הכתוב בסעיף אינו חל ,ובמקומו יחול:
תוספי המזון במוצר יתאימו לתקנות בריאות הציבור )מזון( )תוספי מזון( ,התשס"א  , 2001 -על
עדכוניהן.

.4

סימון
המוצר יסומן לפי ה תקן הישראלי ת"י  . 1145נוסף על כך יחולו הדרישות הספציפיות המפורטות
להלן.

. 4.1

שם המוצר

 . 4.1.1שם המוצר יהיה "תפוחי אדמה מטוגנים ומוקפאים" אם המוצר הוכן מתפוח אדמה ,או
"בטטות מטוגנות ומוקפאות" אם המוצר הוכן מתפוח אדמה מתוק )בטטה(.
לחלופין ניתן להשתמש באחד השמות האלה ,בהתאם למוצר:
 "טוגני תפוחי אדמה מוקפאים " או "טוגני בטטה מוקפאים " ; או "צ'יפס תפוחי אדמה מוקפא" או "צ'יפס בטטה מוקפא" . . 4.1.2נוסף על כך יופיע על התווית ציון ה צורה )  ( Styleלפי העניין  ,כגון "חיתוך ישר" או "חיתוך
מסולסל"  ,ו כן יכול להופיע  ,בכיתוב או/וגם בציור או/וגם באיור ,ציון הגודל המקורב של
החתך הרוחבי ,או הכינוי המתאים ,כלומר " רצועות דקות מא ו ד "" ,רצועות דקות "  " ,רצועות
בינוני ות " " ,רצועות עב ות " או " רצועות עב ות מאוד".
אם אריזת המוצר שקופה ,או שיש בה חלון שניתן לראות את המוצר בעדו ,א ין חובה לסמן את
הצורה .
 . 4.1.3ניתן לסמן על גבי התווית את המילה "קפוא/ים" במקום "מוקפא /ים "  .ניתן לכלול בסימון
שעל גבי התווית גם את סוג תהליך ההקפאה המהירה.

 . 4.2דרישות נוספות
האריזות יישאו ה נחי ות ברורות לאחסון מזמן הרכישה מהקמעונאי עד לזמן השימוש ,ו כמו כן
הוראות הכנה .
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ת"י  877חלק  - 8תפוחי אדמה או בטטה מטוגנים ומוקפאים
טבלת השינויים לאימוץ נספח FRENCH FRIED POTATOES
CXS 320-2015: Adopted in 2015. Revised in 2017
תאריך התקן :יולי 2019
תאריך עדכון הטבלה16.7.19 :
פירוט השינויים

מס' הסעיף
בתקן הישראלי

נימוקים לשינויים לאומיים מתחייבים לפי חוק התקנים

שם הסעיף בתקן
הישראלי

מהות השינוי בתקן הישראלי

באופן כללי

מבנה התקן הישראלי שונה באופן הבא:
במקום תקן אחד שבו כלולות הדרישות למוצרים
כנספחים לתקן תהיה סדרת תקנים ,שכולם יכונו באותו
מספר .877
הסדרה תכלול תקן גג ) 877חלק  (1ועוד תקנים
למוצרים השונים כאשר התקן לתפוח אדמה מטוגן
מאמץ את נספח התפוח אדמה של תקן הקודקס עם
שינויים ותוספות.

קריטריון מס' 1
התאמה לשפה ובכלל
זה התאמה של הוראות
הפעלה,הוראותסימון,אז
הרות,או הוראות אחרות
הקבועות בתקן ביןל' או
מסמך מחייב של גורם
בינל'

קריטריון מס' 2
דרישות הנגזרות מהוראות
חיקוק בישראל והפניות
להוראות כאמור

קריטריון מס' 3
התאמת הפניות
לחקיקה של מדינת
חוץ או למסמך מחייב
של גורם בינל' או
לדרישה המופיעה
בחקיקה או במסמך
מחייב

קריטריון מס'  4הפנייה
לתקנים בינל'אחרים או
לחלקים בהם ,ובלבד
שההפנייה היא לתקן
הבינל' עצמו או שהתקן
הבינל' אומץ כלשונו ,או
בשינויים מתחייבים על פי
החוק או בשינויים לאומיים
מיוחדים שאושרו ע"י
השרים

סנכרון בין מסלולים

הקלה על פי החוק )סעיף  8ה (4

לעומת התקן המאומץ

1

1א

Scope

2.1.1b

החמרה

המלצה /הבהרה

הערה כללית

בכל מקום שכתובה המילה  Potatoesהכוונה גם
לתפוח אדמה מתוק )בטטה(.

normative
references

נוספה הפניה לתקנים ישראליים:
ת"י  - 216שמני מאכל צמחיים
ת"י  - 323חמאה
ת"י  - 356סוכר
ת"י  - 411מלח למזון :נתרן כלורי
ת"י  - 443סירופ גלוקוז
ת"י  877חלק  - 1ירקות ופירות מוקפאים :כללי
ת"י  - 1145סימון מזון ארוז מראש

לעומת התקן הישראלי הקיים

מאחר והתקן הישראלי אימץ את נספח תפוח האדמה המטוגן של תקן הקודקס ,חלות
התקן הופיעה רק בהתייחס לכלל הירקות המוקפאים והיה צורך לנסח על מה חל התקן
עבור התקן הישראלי

נספח הקודקס מתייחס גם לתפוח אדמה מתוק )ראה סעיף  1.1הגדרת מוצר(.
באנגלית ,המונח POTATOES
מתייחס הן לתפו"א והן לבטטה )תפו"א מתוק( .בעברית ל  POTATOES -יש שני
מינוחים שונים ולכן הוסף כהבהרה שמדובר או בתפו"א או בתפו"א מתוק )בטטה(.

+

+

 Nature of theהוסף סגנון חתוך אחר שלא פורט בתקן הקודקס כמו:
 Surfaceפלחים ,רבעים וכדומה(

בארץ מקובל לחתוך את הציפ'ס לצורות נוספות
מעבר לחיתוך ישר או חיתוך גלי לדוגמא פלחים ולכן
איפשרו זאת בתקן .בנוסף ,אין מניעה לצורות
חיתוך אחרות ואין סיבה להגביל פיתוח.

 Basic Ingredientsבמקום ההפניה לתקן הקודקס לשמני מאכל ,שונתה
ההפניה לתקן הישראלי לשמני מאכל ת"י 216
+

2.1.2

 Optionalביחס לסוכרים שולבה הפנייה לתקנים ישראלים עבור
 Ingredientsסוכר לבן ת"י  356ועבור סירופ גלוקוז ת"י  .443שאר
סוכרים נשארה ההפנייה לקודקס כפי שמופיע בנספח
התפוח אדמה שאומץ

+

""+

במקום ההפניה לתקן הקודקס למלח ,שונתה ההפניה
לתקן הישראלי למלח ת"י 411
+

הוספה הפניה שתבלינים ועשבי תיבול צריכים לעמוד
בתקן הישראלי ת"י 1359
+

הוספה הפניה שחמאה צריכה לעמוד בתקן הישראלי
ת"י 323
+

2.2
2.2.3

2.2.4

 Quality Factorsניתנה אפשרות לדגום דגימה של 400גר' ,שהיא
 Standardדגימה קטנה יותר מהנדרש בקודקס ) 1ק"ג(
Sample Size

""+
בישראל מקובל לדגום 400גר

 :Table 2במקום ההפניה לסעיף  2.2.4תוקנה ההפניה לסעיף
2.2.3 Tolerances for
External Defects
בטבלה המגדירה סיבולת פגמים הוספו ערכים
המתאימים לדגימה קטנה יותר ) 400גר'( לפי
האופציה שניתנה לדגום בסעיף  2.2.3שלעיל
 Table 3. Sortingתוקנה הכותרת ונערכה כך שיהיה ברור במדובר בשני
 (Grades)defectsסוגים של פגמים :פגמי מיון ובפגמי טיגון ,כפי שמפורט
בסעיף  2.2.2.3בנספח הקודקס

נימוקים

האם סעיף "ואקום"?

תקן הקודקס בנוי כך שההתייחסות לירקות המוקפאים תעשה בנספחים של אותו
התקן .חברי הוועדה ביקשו להפריד את הנספחים לתקנים נפרדים ,כך יותר קל לעבוד
על כל תקן )במקום לקרוא עשרות עמודים של תקן אחד( וגם לעדכן אותו ,אם נדרש
עדכון של תקן אחד ,לא צריך לפתוח את כל התקן הגדול מחדש ומעדכנים רק את
החלק הרלוונטי.

הוספה חלות התקן

חוקים ,תקנות ומסמכים ישראליים
תקנות בריאות הציבור )מזון( )תוספי מזון( ,התשס"א-
 ,2001על עדכוניהן.
הנחיות שירות המזון הארצי – חומרי טעם וריח,
התשע"ה ,2015-על עדכוניהן
1.2.1.1

הנימוק לבחירת מסלול זה

הקלה

אינו שינוי

יישום דרישת התקן המאומץ

שינויים שאינם מתחייבים לפי חוק התקנים

תיקון טעות

+

+

לא

סיבולת הפגמים עבור קצוות ) (sliversעלתה מ -
 12%מקסימום ל 15% -מקסימום

""+
הציפס שמכינים בישראל ,נעשה מתפוחי אדמה
קטנים יותר מאלה שמשתמשים בהם בחו"ל ולכן
.אחוז הקצוות גבוה יותר

סיבולת הפגמים הכללית Total Sorting Defects
הוגדל מ  12% -מקסימום ל  15% -מקסימום

2.3

 Classification ofבמקום ההפניה לסעיף  2.2.5תוקנה ההפניה לסעיף
“2.2.4 ”Defectives

2.4

 Lot Acceptanceבדרישות לקיבול אצווה הוספה אופציה לדיגום לפי
הטבלאות הקיימות בת"י  877שהיום בתוקף

""+
בשל הגדלת סיבולת הפגמים המקסימלית עבור
קצוות )ראה הסבר שורה מעל( ,הוגדלה גם סיבולת
הפגמים הכוללת

תיקון טעות

3

 FOODבמקום ההפניה בקודקס לשימוש בתוספי מזון
 ADDITIVESהמפורטים בנספחים המתאימים ,שונתה ההפניה
לתקנות בריאות הציבור )מזון( )תוספי מזון( ,התשס"א-
 ,2001על עדכוניהן ולהנחיות שירות המזון הארצי –
חומרי טעם וריח ,התשע"ה ,2015-על עדכוניו.

4

 Labellingבתחילת הסעיף הוספה הפנייה לת"י  - 1145התקן
לסימון מזון ארוז מראש

""+
בתקן הקודקס הדרישה היא לדגום לפי תוכנית
דגימה התואמת את .AQL = 6.5
תוכנית דגימה זו מצריכה דיגום של מספר רב של
מוצרים .בארץ נפח הייצור אינו גבוה כמו בחו"ל ולכן
הוספה הקלה ,אופציה לדגום על פי תוכנית הדגימה
שקיימת היום בתקן שבתוקף .על בסיס ניסיון
מצטבר תוכנית זו משרתת היטב את הצרכים
ומאפשרת לעלות על פגומים עם דיגום מופחת.

+

+

4.1
4.1.1

 Name of theתורגם השם לעברית " :תפוחי אדמה מטוגנים
 Productומוקפאים" או "בטטות מטוגנות ומוקפאות",
+

ניתנו אופציות נוספות לשמות המקובלים בארץ
למוצרים אלה :טוגני תפוחי אדמה מוקפאים או טוגני
בטטה מוקפאים וכן צ'יפס תפוחי אדמה מוקפא או
צ'יפס בטטה מוקפא

4.1.2

ניתנה אפשרות לסמן את סגנון החיתוך בכתב ו/או
בציור ו/או באיור

לדוגמות לעובי החיתוך ,הוספה גם דוגמה לעובי
חיתוך של "רצועות דקות מאד"

הוספה הקלה שבמקרה שאריזת המוצר שקופה או
שיש בה חלון ,אין חובה לסמן את סגנון החיתוך

4.1.3

ניתנה אופציה לסמן במקום המילה מוקפא את המילה
קפוא וכן כאופציה ניתנה אפשרות לסמן את את סוג
תהליך ההקפאה :מהירה;

+

""+

""+
קיים גם חיתוך בעובי דק מאד

""+

""+
ל פי סעיף  9.2.1בקודקס )בחלק הכללי
שלו( ,כתוב מפורשות שיש לסמן את המילה
מוקפא  /הקפאה מהירה באופן בו מקובל
לסמן במדינה בה משווק המוצר

CXS 320-2015

34
ANNEX ON FRENCH FRIED POTATOES
In addition to the general provisions applicable to quick frozen vegetables,
the following specific provisions apply:

1.

DESCRIPTION

1.1

Product definition
Quick frozen French fried potatoes are the product prepared from clean, sufficiently developed, sound tubers
of the potato plant conforming to the characteristics of the species Solanum tuberosum L, Solanum Andigena
L and rhizomes of the sweet potato plant conforming to the characteristics of the species of Ipomoea batatas.
They shall have been sorted, washed, peeled or unpeeled, cut into various shapes and treated as necessary
to achieve satisfactory colour and fried or pre-cooked in edible oil, fat, or water blanched. The treatment,
precooking and frying operations shall be sufficient to ensure adequate stability of colour and flavour during
normal marketing cycles. Following the frying or precooking operation the product is quickly cooled and quick
frozen. Products that have not been fried or precooked are not covered by this annex.

1.2

Presentation

1.2.1 Styles
The styles of the product shall be determined by the nature of the surface and the nature of the cross section.
1.2.1.1 Nature of the Surface
The product may be presented in any one of the following styles including:
(a) Straight cut - Strips of potato with practically parallel sides and with smooth surfaces;
(b) Crinkle cut - Strips of potato with practically parallel sides and in which two or more sides have a
corrugated surface.
1.2.1.2 Dimensions of the cross section
The cross sectional dimensions of strips of quick frozen French fried potatoes that have been cut on all four
sides (Styles (a) and (b) above) shall not be less than 4 mm when measured in the frozen condition. The quick
frozen French fried potatoes within each pack shall be of similar cross sectional dimensions.
The product may be identified:
(a) by the approximate dimensions of the cross sections or by reference to the following system for
designations:
Table 1. Size designations
Designation

Dimension in mm across the largest cut
surface

(a) Shoestring

4-8

(b) Medium

> 8 - 12

(c) Thick cut

> 12 - 16

(d) Extra large

> 16

Uniformity
Uniformity may be expressed as a tolerance of 10% by length of non-conforming styles units applies, when
specific lengths are not indicated.
2.

ESSENTIAL COMPOSITION AND QUALITY FACTORS

2.1

Composition

2.1.1 Basic Ingredients
(a) Potatoes as defined in Section 1.1;
(b) Edible fats and oils as defined in the Standard for Named Vegetable Oils (CXS 210-1999) and in the
Standard for Named Animal Fats (CXS 211-1999)
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2.1.2 Optional Ingredients
(a) Sugars as defined in the Standard for Sugars (CXS 212-1999);
(b) Salt (sodium chloride) as defined in the Standard for Food Grade Salt (CXS 150-1985);
(c) Spices and culinary herbs;
(d) Batters.
2.2

Quality Factors

2.2.1 General Requirements
Quick frozen French fried potatoes shall:
(a) be free from any foreign flavours and odours;
(b) be clean, sound and practically free from foreign matter;
(c) have a reasonably uniform colour.
and with respect to visual defects subject to a tolerance shall be:
(a) without excessive external defects such as blemishes, eyes and discolouration;
(b) without excessive sorting effects, such as slivers, small pieces and scrap;
(c) reasonably free from frying defects, such as burnt parts.
(a)

have a reasonably uniform desired colour;

(b) have a texture characteristic of the product and be neither excessively hard nor excessively soft or
soggy.
2.2.2 Analytical Requirements
2.2.2.1 Moisture - the maximum moisture content of the whole product in the styles shoestring, medium and thick cut
shall be 76% m/m; and in extra-large and other styles 78% m/m.
2.2.2.2 The fat or oil extracted from the product shall have a free fatty acid content of not more than 1.5% of oil m/m
measured as oleic acid or an equivalent fatty acid value based on the predominant fatty acid in the fat or oil
2.2.2.3 Definition of Visual Defects
External defects: are blemishes or discolouration (either internally or on the surface) due to exposure to
light, mechanical, pathological or pest agents, eye material or peeling remnants.
(a)

Minor defect - A unit affected by disease, dark or intense discolouration, eye material, or dark peel
covering an area or a circle greater than 3 mm but less than 7 mm in diameter; pale brown peel or
light discolouration of any area greater than 3 mm in diameter.

(b)

Major defect - A unit affected by disease, dark or intense discolouration, eye material, or dark
peeling covering an area or a circle greater than 7 mm but less than 12 mm in diameter.

(c)

Serious defect - A unit affected by disease, dark or intense discolouration, eye material, or dark
peel covering an area or a circle of 12 mm in diameter or more.

Note:
defects shall be ignored.

r

Sorting Defects
(a)

Sliver - A very thin unit (generally an edge piece) which will pass through a slot the width of which is
50% of the minimum dimension of the nominal or normal size.

(b)

Small piece - Any unit less than 25 mm in length.

(c)

Scrap - Potato material of irregular form not conforming to the general conformation of French fried
potatoes.

Frying Defects
Burnt pieces - Any unit which is dark brown to black and hard due to gross over frying.
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2.2.3 Standard Sample Size
The standard sample size shall be 1 kg.
2.2.4 Tolerances for Visual Defects
For tolerances based on the standard sample size as specified in Section 2.2.4 the visual external defects are
the cross section of the French fried potatoes.
To be acceptable, the standard samples shall not contain units in excess of the numbers shown for the
respective categories, including total, in Table 2.
Table 2: Tolerances for External Defects
Number of units affected cross section of strips

Defect category

4 - 16 mm

over 16 mm

(a) Serious

7

3

(b) Serious + major

21

9

Total (serious + major + minor)

60

27

The tolerances for the other defects (not depending on cross section) (depending on the style) are:
Table 3. Sorting defects (Grades)
Slivers

maximum 12% m/m

Small Pieces and Scraps

maximum 6% m/m

Total Sorting Defects

maximum 12% m/m

Frying Defects

maximum 0.5% m/m

2.3
(a) fails to meet any of the requirements given in Section 2.1;
(b) fails to meet any of the general requirements given in Section 2.2.1;
(c) exceeds the tolerances for visual defects in any one or more respective defect categories in Section
2.2.5.
2.4

Lot Acceptance for composition and quality factors
A lot will be considered acceptable with respect to composition and quality factors when the number of
plan with an AQL of 6.5.
(c), is treated
individually for the respective characteristics.

3.

FOOD ADDITIVES
Sequestrants used in accordance with Tables 1 and 2 of the General Standard for Food Additives (CXS 1921995) in Food Category 0.4.2.2.1 Frozen Vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses
and legumes, and aloe vera), seaweeds, and nuts and seeds, are acceptable for use in food conforming to
this Standard.

4.

LABELLING

4.1

Name of the Product

4.1.1
which the product is intended to be sold. Where the sweet potato variety is used, the name of the product shall
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4.1.2
the
4.2

-

Additional requirements
The packages shall bear clear directions for keeping from the time they are purchased from the retailer to the
time of their use, as well as directions for cooking.

