
سعة:الوصف مربعة ثقوب به غربال عبر تمريرها يمكن قطع من يتألف طبيعي سعة7/16جوز ذات غربال فتحات من أآبر لكنها بوصة،

قطع متوسطة خفيفة

6 Ri R d

رب :و وب  ل ب  رب بر  رير  ن  ع ي ن  ي ي  بي ل   7/16جوز  رب ن   بر  ه  بو 
تكون حبات الجوز نظيفة ومجففة جيًدا وخالية من العيوب واألضرار المفرطة ومصنفة وفًقا لمعايير وزارة الزراعة األمريكية والمجلس . بوصة 5/16

.األمريكي لسالمة األغذية وجودتها فيما يتعلق بدرجات الجوز المقشر
).ُيرجى االتصال بالمجلس األمريكي لسالمة األغذية وجودتها بشأن مخطط األلوان إذا آانت لديك رغبة. (اللون فاتح: اللون

.يتكون هذا المنتج من أي عدد من أصناف الدرجة الفاتحة المختلفة، بما في ذلك السير وصنالند وتولير وتشاندلر: الصنف

5640  River  Road
Oakdale,  CA  95361

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

قطع متوسطة خفيفة المواصفات الفيزيائية

.فاتح اللون

."للصنف الخاص"رطل، وأقل بالنسبة  300لكل 1 مكسرات القشور

%0.3إلى 0من  الطحين

.غير مسموح به المعدن أو الزجاج

.من الوزن% 5ال تتجاوز مجموع العيوب

يتم إدخال بطانة  GoldRiver Orchards.يتم تسمية الكرتونة بشعار. رطًال من الكرتون المقوى المموج المصنوع من مواد ذات درجات غذائية 30: التعبئة والتغليف
.بالستيكية في العلبة للحفاظ على النضارة

ة ال ة ا كالش ا ف ا ف ة ذآ ث األ ة اخا ال ل ل ق ة ال ة للش قت طا ا ت ا ت .تم اعتماد مطابقته للشريعة اليهودية من ِقبل مجلس الحاخامية األرثوذآسية 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 آبير من مدة الصالحية 50و40ظروف التخزين المثلى في درجات حرارة تتراوح ما بين ح يي

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



خفيفة متوسطة يقطع و  ع 

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/1,000منأقل الكواليشكل4) 15 4 م/1,000 ن لالغرامالكربوهيدرات، ر واليل4) 15 4 ر ي مربو ر

سلبي آوالي إي5) 69 19 الغرام الدهون، إجمالي

سلبي العنقوديات6) 7.9 2.1 الغرام المشبعة، الدهون-
سلب نيال7) السالم 12 4 3 5 ن سلبيالغراالالتشبع،أحاديةده السالمونيال7) 12.4 3.5 الغرامالالتشبع،أحاديةدهون-

منه أي عن الكشف يتم لم األفالتوآسين8) 49.0 13.7 الغرام الالتشبع، متعددة دهون-

 الخاصة الفحوصات مختلف عبر عليها الحصول تم التي القيمة نطاقات ُتعد
ة ك قةةال افق ا الفااثقل فاال

0 0 ميلليغرام الكوليسترول،
 في االختالفات بسبب تغيرات تحدث وقد .معلوماتنا وفق ودقيقة صحيحةوالحكومية
 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

9.6 2.7 الغرام الغذائية، الدهون


