
ذائً طبٌعً للعناصر الغذائٌة التًالحلٌب ومشتقاته مصدر غ            
تساعد عل بناء عظام قوٌة للمحافظة علٌها وٌعتبروا من المواد           

. م  40الحساسة السرٌعة التلف لذا تحفظ فً درجة تبرٌد تساوي أو اقل من   

 

 

 
 

 

أشهر، منها من  9-6من ٌدوم أسبوع، منها من ٌدوم   بمواصفاته و شروط تخزٌنه منها متوفر على شكل عدة أنواع ٌختص كل نوعالحلٌب فً األسواق 

 ٌدوم سنة و منها من ٌدوم سنتٌن.

 

 
 

دٌنار جزائري و هو ثمن مقـنن و كل سعر أخر ٌعتبر مخالفة للقوانٌن المعمول بها. 52ثمن اللتر الواحد من الحلٌب المبستر ب:  ٌقدر  

 

 

  

 

 
 للكشف عن الغش فً الحلٌب :

 (     Lactodensimetre على مستوى مدٌرٌة التجارة)جهاز قٌاس كثافة الحلٌب للكشف عن الماء 

و مٌكرو بٌولوجٌة للكشف عن المواد الدسمة ، المواد الجافة ، كمٌة الحموضة و  على مستوى مخبر قمع الغش ) إجراء تحالٌل فٌزٌوكٌمٌائٌة 

 الجراثٌم ( .

 

 
 ٌجب مراعاة اآلتً عند شرائك للحلٌب و مشتقاته :

 الشراء من مصادر موثوقة و التأكد من حفظ الحلٌب لدى البائع فً المبرد . 

 به مباشرة للمنزل .عدم تركه فترة طوٌلة معرضا لدرجة حرارة الجو و التوجه  

 غلً الحلٌب جٌدا مع حفضه داخل الثالجة بعد تبرٌده مباشرة . 

 ٌجب احترام مدة صالحٌة الحلٌب المدونة على مختلف العبوات . 

 

        

الحلٌب عازلة و نظٌفة و فاقدة للتفاعل الكٌمٌائً و تكون مطابقة. كما ٌجب أن تبرز  ٌجب أن تكون التعبئة المستعملة فً  تكٌٌف

                                                               علٌها بٌانات الوسم بكٌفٌة واضحة و سهلة القراءة و غٌر قابلة للمحو متضمنة اآلتً:                                               

 تسمٌة البٌع. 

 االسم أو اسم الشركة أو عالمة المنتج و المستورد عندما ٌكون المتوج مستوردا و عنوانه. 

 الوزن الصافً للمتوج. 

 تارٌخ اإلنتاج. 

 تارٌخ نهاٌة االستعمال. 

 نسبة المادة الدسمة. 

 البلد األصلً. 

 رقم الحصة 

 الشروط الخاصة بالحفظ 

 نصائح حول الحلٌب 

 أنواع الغش فً الحلٌب :

 

 طرق الغش فً الحلٌب

 الغش بإضافة الماء

الغش باستبدال  دسم الحلٌب 

 بأنواع أخرى نباتٌة أو حٌوانٌة

 الغش بنزع جزء من الدسم

 

 الغش بإضافة المواد الحافظة

 الغش بإضافة النشاء و الدقٌق

 لمعلوماتك أخً المستهلك

 عز و جل لم ٌضع داء إال وضع له شفاء فعلٌكم بألبان البقر ، فإنها ترم قال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم : " إن هللا

من كل الشجر " ) اللبن ٌغذي البدن و ٌخصبه ( .                                                                              

                                                                                                                                       

                                                                                                                                 



 

 

 

 

 

 
 


