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بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ 3٠٠ ٠6٠٠٠٠2٠193٠٠٤8

حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة
الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠3 ٠٠ ٠6٠٠٠٠٠1٤72٠2٤2

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.

 ١0جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٤جانفي سنة  ٢0٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0٦
اﳉريدة الرسم ّ

21

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة التجارة

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  128-2٠اﳌؤّرخ ﰲ
 28رمضان عام  1٤٤1اﳌوافق  21مايو سنة  2٠2٠الذي يحدد
صﻼحيات وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،

ق ـ ـرار وزاري مشتـ ـرك مـ ـؤّرخ ﰲ  3ذي القعـ ـ ـدة عـ ـ ـام ١٤٤١
اﳌوافق  ٢٥يونيو سنة  ،2020يتضمن النظام التقني
اﳌتعلّق بخصائص أنواع اﳊليب اﳌخمر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

– وﲟقتض ـ ـى الق ـ ـرار الـ ـ ـوزاري اﳌشت ـ ـرك اﳌ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ 16
جم ـ ـادى الثاني ـ ـة عـ ـ ـام  1٤19اﳌوافـ ـ ـق  7أكتوبـ ـ ـر سن ـ ـ ـ ـة 1998
واﳌتعّلق باﳋصائص التقنية للياهورت وكيفّيات وضعه
لﻼستهﻼك،

ن وزير الّتجارة،
إ ّ

يقّررون ما يأتي:

ووزير الصناعة،

اﳌادة اﻷوﱃ :تطبيقـ ـ ـ ـا ﻷحكـ ـ ـام اﳌ ـ ـادة  28مـ ـ ـ ـن اﳌ ـ ـرسـ ـ ـوم

ووزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
ووزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163-2٠اﳌؤّرخ ﰲ أّول
ذي القعدة عام  1٤٤1اﳌوافق  23يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥3-٠2اﳌؤّرخ ﰲ
 17شّوال عام  1٤23اﳌوافق  21ديسمبر سنة  2٠٠2الذي يحدد
صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤6٤-٠٥اﳌؤّرخ ﰲ ٤
ذي القعدة عام  1٤26اﳌوافق  6ديسمبر سنة  2٠٠٥واﳌتعّلق
بتنظيـ ـم التقييـ ـس وسيـ ـره ،اﳌع ـدل واﳌتمم ،ﻻ سيما اﳌادة
 28منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  379-11اﳌؤّرخ ﰲ
 2٥ذي اﳊجة عام  1٤32اﳌوافق  21نوفمبر سنة  2٠11الذي

التنفيذي رقم  ٤6٤-٠٥اﳌؤرخ ﰲ  ٤ذي القعدة عام  1٤26اﳌوافق
 6ديسمبر سنة  ،2٠٠٥اﳌعدل واﳌتمم واﳌذكور أعﻼه ،يهدف
هذا القرار إﱃ ﲢديد اﳋصائص التقنية ﻷنواع اﳊليب اﳌخّمر.
اﳌادة  : ٢يطب ـق ه ـذا الق ـرار عﲆ أنواع اﳊليب اﳌخّمر ،ﲟا
ﰲ ذلك اﳊلي ـب اﳌخم ـر واﳊلي ـب اﳌخم ـر اﳌرك ـز ،واﳊليب
اﳌخمر اﳌعالج حراريا واﳌنتوجات اللبنية اﳌركبة اﳌشتقة
من هذه اﳌنتوجات ،اﳌوجهة لﻼستهﻼك.
اﳌادة  : 3يقصد ﰲ مفهوم هذا القرار ،ﲟا يأتي :
– حليب مخمر  :منتوج لبني متحصل عليه من تخمر
اﳊليب ،يمكن أن يصنع أساسا من اﳌنتوجات اللبنية،
كما هو مذكور ﰲ اﳌادة  7أدناه ،وذلك بفعل كائنات دقيقة
خاصة غير ضارة ،تنتمي إﱃ الصنف أو اﻷصناف اﳌميزة
لكل منتوج ،وينتج عنه انخفاض العامل الهيدروجيني )(pH
سواء مع التخثر أو بدونه .ويشمل اﳊليب اﳌخمر الرائب
واللﱭ.

يحدد صﻼحيات وزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات ،

– ياهورت أو يوغورت  :حليب مخمر مخثر ،متحصل

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  21٤-12اﳌؤّرخ ﰲ
 23جمادى الثانية عام  1٤33اﳌوافق  1٥مايو سنة  2٠12الذي

ع ـل ـي ـه ف ـق ـط ب ـت ـط ـّور ال ـب ـك ـت ـي ـري ـا ال ـل ـب ـن ـي ـة اﶈبـة لـلـحـرارة
اﳋاصة ،اﳌسمـ ـ ـاة ستـ ـ ـريـ ـ ـبـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـوكـ ـ ـوس تـ ـ ـارمـ ـ ـوفـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ـوس

يح ـ ـّدد ش ـ ـروط وكيفي ـ ـات استعم ـ ـال اﳌضاف ـ ـات الغذائيـ ـ ـة ﰲ

وﻻكتوباسيلوس بلغاريكوس والتي يجب أن تزرع ﰲ آن

اﳌواد الغذائية اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري،

واحد وأن توجد حية ﰲ اﳌنتوج النهائي.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  378-13اﳌؤّرخ ﰲ ٥

– حليـ ـ ـب مخـ ـ ـّمر م ـ ـ ـرّكز  :حلي ـ ـب مخم ـ ـ ـر ﰎ رفـ ـع كميـ ـ ـة

مح ـ ـرم ع ـ ـام  1٤3٥اﳌواف ـ ـق  9نوفمبـ ـر سنـ ـة  2٠13ال ـ ـذي يحّدد

البروتينات فيه قبل أو بعد التخمر إﱃ %٥,6عﲆ اﻷقل.

الشروط والكيفيات اﳌتعلقة بإعﻼم اﳌستهلك،

– حليب مخّمر مع ّ
طر :منتوج لبني مركب ،ناﰋ عن
خلط اﳊليب اﳌخمر ك ـما هو م ـعّرف أع ـ ـﻼه مع  %3٠كحد

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤1-1٤اﳌؤّرخ ﰲ
أول ذي القعدة عام  1٤3٥اﳌوافق  27غشت سنة  2٠1٤الذي
يحدد صﻼحيات وزير الصناعة واﳌناجم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  72-1٥اﳌؤّرخ ﰲ 21
ربيـ ـ ـع الثان ـ ـي ع ـ ـ ـام  1٤36اﳌواف ـ ـ ـق  11فبراي ـ ـ ـر سن ـ ـ ـ ـة 2٠1٥
واﳌتضمـ ـ ـن إنشـ ـ ـاء اللجنـ ـ ـة الوطنيـ ـ ـة اﳌتع ـ ـ ـددة القطاعـ ـ ـ ـات
للوقاي ـ ـة م ـ ـن اﻷمـ ـراض غي ـ ـر اﳌتنقل ـ ـ ـة ومكافحته ـ ـ ـا وﲢدي ـ ـ ـد
مهامها وتنظيمها وسيرها،

أقصـ ـ ـى )كتل ـ ـة عـ ـﲆ كتلـ ـ ـة( مـن مكونات غير لبنية )محليات
ب
ومسّكر ،خضـ ـ ـر وف ـ ـ ـواك ـ ـ ـه وكـ ـ ـذلك عصائـ ـ ـر وعصي ـ ـ ـ ـدة ول ـ ـ ـ ـ ّ
ومستحضـ ـ ـرات ومـ ـ ـواد مصبـ ـ ـرة مشتق ـ ـة م ـ ـن هـ ـ ـذه اﻷخي ـ ـ ـرة
وحبـ ـ ـوب وعسـ ـ ـل وشوكوﻻطـ ـ ـة ومكسـ ـ ـرات وقهـ ـ ـوة وتواب ـ ـ ـل
وم ـ ـواد غذائيـ ـة أخ ـ ـرى طبيعيـ ـة معـ ـطّرة وغيـ ـ ـر ضـ ـ ـارة( و/أو
عطور.
يمكن مزج اﳌكونات غير اللبنية قبل أو بعد التخمر.
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– مشروب معد أساسا من اﳊليب اﳌخمر :منتوج

– اﳌخيض غير اﳌخمر،

لبني مركب ،ناﰋ عن خلط اﳊليب اﳌخمر كما هو معّرف

– اﳌصل اللبني اﳌركز،

أخ ـرى ل ـب ـن ـي ـة ،م ـث ـل اﳌصل ال ـل ـب ـني وم ـك ـون ـات أخ ـرى غـيـر

– مسحوق اﳌصل اللبني،

أع ـﻼه م ـع اﳌ ـاء الش ـروب ،بإضاف ـة أو ب ـدون إضاف ـة مكونات
لبنية كما هي مذكورة ﰲ اﳊليب اﳌخمر اﳌعطر وعطور.
يحتوي اﳌشروب اﳌعد أساسا من اﳊليب اﳌخمر عﲆ

– بروتينات اﳌصل اللبني،
– بروتينات اﳌصل اللبني اﳌركزة،

اﻷقل ) %٤٠كتلة عﲆ كتلة( من اﳊليب اﳌخمر.
– الكازيﲔ الغذائي )اﳉبنﲔ(،
اﳌادة  : ٤ﲢ ـ ـدد تسميـ ـات البيـ ـع ونسـ ـب اﳌـ ـادة الدسمـ ـة
اللبنية وكذلك اﳋصائص التقنية ﻷنواع اﳊليب اﳌخمر

– الكازينات )أمﻼح التجﱭ( اﳌصنوعة من اﳌواد اﳌبسترة،

عﲆ التواﱄ ،ﰲ اﳌلحق اﻷول والثاني بهذا القرار.

– اﳊلـ ـ ـ ـيب ،بالنسب ـ ـ ـة للمشروب ـ ـ ـات اﳌعـ ـ ـدة أساسـ ـ ـا مـ ـن

اﳌادة  : ٥يجب أﻻ يتخثر اﳊليب اﳌخمر بوسائل أخرى
غـ ـيـ ـر تـ ـلك الـ ـنـ ـاﲡة عـ ـن نشاط الـ ـكـ ـائـ ـنـ ـات الـ ـدق ـي ـق ـة اﳋاصة
اﳌستعملة.
يمكن إضافة كائنات دقيقة أخرى مﻼئمة وغير ضارة
ﻷنواع اﳊليب اﳌخمر ،غير تلك اﳌكونة ﳌزارع الكائنات
الدقيقة اﳋاصة.
ﻻ يسمح بإزالة اﳌصل اللبني بعد التخمر عند إنتاج
أنواع اﳊليب اﳌخمر ،باستثناء اﳊليب اﳌخمر اﳌركز.

اﳊليب اﳌخمر،
– السكر %8 ،عﲆ اﻷكثر ،بشرط أﻻ تتجاوز نسبة السكر
اﻹجماﱄ  %12من وزن اﳌنتوج النهائي،
– ملح ذو نوعية غذائية .
اﳌادة  : ٩يجب أن ﻻ تشّكل أنواع اﳊليب اﳌخمر ،موضوع
هذا القرار ،أي خطر عﲆ صحة اﳌستهلك ويجب أن تستجيب
ل ـل ـم ـت ـط ـل ـب ـات اﳌنصوص ع ـل ـي ـهـا ﰲ الـتـنـظـيـم اﳌعـمـول بـه،
ﻻسيـ ـمـ ـا تـ ـلك اﳌتـ ـعـ ـلـ ـقـ ـة بـ ـاﳌضافـ ـات الـ ـغـ ـذائـ ـي ـة واﳌلوثات
واﳋصائص اﳌيـ ـك ـروب ـي ـول ـوج ـي ـة واﻷشي ـاء وال ـل ـوازم اﳌوجهة

اﳌادة  : ٦يجب أن تكون الكائنات الدقيقة اﳋاصة بأنواع
اﳊليب اﳌخمر حية ونشطة ومتوفرة بكثرة ﰲ اﳌنتوج
النهائي حتى التاريخ اﻷقصى لﻼستهﻼك .
إذا خضع اﳌنتوج ﳌعاﳉة حرارية بعد التخمر  ،ﻻ يطبق
الشرط اﳌتعلق بحيوية الكائنات الدقيقة.
ض ـ ـر اﳊلي ـ ـ ـب اﳌخمـ ـ ـر أساسـ ـا مـ ـن اﳊليـ ـ ـب
اﳌادة  : ٧يح ّ
اﳌبس ـ ـتر ومـ ـن اﳊلي ـ ـب اﳌع ـ ـاد تكوين ـ ـه أو اﳌع ـ ـاد تركيبـ ـ ـ ـ ـه
اﳌبستر ،اﳌنزوع القشدة أو غير اﳌنزوع القشدة ومن اﳊليب
اﳌركز أو من مسحوق اﳊليب اﳌنزوع القشدة أو غير اﳌنزوع

ﳌﻼمسـ ـة اﳌ ـ ـواد الغذائيـ ـة والنظافـ ـة والنظاف ـة الصحيـة أثناء
عملية وضع اﳌواد الغذائية لﻼستهﻼك البشري.
اﳌادة  :١0باﻹضافة إﱃ البيانات اﻹلزامية اﳌنصوص
عليها ﰲ التنظيم اﳌعمول به واﳌتعلق بإعﻼم اﳌستهلك،
يجب أن يتضمن وسم اﳌنتوجات موضوع هذا القرار :
– تسمي ـ ـات البيـ ـع اﶈ ـ ـددة ﰲ اﳌلح ـ ـق اﻷول به ـ ـذا القـ ـ ـرار
وتكمل ،حسب اﳊالة ،ﲟا يأتي :
*تعيﲔ الصنف اﳊيواني أو اﻷصناف اﳊيوانية مصدر
اﳊليب عندما ﻻ يتعلق اﻷمر بحليب البقرة،

القشدة أومن القشدة اﳌبسترة ،أو من خليط مادتﲔ أو أكثر من
هذه اﳌواد.

*“بحليب طازج””،بحليب معاد تكوينه””،بحليب معاد
تركيبه””،بخليط اﳊليب”،

ﻻ يسمح بإدماج أو إضافة اﳌواد الدسمة و/أو البروتينية
من أصل غير لبني كمنتوج بديل أو مضاف.

*“طبيعـ ـي“ عندم ـا ل ـم يضـ ـف إﱃ اﳌنت ـوج م ـواد غذائي ـة
ﲤنح ذوقا خاصا،

اﳌادة  : ٨يمكن إضافة اﳌكّونات اﻵتية إﱃ أنواع اﳊليب
اﳌخمر:
– مسحوق اﳊليب،
– مسحوق اﳊليب اﳌنزوع القشدة،
– القشدة والقشدة اﳋفيفة،

*“مسّكر” ،إذا ﰎ إضافة السكر للحليب اﳌخمر،
* اسـ ـم اﳌـ ـادة أو اﳌـ ـواد اﳌعط ـ ـرة أو العطـ ـ ـر أو العط ـ ـ ـور
اﳌضافة إذا كان اﳌنتوج معطرا.
– عبارة “يحفظ ﲢت درجة ”...متبوعة ببيان درجة اﳊرارة
التي يجب مراعاتها،
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– نسبة اﳊليب اﳌخمر اﳌستعمل بالنسبة للمنتوج

اﳌادة  : ١3ينش ـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا الق ـ ـ ـ ـ ـرار ﰲ اﳉ ـ ـريـ ـ ـدة الـّرسمي ـ ـ ـ ـة
للجمهورية اﳉزائرية الّديمقراطية الّشعبية.

– نسبة اﳌادة الدسمة.

حـ ـ ـرر باﳉزائـ ـ ـ ـر ﰲ  3ذي القعـ ـ ـ ـ ـدة عـ ـ ـام  1٤٤1اﳌواف ـ ـ ـ ـق 2٥
يونيو سنة .2٠2٠

“مشروب معد أساسا من اﳊليب اﳌخمر”،

اﳌادة  : ١١تلغى أحكام القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ

وزير التجارة

وزير الصناعة

كمال رزيق

فرحات آيت عﲇ ابراهم

وزير الفﻼحة

وزير الصحة والسكان

والتنمية الريفية

وإصﻼح اﳌستشفيات

عبد اﳊميد حمداني

عبد الرحمان بن بوزيد

ﰲ  16جمادى الثانية عام  1٤19اﳌوافق  7أكتوبر سنة 1998
واﳌتعل ـ ـق باﳋصـ ـائص التقنيـ ـة للياهـورت وكيفيات وضعه
لﻼستهﻼك.
اﳌادة  : ١٢تسـ ـ ـري أحك ـ ـام هـ ـذا الق ـ ـرار بع ـد سنة واحدة )(1
من تاريخ نشره ﰲ اﳉريدة الرسمية.

اﳌلحق اﻷول
تسميات البيع ونسب اﳌادة الدسمة اللبنية ﻷنواع اﳊليب اﳌخمر
نسبة اﳌادة الدسمة )بالنسبة اﳌائوية )%كتلة/كتلة(

تسمية البيع

محسوبة بالنسبة للجزء الّلبني(

حليب كامل مخمر أو حليب مخمر

)(1

أكبر أو يساوي % 3

حليب منزوع القشدة جزئيا مخمر

)(1

أكبر من  % ٠,٥وأقل من% 3

)(1

أقل من % ٠,٥

حليب منزوع القشدة مخمر

أكبر أو يساوي % 3

ياهورت كامل أو ياهورت

أكبر من  % ٠,٥وأقل من% 3

ياهورت منزوع القشدة جزئيا

أقل من % ٠,٥

ياهورت منزوع القشدة
حليب كامل مخمر معالج حراريا أو حليب مخمر معالج حراريا
حليب منزوع القشدة جزئيا مخمر معالج حراريا
حليب منزوع القشدة مخمر معالج حراريا

)(2

)(2

أكبر أو يساوي % 3
أكبر من  % ٠,٥وأقل من% 3

)(2

/

حليب مخمر مركز
مشروب معد أساسا من اﳊليب اﳌخمر

أقل من % ٠,٥

)(3

/

) (1يمكن أن تكمل بتسمية معتادة أو شائعة لنوع اﳊليب اﳌخمر مثل “لﱭ “ أو “رائب”.
) (2مخصص ـة للمنتوجـات اﳌتحصل عليها من اﳊليب اﳌخمر مثل الياهورت والرائب واللﱭ التي خضعت ﳌعاﳉة حرارية بعد
التخمر.يمكن استبدال العبارة “معالج حراريا” بنوع اﳌعاﳉة اﳊرارية اﳌطبقة.
) (3إذا كان اﳊليب اﳌخمر اﳌستعمل ﰲ اﳌنتوج هو “ياهورت” ،اﳌصطلح “ياهورت” يمكن أن يّبﲔ ﰲ تسمية البيع ،بشرط أن تكون
كمية الكائنات الدقيقة اﳋاصة بالياهورت اﳌوجودة ﰲ اﳌنتـ ـوج أكبـ ـر أو تسـ ـاوي  6 1٠وحـ ـدة تكـ ـون مستعمـ ـرة ﰲ الغـ ـرام )وت م /غ( م ـن
ﻻ ﰲ قائمة اﳌكونات.
اﳌنتوج .إذا كانت كمية الكائنات الدقيقة اﳌذكورة سابقا أقل ،اﳌصطلح “ياهورت” ﻻ يمكن أن يظهر إ ّ
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* “بالقشدة “ ،إذا كانت كمية اﳌادة الدسمة  ،اﶈسوبة

مﻼحظة  :يمكن أن تكمل تسمية البيع “حليب مخمر”

بالنسب ـة للج ـزء اللبني أكب ـر أو تسـاوي  %٥كتلة عﲆ كتلة،

و”ياهورت” بالبيانات اﻵتية :
*“قليل الدسم” ،إذا كانت كمية اﳌادة الدسمة اﶈسوبة
بالنسبة للجزء اللبني أقل من  %1من الوزن.

بالنسبة للحليب اﳌخمر أو الياهورت ،اﳌتحصل عليه انطﻼقا
من اﳊليب والقشدة.

اﳌلحق الثاني
اﳋصائص التقنية ﻷنواع اﳊليب اﳌخمر

اﳌنتوجات
اﳋصائـص التقنيـة

بروتﲔ اﳊليب

)أ(

) %كتلة /كتلة(

اﳌادة الّدسمة اللبنية )%كتلة/كتلة(

اﳊموضة اﳌعايرة ،معّبر عنها بالنسبة اﳌئوية للحمض

حليب مخمر

ياهورت

عﲆ اﻷقل % 2,7

عﲆ اﻷقل % 2,7

أقل من %1٠

أقل من % 1٥

عﲆ اﻷقل % ٠,3

عﲆ اﻷقل % ٠,7

اللبني ) %كتلة/كتلة(

مجموع الكائنات الدقيقة اﳋاصة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  3أعﻼه

7

عﲆ اﻷقل 1٠

عﲆ اﻷقل 1٠

7

)وت م/غ ،ﰲ اﻹجمال(

الكائنات الدقيقة اﳌبينة عﲆ الوسم

)ب(

)وت م /ﰲ اﻹجمال(

نسبة اﳌادة اﳉافة اللبنية غير الّدسمة )%كتلة/كتلة(

عﲆ اﻷقل 1٠

6

عﲆ اﻷقل % 8,2

عﲆ اﻷقل 1٠

6

عﲆ اﻷقل % 8,2

)أ( يجب أن ﲢسب كمية البروتينات باستخدام اﳌعادلة اﻵتية :
البروتينات = اﻵزوت الكﲇ )كجلدال( .6,38 x
)ب( يطبق عندما يشير إدعاء موضوع عﲆ الوسم  ،إﱃ كائن دقيق خاص غير ضار)غير تلك اﳋاصة باﳌنتوج اﳌعني،
اﶈددة ﰲ اﳌادة  3من هذا القرار( والذي ﰎ إضافته كمكمل للكائنات الدقيقة اﳋاصة.
مﻼحظة  :فيما يخص اﳊليب اﳌخمر اﳌعطر واﳌشروبات اﳌعدة أساسا من اﳊليب اﳌخمر :
* ﻻ تطبق اﳋصائص اﳌذكورة أعﻼه إﻻ عﲆ جزء اﳊليب اﳌخمر من اﳌنتوج،
* تبقى اﳋصائص اﳌكروبيولوجية )التي تستند إﱃ نسبة اﳊليب اﳌخمر اﳌوجود ﰲ اﳌنتوج( صاﳊة حتى التاريخ
اﻷقصى لﻼستهﻼك .ﻻ يطبق هذا الشرط عﲆ اﳌنتوجات التي خضعت ﳌعاﳉة حرارية بعد التخمر.

