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 מאפיינים ומפרט מוצר מג'הול
 

 כללי
 

 ישראל  מקור

 

 תמרי מג'הול שם המוצר
 Phoenix dactylifera מין

 תיאור המוצר:
 עסיסי ומתוק תכונות טיפוסיות

 חום בהיר עד כהה )בהתאם לאזור הגידול( צבע
 מיצי, עסיסי  מרקם
 מוגדרת על פי הטבלה שלהלן איכות

 תמרי מג'הול טבעיים 100% רכיבים
 26% - 23% לחות

 אין ריח

 

 

 

 

 

 

  (פוחל)ש ת קליפהופרדיה 'משקל ליח גודל /איכות  #

 10% - 0% ' +גר 27 מבו'פרמיום סופר ג 1

 10% - 0% 'גר 27 – 23 מבו'פרמיום ג 2

 10% - 0% 'גר 23 – 18 לארג'פרמיום  3

 10% - 0% 'גר 18 – 15 מדיוםפרמיום  4

 30% - 10% 'גר 27 – 23 ויס'צמבו 'ג 5

 30% - 10% 'גר 23 – 18 ויס'צ 'לארג 6

 30% - 10% 'גר 18 – 15 צ'ויס מדיום 7

 40% - 30% ' +גר 18 444 8
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 תיאור התהליך:
התמרים נשלחים מהמגדל ומתקבלים בבית האריזה; כל משטח  קבלת המוצר בבית האריזה .1

 מסומן במספר משלוח.העמסה 
מעלות צלזיוס למשך  52-התמרים עוברים חיטוי באמצעות חום ב חיטוי .2

 שעות בחממה של בית האריזה. 4
התמרים מוזנים למכונת המיון, נשטפים בתחילת התהליך ולאחר  שטיפה ומיון .3

ונה בהתאם להגדרות הגודל והאיכות של מכן ממוינים על ידי המכ
 במחשב של מכונת המיון. המוזניםהחברה, 

התמרים נארזים באריזה ייעודית ולאחר בדיקת משקל לכל קרטון  כיווץ וכיסוי .4
על ידי צוות בקרת האיכות, הקרטון הסופי מכוסה ביריעות 

 פלסטית מכווצות ובמכסה קרטון.
 אישורו.לבתווית בהתאם לדרישות הלקוח וכל מכסה קרטון מסומן  תווית .5

הקרטונים המוכנים מונחים ומסודרים על גבי משטח העמסה 
והמשטח מסומן במידע הבא: ברקוד, איכות / גודל התמרים, פרטי 

 הלקוח ותאריך הייצור.
ים של נצוות אבטחת האיכות בודק את המוצר בשלבים שו אבטחת איכות .6

 המכונות ולפני הכיווץ.התהליך, באזור ההזנה, ביציאה מ
 בנוסף, כל אצווה נבדקת לפני העמסתה ביום ההעמסה.

התמרים נשלחים לבדיקות מעבדה הכוללות בדיקות של שארית  בדיקות מעבדה .7
 .חיידקים וחומרי הדברה

 בדיקות מעבדה נוספות נעשות על פי דרישת הלקוח.

מעלות  -18התמרים נשמרים טריים בקירור בטמפרטורה של  אחסון .8
צלזיוס; טמפרטורה זו מאפשרת לשמור על איכות הפירות במשך 

 זמן רב.
 

 מעלות צלזיוס -18שנה בטמפרטורה של  1 חיי מדף
רגל  40או  20התמרים נשלחים במכולות מקוררות של  משלוח

 מעלות צלזיוס -18בטמפרטורה של 
 GlobalG.A.P. ,BRC תקני איכות

 Smeta תקני סחר הוגן
 Control Union ,USDA ,PPISEU תקנים אורגניים
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 ערכי המוצר

 

 ךהשיטה לקביעת הער מקסימום מינימום יעד אנליטיים
ערכת בדיקה של בית  26% 23% 25% לחות

 האריזה
 B1אפלטוקסין  • רעלני פטריות

 סה"כ אפלטוקסין •

 בדיקת מעבדה ק"ג ם /יקרוגרמ 5 - -

 בדיקת מעבדה מיקרוגרם / ק"ג 15 - -

 

 השיטה לקביעת הערך ערך מקסימום מיקרוביולוגיים
 ערכת בדיקה של בית האריזה םרתא תחילי/ג 310 סה"כ ספירת צלוחית

 בדיקת מעבדה תא תחילי/גרם 310 שמרים

 בדיקת מעבדה תא תחילי/גרם 310 עובש

 בדיקת מעבדה גרם 10/ שלילי א. קולי
 בדיקת מעבדה גרם 25/ שלילי סלמונלה

 

 חלד-פלדת אל ברזל-לא ברזל כיול גלאי מתכת

 מ"מ 2.0 מ"מ 1.5 מ"מ 1.2
 

 ת.המוצר או רכיביו אינם מכילים אורגניזמים מהונדסים גנטי (GMOאורגניזם מהונדס גנטית )

 

 קרטונים פתרונות אריזה
 ק"ג 5ק"ג,  2ק"ג,  1גרם,  908 –גרם  180 משקל אריזה
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 ערכים תזונתיים ואלרגנים

 

 גרם 100-ערכים ל

 

 ויטמינים  קלוריות
     

 יחב"ל A 149ויטמין   ילו ג'ול(ק 1160) 277 קלוריות

 יליגרםמ C 0.0ויטמין   קילו ג'ול( 1130) 270 מפחמימות

 מיקרוגרם K 2.7ויטמין   קילו ג'ול( 5.5) 1.3 משומנים

 מיליגרם 0.1 תיאמין  קילו ג'ול( 25.5) 6.1 מחלבון

 מיליגרם 0.1 ריבופלבין  קילו ג'ול( 0.0) - מאלכוהול

 מיליגרם 1.6 ניאצין   

 מיליגרם B6 0.2ויטמין   פחמימות

 מיקרוגרם 15.0 חומצה פולית   

 מיליגרם 0.8 חומצה פנטוטנית  גרם 75.0 סה"כ פחמימות

 מיליגרם 9.9 כלור  גרם 6.7 תזונתייםסיבים 

 מיליגרם 0.4 בתאין  - עמילן
    גרם 66.5 סוכרים

 מינרלים   

    שומנים וחומצות שומן
 מיליגרם 64.0 סידן   

 מיליגרם 0.9 ברזל  גרם 0.2 סה"כ שומנים

 מיליגרם 54.0 מגנזיום   שומן רווי

 יליגרםמ 62.0 זרחן   רווי-חד לאשומן 

 מיליגרם 696 אשלגן   רווי-שומן רב לא

 מיליגרם 1.0 נתרן  סה"כ חומצות טרנס שומניות

     

-https://nutritiondata.self.com/facts/fruits-and  חלבונים
fruit-juices/7348/2    

  גרם 1.8 חלבון

 

 

 

 

 

 

https://nutritiondata.self.com/facts/fruits-and-fruit-juices/7348/2
https://nutritiondata.self.com/facts/fruits-and-fruit-juices/7348/2
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 אלרגנים

 

מטופלים בבית  כלולים במוצר אלרגנים
 האריזה

 הגיע מחומרי גלםעלולים ל

, לדוגמהדגנים המכילים גלוטן )
חיטה, שיפון, שעורה, שיבולת 

ומינים מעורבים  כוסמיןשועל, 
 שלהם( ומוצריהם

 לא לא אינו מכיל

 לא לא אינו מכיל סרטנאים ומוצריהם
 לא לא אינו מכיל צדפות ומוצריהן
 לא לא אינו מכיל ביצים ומוצריהן
 לא לא אינו מכיל דגים ומוצריהם

 לא לא אינו מכיל בוטנים ומוצריהם
 לא לא אינו מכיל פולי סויה ומוצריהם

 לא לא אינו מכיל חלק ומוצריו )לרבות לקטוז(
אגוזי שקדים, , לדוגמהאגוזים )

, פקאן, מקדמיה, אגוזי מלךלוז, 
 אגוז קווינזלנד(

 לא לא אינו מכיל

 לא לא אינו מכיל סלרי ומוצריו
 לא לא אינו מכיל 

 לא לא אינו מכיל סומסום ומוצריו
 לא לא אינו מכיל נית ונתרן גופריתיחמצ-גופרית דו

 


