
5640  River  Road
Oakdale,  CA  95361

1367-847)209: (هاتف
6806-847)209: (فاكس

 (DFA).للمجلس األمريكي لسالمة األغذية وجودتها 1تلبية درجة الجودة الداخلية . يتكون الجوز غير المقشر الطبيعي من صنف فينا: الوصف
 2؛ وإذا كان غير مبيض، فسوف يلبي الدرجة 1إذا كان مبيًضا، فسوف يلبي الدرجة . ُيعرض إما ُمبيض أو غير مبيض: اللون

.داخلًيا  1خارجًيا والدرجة )  وفًقا لمعايير المجلس األمريكي لسالمة األغذية وجودتها(
.فينا: الصنف

جوز فينا غير المقشر المواصفات الفيزيائية

اللون .الكهرمان الفاتح: اللون الداخلي. ُمبيض أو طبيعي: اللون الخارجي

.ال ينطبق )لكل حالة (مكسرات القشور

.ال ينطبق طحين

.غير مسموح به المعدن أو الزجاج

.من الوزن% 5ال تتجاوز  مجموع العيوب

.عليها  GoldRiver  Orchardsيتم تصنيف األكياس بوضع شعار. كجم  25رطالً أو   50أكياس بوزن : التعبئة والتغليف

.تم اعتماد مطابقته للشريعة اليهودية من قِبل مجلس الحاخامية األرثوذكسية في سان فرانسيسكو: الشهادة الدينية

.أشهر) 3(هي ثالثة ) درجة فهرنهايت 70(مدة الصالحية في الظروف المحيطة : شروط التخزين ومدة الصالحية

.درجة فهرنهايت هي مثالية للجوز المقشر وسوف تحسن بشكل كبير من مدة الصالحية 38و 32ظروف التخزين المثلى في درجات حرارة تتراوح ما بين 

.يتم إنتاج جميع المنتجات وتخزينها وشحنها وفقا لممارسات التصنيع الجيدة الخاصة بوزارة الزراعة األمريكية: السالمة

جوز فينا غير المقشر



الجوز غير المقشر

المعايير الميكروبيولوجية )تحليل تقريبي: (غذائيةمعلومات

غرام/50000 من أقل القياسي الصفائح عدد1) غرام  100لكل  لكل أوقية العنصر الغذائي

غرام/5000 من أقل الخميرة2) 636 178 السعرات الحرارية

غرام/20000 من أقل العفن3) 14 4 الغرام البروتين،

غرام/1000 من أقل الكوالي شكل4) 15 4 الغرام الكربوهيدرات،

سلبي كوالي إي5) 69 19 الغرام الدهون، إجمالي

سلبي العنقوديات6) 7.9 2.1 الغرام المشبعة، الدهون-
سلبي السالمونيال7) 12.4 3.5 الغرام الالتشبع، أحادية دهون-

منه أي عن الكشف يتم لم األفالتوكسين8) 49.0 13.7 الغرام الالتشبع، متعددة دهون-

 الخاصة الفحوصات مختلف عبر عليها الحصول تم التي القيمة نطاقات ُتعد
 في االختالفات بسبب تغيرات تحدث وقد .معلوماتنا وفق ودقيقة صحيحة والحكومية
 الحصول يتم التي القيم ونطاق التحليل يختلف وقد .آخر إلى عام من المحاصيل

 يتم التي الفعلية البيانات عن والحكومية الخاصة المصادر مختلف بواسطة عليها
.المستقبلية أو الحالية المحصول سنوات من عليها الحصول

0 0 ميلليغرام الكوليسترول،

9.6 2.7 الغرام الغذائية، الدهون
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