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تعریف گوشت

گوشـت بـه بافت هـای حیوانـی اطالق می شـود کـه برای مصـرف غذایی مناسـب بـوده و مجموعـه ای از 
بافت هـای عضالنـی، پیونـدی و اسـتخوانی اسـت که از الشـه حیوانات و دام های گوشـتی به دسـت می آیند. 

بـه اعضـای خوراکـی دام مثـل کبد،کلیـه، قلب و مغـز در اصطالح، اعضای گوشـتی گفته می شـود.

گوشت لخم

گوشـت لخـم عبـارت اسـت از گوشـت یـا بافت هـای ماهیچـه ای حیوانـات کـه ترکیـب آن بـا اندام های 
داخلـی نظیـر کلیـه و جگـر ) کـه درمجمـوع، احشـا گفتـه می شـوند( اختـالف دارد و بـدون اسـتخوان و 

اسـت. رگ وپی 

ارزش غذایی گوشت

انـواع ویتامین هـای محلـول در آب و چربـی در گوشـت یافـت می شـوند. ارزش غذایـی پروتئین گوشـت 
نسـبت بـه پروتئیـن گیاهی بیشـتر اسـت زیـرا پروتئین گوشـت مقدار زیـادی از اسـید آمینه هـای ضروری 
بـرای بـدن را دارد. همچنیـن مقـدار زیـادی از چربی حیوانی در بافت گوشـت حیوانات وجـود دارد که منبع 
مهـم انـرژی بـرای بـدن هسـتند. گوشـت یکـی از منابـع سرشـار از انـواع ویتامین هـای گـروه B اسـت کـه 
مقـداری از ایـن ویتامین هـا بـر اثـر حرارت از بیـن می روند. مـواد معدنی موجود در گوشـت، یکـی از عوامل 
موثـر در ارزش غذایـی گوشـت هسـتند کـه به صـورت ترکیبـات آلـی و امـالح معدنـی ازجمله آهـن، روی، 
سـدیم، کلـر و جـز آن هـا نیز دیده می شـوند. گوشـت گوسـفند و گوسـاله ازنظـر ارزش تغذیه ای بـا یکدیگر 
برابـری می کننـد و میـزان روی، آهـن و ویتامیـن  B12در آن هـا یکسـان اسـت؛ بـا ایـن تفـاوت که گوشـت 
گوسـفند بسـیار چرب و افزاینده کلسـترول و تری گلیسـیرید خون اسـت، اما گوشـت گوسـاله افزون بر آنکه 
 چربـی کمتـری دارد ، در مقایسـه بـا گوشـت گوسـفند، کلسـترول  پایین تری نیـز دارد. یکـی از عوامل موثر 
در اهمیـت غذایـی گوشـت، وجـود امالح معدنی به ویـژه آهن و روی در آن اسـت. کم خونی ناشـی از کمبود 
آهـن در بیشـتر نقـاط جهـان اعـم از کشـورهای درحال توسـعه و حتـی توسـعه یافته در بین انسـان ها دیده 
می شـود. زنـان به ویـژه در هنـگام بـارداری و عـادت ماهیانه و کـودکان بیشـتر در معرض خطـر کمبود آهن 
قـرار دارنـد. ازآنجاکـه اغلـب آهـن بـه انـدازه کافـی در بدن ذخیـره نمی شـود، با مصـرف به اندازه گوشـت و 

فراورده هـای آن، می تـوان از بـروز عـوارض کمبـود آهـن جلوگیـری کرد.
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جدول شماره1: ارزش غذایی انواع گوشت

گوشـت منبـع غذایـی مهمـی از پروتئیـن، ویتامین هـای گـروه B و امالحی مثـل آهـن، روی، منیزیم، و 
فسـفر و به ویـژه نیکوتینیـک اسـید، ریبوفالوین و  ویتامین )B2(اسـت. همچنین کمبـود روی نیز با عوارضی 
ازجملـه اختـالل در رشـد قـدی و قوای جنسـی، اختالل در رشـد جنین، سـقط جنین و کم اشـتهایی همراه 
اسـت کـه در بسـیاری از زنـان و نوجوانـان مشـاهده می شـود. گوشـت یکـی از منابـع مهـم روی اسـت و 
ترکیباتـی از روی دارد کـه قابلیـت جـذب باالیـی در بـدن دارنـد. به طور خالصـه، می توان گفت که گوشـت 

مـاده غذایی پروتئینی با ارزشـی اسـت. 

ترکیبات گوشت

روی هم رفتـه گوشـت آب، پروتئیـن، چربی، ویتامیـن، موادمعدنی، مواد ازته غیرپروتئینـی و کربوهیدرات 
دارد. ایـن مـواد از عناصـر کربن، هیدروژن، اکسـیژن، ازت، گوگردو. مانند این ها سـاخته شـده اند.

آب

آب حـدود هفتـاد درصـد بافـت عضالنـی گوشـت را تشـکیل می دهـد. هرچـه مقـدار آب بیشـتر باشـد، 
کیفیـت خوراکـی گوشـت بهتـر اسـت. آب همچـون حاللـی اسـت کـه مـواد محلـول در عضـالت را حمـل 
می کنـد و همچنیـن در فعالیت هـای آنزیماتیـک و انجـام دادن واکنش هـا  نقـش ضـروری دارد. عضـالت 
دام هـای جـوان درحال رشـد، نسـبت بـه دام های مسـن، درصـدآب بیشـتری دارنـد. همچنیـن عضالتی که 
تحـرک بیشـتری دارنـد، درصـد آب باالتـری نیز دارند؛ بـه همین سـبب، ماهیچه های نیم تنـه فوقانی درصد 

آب بیشـتری نسـبت بـه عضـالت بخـش تحتانی بـدن دارند.

پروتئین

گوشـت یکـی از مهم تریـن منابـع پروتئینی اسـت ولی مقدار پروتئین گوشـت انـواع حیوانات متفاوت اسـت. 
به طـور متوسـط گوشـت قرمز کم  چربی %18 پروتئین و گوشـت مـرغ و ماهی به ترتیـب 19 و %21 پروتئین دارند. 
پروتئیـن موجـود در گوشـت به سـه دسـته پروتئیـن میوفیبریلـی، سارکوپالسـمی و پیوندی تقسـیم می شـود، 
مقـدار ایـن سـه نـوع پروتئیـن در میـان انواع گوشـت ها و حتی گوشـت قسـمت های مختلف یک الشـه متفاوت 
اسـت. پروتئین هـای میوفیبریلـی شـامل اکتینومیوزیـن بـوده که مسـئول انقبـاض و حرکت ماهیچه ها هسـتند. 



                                                                                                                فصل اول - ترکیبات و خواص گوشت

9

پروتئین هـای بافـت همبنـد یا اسـترومایی شـامل کالژن و االسـتین هسـتند. پروتئین های سارکوپالسـمیک نیز 
میوگلوبیـن و هموگلوبیـن را شـامل می شـوند کـه پیگمان هـای رنگی گوشـت را تشـکیل می دهند. 

شکل1:  ساختار یک عضله

هرچه مقدار پروتئین پیوندی در گوشـت بیشـتر باشـد، سـبب کاهش تردی بافت آن می شـود و گوشـت 
سـفت تر اسـت. ایـن نـوع پروتئیـن در مقایسـه بـا پروتئیـن سارکوپالسـمی و میوفیبریلـی، ارزش غذایـی 
پایین تـری دارد. یکـی از مهم تریـن دالیـل کـم بـودن کیفیـت گوشـت حیوانـات مسـن و پیـر در مقایسـه 
بـا حیوانـات جـوان، در مقـدار و ماهیـت پروتئین هـای پیونـدی اسـت. مقـدار پروتئیـن پیوندی در گوشـت 
ماهـی و آبزیـان، کمتـر از گوشـت طیور و در این دو، کمتر از گوشـت قرمز اسـت. همچنین مقـدار و ماهیت 
پروتئین هـای پیونـدی، یکـی از مهم تریـن عوامـل موثـر بر قابلیت هضم گوشـت اسـت. ازهمین رو، گوشـت 
ماهـی و آبزیـان ضمـن داشـتن ارزش غذایـی باالتـر نسـبت بـه گوشـت طیـور و گوشـت قرمـز، قابلیـت هضم 
بیشـتری نیـز دارنـد. پروتئین گوشـت در مقایسـه با پروتئیـن گیاهـی، از ارزش غذایی باالتری برخوردار اسـت.

چربی
میـزان چربـی در گوشـت بسـیار متفـاوت اسـت، تمـام انـواع گوشـت و حتـی گوشـت هایی کـه به ظاهر 
بـدون چربـی هسـتند، مقـداری چربـی دارنـد. محـل قـرار گرفتـن چربـی ذخیـره در بـدن، کوهـان، دنبه، 
قلـوه گاه، زیـر جلـد، اطـراف قلـب و کلیه هـا و محوطه سـینه ای و شـکمی اسـت و به مقدار کـم در بافت های 

بیشـتر ارگان ها وجـود دارد.    

 

شکل 2: بافت چربی، دنبه گوسفند و پیه گاو
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در دام هـای خوب تغذیه شـده، چربـی در بیـن الیـاف عضالنی جمع می شـود کـه این حالـت را ماربلینگ 
)marbling( یـا مرمری شـدن بافـت می نامند.

شکل3:  مرمری شدن گوشت 
جدول 2:  اختصاصات چربی انواع مختلف دام

قوامرنگنوع دام

نرم و ژالتینیسفید یا سفید مایل به خاکستریگوساله
سفت پراکندهسفید - سفید مایل به زردگاو نر

نسبتاً سفت و برجستهزردگاو ماده
خیلی سفت و خشکخیلی سفیدگوسفند و بز

چربی در بدن حیوانات به چهار شکل وجود دارد:
1- چربی ذخیره: 

ایـن نـوع چربـی در اطـراف اندام هـای احشـایی وجـود دارد کـه اصطـالح به آن پیـه گفته می شـود. این 
چربـی از نـوع چربی هـای اشـباع اسـت که برای سـالمتی انسـان مضر اسـت و درحـد امکان، بایـد از مصرف 

آن خودداری شـود.
2- چربی سطحی: 

این نوع چربی در قسمت های زیرپوستی و اطراف گوشت قرار دارد.
3- چربی بین سلولی: 

ایـن چربـی کـه بیشـتر به شـکل رگه هـای سـفیدی در گوشـت یافـت می شـود، سـبب تـردی و افزایش 
کیفیـت خوراکی گوشـت می شـود.

4- چربی درون سلولی: 
 ارزش بیولوژیکی باالیی دارد و بیشتر از اسیدهای چرب غیراشباع تشکیل شده است.

امالح گوشت
گوشـت سرشـار از انـواع مـواد معدنـی اسـت در بیـن مـواد معدنـی آن، آهـن و روی از اهمیت خاصـی برخوردار 
اسـت. آهـن گوشـت در مقایسـه با سـایر فراورده های غذایی نظیـر عدس و سـبزیجات،  قابلیت جـذب باالتری دارد. 
مقدار آهن گوشـت قرمز بیشـتر از گوشـت طیور و ماهی اسـت. مواد معدنی موجود در گوشـت عبارت اند از سـدیم، 
پتاسـیم، کلسـیم، منیزیـم، آهـن، کلـر، فسـفر و جـز این ها. مـواد ازتـه غیرپروتئینـی موجود در گوشـت نیـز از این 
قـرار هسـتند: پپتیدهـا، اسـیدهای آمینـه آزاد، آمین هـا، اوره و کربوهیدرات هـا ،کـه مهم ترین آن ها گلیکوژن اسـت.
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انواع گوشت

الف - گوشت قرمز
گوشـت قرمز اصطالحی اسـت که به گوشـت چهارپایان همچون گوشـت گوسـفند، گوشـت گاو، گوشـت 
شـتر و جـز آن گفتـه می شـود کـه سرشـار از پروتئین هـا و چربی هـا و ویتامین هـای مفید برای بدن اسـت. 
باتوجه بـه نـوع دام کشـتاری، رنـگ طبیعـی گوشـت صورتـی مایـل بـه قرمـز اسـت، کمرنگ بودن گوشـت 
ممکـن اسـت عالمـت کم خونـی و بیمـاری مزمـن دام کشـتاری باشـد. پررنـگ بـودن و تیره رنگـی گوشـت 
نشـانه خـارج نشـدن کامـل خـون به هنـگام ذبح اسـت که خـود از عالیـم احتمالی ابتـالی دام بـه بیماری 

عفونـی و تـب یـا مرگ دام پیش از کشـتار اسـت.

خصوصیات ظاهری گوشت قرمز
ویژگی هایـی کـه از نظـر مصرف کننده در گوشـت مهم هسـتند عبارت اند از: لذیذبـودن، آبدار بـودن، تردی، طعم، 
بـو، ارزش تغذیـه ای و وضـع ظاهـری کـه این موارد بر اسـاس نژاد، سـن و نوع علوفـه مصرفی دام ها متفاوت هسـتند.

- رنـگ گوشـت بایـد رنـگ طبیعی گوشـت دام باشـد کـه باتوجه به سـن دام، از قرمز روشـن تـا قرمز تیره 
اسـت. پررنـگ و تیـره بـودن گوشـت ممکن اسـت دلیـل بر خارج نشـدن کامل خون حین کشـتار باشـد.

-  تغییـر رنـگ قرمـز به سـبز، قهوه ای و خاکسـتری یا ایجاد الیه لزج و چسـبناک، عالیم فسـاد گوشـت 
است.

- ظاهـر گوشـت سـالم نبایـد لـزج و چسـبنده باشـد، خشـک و چروکیده بودن گوشـت نشـانه نگهداری 
گوشـت در شـرایط نامناسـب است.

-  عضـالت بایـد سـفت بـوده و قـوام طبیعـی داشـته باشـند و در برابـر  فشـار، محکـم باشـند و قابلیت 
ارتجاعـی داشـته باشـند؛ بـا فشـار انگشـت، پـس از برداشـتن انگشـت به حالـت اولیـه برگردند.

- سطح خارجی باید بدون رطوبت باشد و نباید در تماس با دست، دست را مرطوب سازد. 
- هیچ  بوی غیرطبیعی مثل بوی ترشیدگی یا متعفن، نباید حس شود. 

- در محل اتصال گوشت به استخوان نباید بوی غیرطبیعی به مشام برسد )فساد عمقی(.
-  گوشت باید کاماًل تمیز، بدون خون مردگی، ضربه، بیماری و ذرات خارجی قابل مشاهده باشد.

- چربی باید سفت و سفید یا متمایل به سفید و بدون هیچ گونه بوی بد باشد.  
- اندام هایی مثل کبد نباید دچار تورم- ندول های غیرطبیعی یا رنگ و بوی غیرطبیعی باشد.   

شکل4:  انواع گوشت قرمز )الشه گوسفند و الشه گاو(
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خصوصیات ظاهری گوشت مرغ
ازنظـر ظاهـری، پوسـت مرغ تازه ای که بسـته بندی شـده باشـد یکدسـت، مرطـوب، صاف، درخشـنده و 
بـدون تـورم و خون مردگـی اسـت. پوسـت مـرغ بایـد به طـور یکنواخـت روی بدن کشـیده و بـدون هرگونه 
پارگـی یـا تـورم، خون مردگـی یـا تغییـر رنگ و خـراش باشـد. هیچ بـوی غیرطبیعـی مثل بوی ترشـیدگی 
یـا تعفـن از آن بـه مشـام نرسـد و عضـالت سـفتی و قـوام طبیعـی داشـته و چربی هـا بـه رنگ زرد روشـن 

یکنواخـت و بـدون هرگونـه بوی زننده باشـند. 

شکل5:  شکل ظاهری قسمت های مختلف الشه مرغ سالم
سـاق، ران وگوشـت سـینه مـرغ بایـد در قسـمت زیر پوسـت برجسـته و محکم باشـند و در هیـچ نقطه، 
عالیمـی ازخون مردگـی وجـود نداشـته باشـد. چنانچه کبودی یـا خون مردگـی در هر بخش از گوشـت مرغ 

وجود داشـته باشـد، بایـد آن را جدا کـرد و سـریع دور انداخت.

شکل6:  شکل ظاهری ران فاسد مرغ
زیـر بال هـا و زیـر شـکم مـرغ را بایـد بوییـد زیـرا ایـن دو قسـمت، سـریع تر از قسـمت های دیگـر فاسـد 
می شـوند. احسـاس بوی گندیدگی و تعفن در این قسـمت ها، نشـانه از فسـاد مرغ دارد. درون شـکم مرغی که 
سـالم اسـت، اثـری از تخمـدان، دل، جگـر، طحـال و ته روده وجود نـدارد و نکتـه مهم آنکه رنگ حفره شـکمی 
بایـد سـفید یـا سـفید مایـل به زرد باشـد. مرغ های فاسـد حفره های شـکمی مایل به آبی و سـبز دارنـد و اصوال 

تغییـر رنـگ می دهند. اسـتخوان سـینه مـرغ سـالم  بـدون بیرون زدگی، ضرب خوردگی و شکسـتگی اسـت. 
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شکل7:   شکل ظاهری سینه مرغ فاسد و خون مردگی در آن
از خریـدن مـرغ هایـی بـا وزن های کمتـر از 700 تا 800 گـرم باید خـودداری کرد زیرا اصـوال مرغ هایی 
بـا ایـن وزن، بیمـار هسـتند و بـه سـبب اختالل در رشـد قابـل مصـرف نیسـتند. روی هم رفتـه، مرغ هایی با 

وزن 1200 تـا 1800 گـرم سـالم هسـتند. بدن مرغ سـالم سـفید اسـت و  رنـگ زرد کهربایی دارد.

خصوصیات مرغ منجمد سالم و بهداشتی
- گوشـت مـرغ بایـد پـس از برطـرف شـدن انجمـاد، حالت سـفتی و قـوام اصلی خود را داشـته باشـد و 

نبایـد سـطح آن لیز و لزج باشـد.
- مرغ منجمد باید بدون لکه های رنگی ایجادشده بر اثر رشد قارچ باشد.

- بایـد توجـه کـرد کـه درون بسـته بندی مـرغ منجمـد مواد خارجـی و همچنیـن خونابه یـا آب منجمد 
باشد. نداشـته  وجود 

- مرغـی کـه خـوب منجمـد شـده باشـد، یـخ اطـراف آن ضخامـت نـدارد و درصورتی کـه پیرامـون مرغ 
بسـتر ضخیمـی از یـخ مشـاهده شـود، قابل اسـتفاده نیسـت. چنانچـه یخ حالت سـفید داشـته باشـد، بر اثر 

سـوختگی  فریزری اسـت.
- گوشت مرغ منجمد را می توان به مدت یک سال در درجه حرارت 18- درجه سانتی گراد نگهداری کرد.

- بایـد ایـن نکتـه را در نظـر داشـت کـه مرغ منجمـد نبایـد لکه هایی با رنگ سـفید گچی تا خاکسـتری 
داشـته باشـد. سـوختگی فریزری در مرغ به صورت لکه های سـفید یا نشـانه های غیرچربی اسـت. همچنین 
ایـن نـوع لکه هـا در مقایسـه با پوسـت اطـراف، زبرتر و برجسـته تر هسـتند. اگرچـه خوردن گوشـت مرغ در 

چنیـن وضعیتـی، هیـچ خطری برای سـالمتی نداشـته ولی مرغ طعم بـدی دارد.
- درصـورت تمایـل بـه اسـتفاده از از گوشـت مـرغ منجمـد، بهتـر اسـت کـه ابتـدا آن را در قفسـه های 

پایینـی یخچـال گذاشـت تـا به آهسـتگی از وضعیـت یخ زدگـی خـارج شـود و بعـد آن را پخـت.
- بهتـر اسـت مـرغ منجمدی خریده شـود که درون کیسـه های پالسـتیکی سـالم، بدون نقـص و پارگی 

بوده و تاریخ تولید و انقضای سـازمان دامپزشـکی را داشـته باشـد.
- روی هم رفتـه، رنـگ گوشـت مـرغ منجمـد بـا رنـگ مـرغ خـام یـا پختـه کامـاًل یکسـان بـوده و رنگ 
خاکسـتری کم رنک رنـگ و زردرنـگ اسـت. درصورتی کـه مـرغ از رنـگ خاکسـتری حالتـی تیره تـر داشـت، 

قطعـاً بایـد آن را دور انداخـت.
افـزون بـر ویژگی هـای یادشـده، مـرغ منجمـد آماده طبـخ باید در کیسـه های پالسـتیکی شـفاف، بی عیب و 

دسـت نخورده عرضـه شـود و درون بسـته بندی خونابـه یا آب منجمدشـده وجود نداشـته باشـد.
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روش های تشخیص فساد در گوشت
- مهم ترین روش برای تشـخیص گوشـت سـالم و ناسـالم، توجه به رنگ آن اسـت. رنگ گوشـت سـالم 
در حالـت طبیعـی، نزدیـک بـه بنفش اسـت، درحالی که که گوشـت فاسـد چنیـن رنگی نـدارد و رنگی مایل 
بـه قهـوه ای دارد. چنانچـه مرحلـه فاسـد شـدن پیـش رود، افزون بـر تغییر رنگ، بـوی آن هم تغییـر می کند و 

گوشـت بـوی بـدی بـه خـود می گیردکه در این حالت، دیگر گوشـت صددرصد فاسـد شـده اسـت.
-  از دیگـر عالیـم فاسـد شـدن گوشـت، توجـه بـه رنـگ چربی اطراف گوشـت اسـت؛ در گوشـت سـالم 

چربی هـای اطـراف گوشـت سـفید رنـگ و کامـاًل طبیعی اسـت. 
-  دیگـر نکتـه جالب توجـه در تشـخیص رنگ گوشـت آنکه رنگ گوشـت بنا بـه نوع حیوان و سـن آن، ممکن 
اسـت متغیـر باشـد؛ بـرای نمونـه، گوشـت حیوانـات جوان تر، روشـن تر از حیوانات مسـن اسـت و گوشـت گاو در 
مقایسـه بـا گوشـت گوسـفند، رنگـی تیره تـر دارد و تا انـدازه ای لکه دار و ابری اسـت. برای تشـخیص عالیم فاسـد 
شـدن گوشـت، با سـه شـیوه اساسـی دیـدن، لمس کـردن و بوییـدن، به راحتی می توان به فسـاد گوشـت پی برد. 

شکل8: عالیم فساد در گوشت با تغیر رنگ
- بـو کـردن گوشـت: گوشـت نبایـد هیـچ بـوی تعفـن و نامطبوعـی داشـته باشـد؛ استشـمام ایـن بو از 

گوشـت، نشـانه فاسـد شـدن آن اسـت.
- سـاختار بافـت گوشـت: در صورتی کـه سـاختار گوشـت نـرم، لـزج و سسـت شـده باشـد، نشـان دهنده 

فاسـد شـدن آن اسـت. گوشـت سـالم سـاختار صـاف دارد و نبایـد خیلـی چرب باشـد.
- کیفیـت مرمـری گوشـت: چنانچـه پراکندگـی چربـی در بافت هـای عضالنی کم شـود و گوشـت حالت 

مرمری نداشـته باشـد، نشـانه ای از فاسـد شـدن گوشت است. 
- آبدار بودن گوشت: گوشت های فاسد بسیار آبدار هستند که نشانگر فساد گوشت است.

- توجـه بـه تاریـخ مصـرف گوشـت: زیرا گوشـت ها تاریـخ مصـرف متفاوتی دارند کـه توجه بـه این مورد 
بسـیار ضروری است.

شکل 9:  شکل ظاهری گوشت چرخشده فاسدشده
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نکات مهم در خرید گوشت سالم و بهداشتی

ازآنجایی کـه کـه گوشـت در بیـن ایرانیـان و رژیم هـای غذایـی جایـگاه ویـژه ای دارد؛ بنابرایـن، ضـروری 
اسـت در خرید آن توجه کافی را داشـت. بهتر اسـت که گوشـت را از سـوپرمارکت ها و فروشـگاه های معتبر 
عرضه کننـده گوشـت خریـد و از خریـدن گوشـت هایی کـه غیرمجـاز کشتارشـده اند، جـدا خودداری شـود. 
حتمـا گوشـتی خریـده شـود کـه در  یخچال هـای ویترین دار هسـتند زیـرا محیط بیـرون افزون بـر آلودگی 
خاصـی کـه دارد، شـرایط را بـرای فسـاد گوشـت نیـز فراهـم می کنـد. از دیگر نـکات در نگهداری گوشـت، 
توجـه بـه جـدول زمان بندی شـده  مصـرف و مدت زمـان نگهـداری گوشـت بـوده کـه در جـدول زیـر آمـده 
اسـت. در ایـن جـدول، منظـور از بـرودت یخچال دمـای 0 تا 4  درجـه سـانتی گراد و مراد از بـرودت فریزر، 

دمـای 18- درجه سـانتی گراد اسـت.

جدول3: مدت زمان نگهداری انواع گوشت در یخچال و فریزر
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ب- گوشت سفید و انواع آن

گوشت مرغ 

گوشـت مـرغ یکـی از پرمصرف تریـن مـواد غذایـی شناخته شـده در سراسـر جهـان اسـت. بی تردیـد  مـرغ 
جایگزینـی سـالم و مناسـب بـرای گوشـت قرمـز اسـت. مـرغ منبـع خیلـی خـوب پروتئیـن اسـت و 120 گـرم 
آن، هفتـاد درصـد از نیـاز پروتئیـن بـدن را بـرآورده می سـازد. نسـبت بـه گوشـت های قرمـز کـه چربی اشـباع و 
کلسـترول دارند، گوشـت ماهی و مرغ چربی و کلسـترول کمتری دارند. گوشـت مرغ به سـبب داشـتن ترکیباتی 

از ویتامیـن A کـه شـامل رتینـول، آلفـا و بتاکاروتـن می شـود، بـرای سـالمت بینایـی بسـیار موثر اسـت.

شکل 10:  الشه سالم مرغ

گوشت بلدرچین

ارزش غذایی گوشـت بلدرچرین کمابیش مشـابه گوشـت مرغ اسـت و مقدار ویتامین های و روی موجود 
در این گوشـت، آن را ارزشـمند می سـازد. گوشـت بلدرچین مقدار مناسـبی ویتامین های B3 و B5 دارد که 
در ترمیـم بافـت نقـش مهمی دارند. خوشـبختانه، گوشـت این پرنده کلسـترول کمـی دارد و چربی کلی آن 
نیـز پاییـن اسـت. ازایـن رو، افراد در هر گروه سـنی می توانند از آن اسـتفاده کنند. مصرف گوشـت بلدرچین 

بـه افـراد، به ویـژه  پس از عمـل جراحی توصیه می شـود. 

شکل11:  بلدرچین و الشه آن
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گوشت بوقلمون
در بیـن انواع گوشـت سـفید، گوشـت بوقلمـون کمترین چربی را دارد. گوشـت بوقلمون یکـی از غذاهای 
موردعالقـه در کشـورهای غربـی اسـت. یکـی از ویژگی هـای منحصـر بـه فـرد گوشـت بوقلمـون نسـبت به 
سـایر گوشـت های سـفید، ویتامیـن A موجود در آن اسـت که نقش مهمـی در تقویت سیسـتم ایمنی دارد؛ 

بنابرایـن مصـرف آن در فصـل سـرما و به خصـوص در بـه کودکان و سـالمندان توصیه می شـود. 

شکل12:  بوقلمون و الشه آن
مقـدار پروتئیـن ایـن گوشـت نیز مناسـب اسـت و منـع مصرف خاصی جـز در بیمـاران مبتال بـه نقرس 
نـدارد. گوشـت ایـن پرنـده هـر دو نـوع گوشـت سـفید و قرمـز را دارد و به سـبب بافـت ویـژه  ای کـه دارد، 
هنـگام طبـخ، حجـم خود را از دسـت نمی دهد.  برخالف گوشـت مرغ، گوسـفند و گوسـاله، نداشـتن چربی 

میان بافتـی در ایـن گوشـت، از حجـم آن در هنـگام پخـت نمی کاهـد.

گوشت کبک
 B6 گوشـت کبـک تفـاوت چندانـی با گوشـت مـرغ، غـاز و اردک ندارد. شـاید تنها تفـاوت، در میـزان ویتامین
موجـود در آن باشـد. در فصـل سـرد سـال، مصـرف انواع گوشـت ها به  ویژه گوشـت کبـک، می تواند از بسـیاری از 
عفونت های تنفسـی پیشـگیری کند. ازلحاظ آهن، گوشـت کبک فقیر اسـت و در مقایسـه با گوشـت شـترمرغ و 
حتـی مـرغ، آهـن کمتری دارد. میزان چربی و کلسـترول گوشـت کبک کمتر از گوشـت مرغ اسـت، اما به هرحال، 

مصـرف آن سـبب کاهـش کلسـترول خـون نمی شـود زیرا این گوشـت ها منبع چربی های اشـباع هسـتند.

شکل 13:  کبک و الشه آن
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گوشت شترمرغ: 
یکـی از ویژگی هـای شـترمرغ ایـن اسـت کـه اگرچـه در دسـته ماکیـان قـرار می گیـرد، امـا گوشـت آن 
ازلحـاظ کالـری، از گوشـت های قرمز کالـری کمتری دارد و میزان چربی و کلسـترول آن هم پایین تر اسـت. 
در مقـام مقایسـه،  بایـد بگوییـم چربـی موجـود در گوشـت شـترمرغ، 66 % کمتـر از چربـی گوشـت گاو و 
حتـی کمتر از گوشـت مرغ اسـت. گوشـت شـترمرغ منبع غنـی از پروتئین بـوده و یکی دیگـر از ویژگی های 
منحصربه فـردش، آهـن بـاالی آن اسـت. میـزان آهـن موجود در گوشـت شـترمرغ همسـان با گوشـت قرمز 

اسـت )ایـن موضـوع به ویژه برای کسـانی که مشـکل کلسـترول بـاال دارنـد، جالب توجه اسـت.( 

شکل 14:  شترمرغ و الشه آن

گوشت ماهی
سرشـار از پروتئیـن، ویتامین هـا و مـواد الزم بـرای بـدن اسـت. بـه عقیـده کارشناسـان و صاحب نظران، 
می تـوان از آبزیـان همچـون منابـع مطمئـن و کاهنـده آثـار سـوء تغذیـه اسـتفاده کـرد. پروتئیـن حیوانـی 
به ویـژه ماهـی به سـبب داشـتن اسـیدهای آمینه الزم و عوامل محرک رشـد، اثـر مهمی در ترمیـم بافت هاو 

سـالمتی و شـادابی انسـان و روی هم رفته، رشـد بـدن دارد. 

خواص فیزیکی و شیمیایی گوشت
ویژگی هـای مهـم گوشـت تـازه عبارت انـد از: ظرفیـت نگهداری و جـذب آب، رنـگ، ترکیبات، سـفتی و 

تـردی، طعـم و بو 

 Water Holding Capacity :ظرفیت نگهداری آب
بـه توانایـی گوشـت در حفـظ آب خـود در طـی اعمالـی مثـل برش،حـرارت دادن، چرخ کـردن یا پرس 
کـردن گفتـه مـی شـود. برخـی از خـواص گوشـت همچـون رنگ، بافـت، سـفتی، آبـداری و تردی گوشـت 
پختـه، بـه ظرفیـت نگهـداری آب آن بسـتگی دارد. همچنیـن اگـر ظرفیت نگهداری آب گوشـت کم باشـد، 

گوشـت چروکیـده می شـود، رطوبـت آن از دسـت مـی رود و وزن آن کاهـش می یابـد.
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Water Binding Capacity :ظرفیت جذب آب
بـه توانایـی گوشـت در جـذب آب گفتـه می شـود؛ بنابرایـن، هرچه گوشـت ظرفیت جذب آب بیشـتری 

داشـته باشـد، میزان تردی آن نیز بیشـتر اسـت.

رنگ گوشت
رنگدانه های تشکیل دهنده رنگ گوشت عبارت اند از:

1: پروتئین هموگلوبین یا پیگمان خون 2 : پروتئین میوگلوبین یا رنگدانه عضله
پـس از ذبـح دام و خـروج بخـش اعظـم هموگلوبین همراه خـون از بـدن دام، میوگلوبیـن پیگمان اصلی 
گوشـت محسـوب مـی شـود. سـبب اینکـه رنـگ گوشـت از قرمـز روشـن تـا قهـوه ای تیـره تغییـر می کند، 
ترکیبـات میوگلوبیـن، متمیوگلوبیـن و اکسـی میوگلوبین اسـت. میوگلوبین بـه رنگ قرمز مایل بـه ارغوانی، 
اکسـی میوگلوبیـن بـه رنـگ  قرمـز شـفاف و متمیوگلوبیـن به رنـگ قهـوه ای اسـت. میوگلوبیـن در حضور 
اکسـیژن بـه اکسـی میوگلوبیـن تبدیـل می شـودکه رنـگ آن قرمز روشـن اسـت. وقتـی اکسـی میوگلوبین 
در معـرض عواملـی مثـل اکسـیژن، باکتری هـا و افزایش درجه حـرارت قرارگیرد، اکسـی میوگلوبین اکسـید 
شـده و بـه متمیوگلوبیـن تبدیـل می شـود کـه قهوه ای رنـگ اسـت. وقتـی گوشـت تـازه پختـه می شـود، 
پیگمان هـای پروتئینـی دناتـوره می شـوند و رنـگ قهـوه ای تولیـد می کننـد، اما رنـگ قرمزگوشـت هایی که 
بـا نیتریـت عمـل آوری می شـوند، طـی طبخ کامـاًل ثابت می مانـد. نیتریت هـا همراه بـا میوگلوبیـن، نیتریت 
اکسـیدمیوگلوبین تولیـد می کننـد کـه صورتی رنـگ اسـت. نیتریـت اکسـیدمیوگلوبین در حیـن پخـت، به 

نیتـروزو هموکـروم تبدیـل می شـود کـه صورتی یـا قرمز اسـت)جدول شـماره3(.  

جدول شماره 4:  رنگ گوشت انواع مختلف دام

رنگنوع گوشت

صورتی روشنبره

قرمز آجری تا قرمز روشنگوسفند

قهوه ای صورتی تا قهوه ای قرمزگوساله

قرمز آلبالوئی روشن تا قرمز تیرهگاو

تردی و سفتی

از نظـر مصرف کننـدگان، تـردی و سـفتی اهمیـت زیـادی دارد. هرچـه میـزان نیـروی الزم بـرای بـرش 
گوشـت کمتـر باشـد یـا جویـدن آن راحت تـر باشد،گوشـت تردتـر ونرم تر اسـت. افزون برگونـه، نژاد، نوع، سـن 

دام و جـز آن هـا،  عوامـل دیگـری همچـون جمـود نعشـی و Ph نیـز در تردی و سـفتی گوشـت تأثیـر دارند.
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- ذبح دام در شـرایط بدون اسـترس: چنانچه ذبح دام با اسـترس همراه باشـد، گوشـت حیوان سـفت تر 
می شـود. تزریـق ویتامیـن d و کلسـیم پیـش از ذبـح، دادن شـوک الکتریکـی و بیهـوش کـردن دام درسـت 

پیـش از ذبـح، از عوامـل کاهنـده اسـترس به شـمار می روند.
- سـن دام: هرچـه سـن دام بیشـتر باشـد، گوشـت آن نیز سـفت تر و دیرپزتـر خواهد بود زیرا بـا افزایش 

سـن، میـزان بافـت پیونـدی کالژن افزایـش می یابد و سـاختارش پیچیده تر می شـود.
- ژنتیک: در حدود چهل درصد تردی گوشت به نوع نژاد دام بستگی دارد.

- منابع مختلف گوشت: به ترتیب گوشت گوساله، بره،گوسفند، خوک وگاو تردتر هستند.
- تحریـک الکتریکـی: الشـه گـرم دام بالفاصله پـس از ذبح، یک دقیقـه در معرض جریان الکتریسـیته با 

ولتـاژ بـاال قـرار می گیرد تا زمان ترد شـدن گوشـت،کوتاه تر شـود.
- خنـک کـردن آهسـته: 14-6 سـاعت پـس از ذبـح، جمـود نعشـی)rigor mortis( در دام ایجاد می شـود. 
هنـگام جمـود نعشـی، انقباضـات مـداوم در عضـالت رخ می دهـد و گوشـت بسـیار سـفت می شـود. در این 
مدت، گوشـت باید در دمای  16 درجه سـانتی گراد نگهداری شـود. چنانچه گوشـت سـریع در دمای پایین 

سـرد شـود، سـفتی گوشـت باقی خواهد ماند.
- کارکـرد عضـالت: عضالتـی کـه بـرای تحـرک اسـتفاده می شـوند)حرکت یـا بلنـد کـردن سـر(، بافت 
پیونـدی بیشـتری دارنـد و سـفت تر هسـتند. عضالتـی کـه همچـون پشـتیبان اسـکلت دام عمـل می کنند 
)تحمـل وزن(، بافـت پیونـدی کمتـری دارنـد و تردتـر هسـتند. عضـالت حرکتـی شـامل سردسـت، شـانه، 
ران هـا، سـرین و عضالت پشـتیبان شـامل  دنده ها وکمـر هسـتند. به عبارت دیگر، هرچه دام از عضله بیشـتر 

اسـتفاده کنـد، عضله سـفت تر اسـت.

عوامل موثر در میزان بافت پیوندی گوشت

نـوع فعالیـت عضلـه در زمـان حیـات دام: بـرای نمونـه، عضلـه پـا بـه سـبب نـوع کاری کـه انجـام   )1
می دهـد، قوی تـر از عضلـه پشـتی اسـت؛ بنابرایـن، میـزان بافـت پیونـدی بیشـتری دارد.

سـن دام: در حیوانـات مسـن، به سـبب فعالیـت بدنی زیاد که در طـول حیات انجام داده اند، اسـتحکام   )2
تـار بافـت پیونـدی بیشـتر اسـت؛ ازایـن رو، عضالت حیـوان جوان بسـیار تردتر از عضالت حیوان مسـن اسـت.

نکات مهم

- هرچه گوشت از سم ها و شاخ ها دورترباشد، تردتر است.
- گوشت فیله، راسته و دنده ها نرم تر و تردتر از دیگر قسمت های الشه هستند.

- هرچـه گوشـت بافت پیوندی بیشـتری داشـته باشـد، باید آهسـته تر و در حـرارت پایین تر پخته شـود. 
همچنیـن ایـن نـوع گوشـت کـه به حد کافی ترد نیسـت، باید بـا حرارت مرطـوب )در آب( پخته شـود.

- هرچه گوشت تردتر باشد، به زمان کمتری برای پخت نیاز دارد.



                                                                                                                فصل اول - ترکیبات و خواص گوشت

21

- چنانچه گوشت در یخچال یخ زدایی شود، تردتر خواهد شد.
- کوبیدن گوشت با بیفتک کوب موجب ترد شدن آن می شود. 

- روی هم رفتـه، عضـالت اندام هـای پرحرکـت بـرای آب پزکـردن و عضـالت اندام هـای کم تحـرک بـرای 
کباب و اسـتیک مناسـب تر اسـت.

-  گوشـتی کـه قرمزکم رنـگ اسـت، اسـتخوان اطـراف آن مایـل بـه صورتـی و چربـی آن سـفید باشـد، 
گوشـت حیـوان جـوان بـوده و نـرم و آبـدار اسـت. گوشـت قرمـز پررنـگ بـا چربـی بـه رنـگ زرد مایـل به 
خاکسـتری، متعلـق بـه حیـوان پیر اسـت. گوشـت حیوان جـوان حتمـاً چربی کمتـری دارد. اگـر حیوانی را 
در نظـر بگیریـم، هـر قسـمت از گوشـتش کـه چربـی کمتری داشـته باشـد، مدت طبخ آن بیشـتر اسـت و 

دیرتـر می پـزد.
- برای شسـتن گوشـت بهتر اسـت که پیش از فریزکردن، گوشـت خردشـود، شسـته شـده و بعد از قرار 

دادن داخل کیسـه، فریز شـود.
-اگر گوشـت پس از فریز کردن و سـپس رفع انجماد، شسـته شـود، ضمن آنکه قسـمت چشـمگیری از 

مـواد مغـذی آن بـا خونابه خارج می شـود، گوشـت دیرپز نیز خواهد شـد.

طعم و بو

شـامل احسـاس ناشـی از درک بـو و مـزه اسـت. حـدود صدهـا ترکیـب مثـل هیدروکربن هـا، آلدئیدها، 
کتون هـا، الکل هـا، فوران هـا، ترکیبـات سـولفوره و ماننـد این هـا در گوشـت وجـود دارنـد کـه در طعـم و بو 

مؤثـر هسـتند ولـی ترکیبـات سـولفوره وکربونیلـی، نقش بیشـتری دارند.

جدول شماره 5:  ویژگی های ظاهری و حسی گوشت  

شرایط قابل قبولویژگی

کاماًل تمیز، عاری از آثار آلودگی، بیماری، خون مردگی، غده لنفاوی و ذرات خارجی ناپذیرفتنی باشد.سطح

طبیعی باشد.رنگ

طبیعی، بدون هیچ گونه بوی غیرطبیعی مثل بوی ترشیدگی و تعفن باشدبو

چربی گوشت باید سفت و به رنگ طبیعی بوده و فاقد بوی نامطبوع باشدچربی

سطح گوشت باید رطوبت طبیعی داشته باشد حالت خشک و چروکیده و یا رطوبت لزج مانند نداشته باشدرطوبت

جدول شماره 6:  ویژگی شیمیایی گوشت

شرایط قابل قبولویژگی
PH24 ساعت پس از کشتار باید حدال 5/4 و حداکثر 6/3 باشد

نباید از حداکثر میزان مجاز که دامپزشکی تعیین می کند بیشتر باشد.باقیمانده داروهای دامپزشکی
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تغییرات پس از کشتار

جمـود نعشـی یکـی از مهم تریـن تغییـرات پـس از کشـتار اسـت کـه پـس از ذبـح، در عضـالت دام رخ 
می دهـد و ماهیچـه آغـاز بـه سـفت شـدن (انقبـاض)  می کند. شـروع جمود نعشـی الشـه به نـوع حیوان و 
میزان ذخیره گلیکوژنی آن بسـتگی دارد و بیشـتر، از 5 /0 تا 6 سـاعت زمان الزم اسـت که الشـه به جمود 
کامـل برسـد. سـبب جمـود آن اسـت کـه پـس از ذبح،  بـا توقف جریـان خون در عضـالت، انتقال اکسـیژن 
و مـواد معدنـی بـه عضلـه و نیـز دفع مـواد زائد متوقف می شـود؛ درنتیجـه، سـلول موادغذایی و اکسـیژن را 
دریافـت نمی کنـد و بـرای ادامـه حیـات، گلیکـوژن ذخیره شـده در عضله را به صـورت بی هـوازی به الکتیک 
اسـید تبدیـل می کنـد. پـس از اتمـام گلیکـوژن، انـزژی تولیـد نمی شـود و اتمـام انرژی سـبب می شـود که 
سـلول انـرژی الزم بـرای خـروج از حالت جمود را نداشـته باشـد و جمود نعشـی آغاز می شـود. هنـگام بروز 
جمـود نعشـی، بافـت گوشـت سـفت می شـود و درصورت خارج نشـدن از جمود نعشـی، حتی پـس از پخت 

نیـز گوشـت نرم نخواهد شـد.

سرعت بروز جمود نعشی به عوامل زیر بستگی دارد:

مقدار ذخیره گلیکوژن:
هرچـه مقـدار ذخیره گلیکوژن بیشـتر باشـد، مدت زمان بیشـتری برای تجزیـه شـدن الزم دارد؛ ازاین رو، 
جمـود نعشـی دیرتـر آغـاز می شـود. امابـه سـبب تولیـد الکتیـک اسـید زیـاد، الشـه زودتـر بـه  pH نهایی 
می رسـد. گوشـتی کـه pH پاییـن دارد، رشـد و تکثیـر میکروارگانیسـم های پروتئولیتیـک در آن کاهـش 

می یابـد زیـرا ایـن میکروارگانیسـم ها در محیـط اسـیدی مقاومـت کمـی دارنـد و از بیـن می رونـد.
دمای الشه: 

هرچـه دمـای الشـه پایین تـر باشـد، گلیکولیـز بی هـوازی کندتر انجـام می شـود و از ایـن رو، در عضالت 
به آرامـی محیـط اسـیدی ایجـاد شـده و جمـود نعشـی دیرتر آغاز می شـود.

بـرای خـروج دام از جمـود نعشـی بایـد دمـای الشـه هر چه سـریع تـر به 15 درجه سلسـیوس رسـانده 
شـود. پـس از گذرانـدن 18 تـا 24 سـاعت در همیـن دما و خروج الشـه از مرحلـه جمود نعشـی، باید آن را 

بـه سـالن نگهـداری با دمـای 2 درجه سلسـیوس منتقـل کرد.
هـرگاه دمـای الشـه از آغاز جمود نعشـی به کمتر از 15 درجه سلسـیوس برسـد، پدیـده ای نامطلوب به 
نـام کوتـاه شـدن سـرمایی )Cold Shortening( در آن رخ مـی دهـد. در چنین گوشـت هایی مراحـل تردی به 

سـختی انجـام گرفتـه و پـس از پختـن به هیچ وجه نرم نشـده و سـفت باقی مـی ماند.
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همبرگر

ایـن فـراورده عبـارت اسـت از گوشـت چرخ  کـرده دام هـای حالل گوشـت به ویژه گاو، گوسـاله، گوسـفند 
همـراه یـا بـدون افـزودن چربـی و ادویه جات و سـبزی ها مثل پیاز و سـیرکه بـا دسـتگاه مکانیکی مخصوص 

بـا وزن 100 گـرم تهیـه می شـود  و در بیـن کاغذهـای مومـی مجـاز،  به صـورت منجمد عرضه می  شـود.

تاریخچه تولید همبرگر

گفتـه می شـود کـه بازرگانـی آلمانـی طی سـفری به آسـیا در اوایـل دهه 1800، متوجه شـد کـه ترکان 
تاتـار، گوشـت های خـود را از طریـق نگهـداری آن هـا در زیـر زیـن اسب هایشـان نـرم می کننـد. حرکـت 
اسـب باعـث وارد آمـدن ضرباتـی بـه گوشـت ها و درنتیجـه، نـرم و خرد شـدن آن ها می شـد. سـپس تاتارها 
گوشـت ها را از زیـر زیـن خـارج کـرده و پـس از ادویـه زدن، مصـرف می کردنـد. ایـده گوشـت ضربه دیـده، 
راهـش را بـه زادگاه آن بـازرگان یعنی هامبورگ باز کرد. در این شـهر، آشـپزها گوشـت  را کباب کردند و آن 
را گوشـت هامبورگـی نامیدنـد. در روایتـی دیگـر دربـاره تاریخچه تولید ایـن محصول، نام همبرگـر برگرفته 

از نـام بنـدر هامبـورگ اسـت، ملوانـان این شـهر گوشـت چرخ کـرده گاو را پهـن و سـرخ می کردند.
بعدها، مهاجران آلمانی دسـتورالعمل این شـیوه پخت گوشـت را در ایاالت  متحده امریکا رایج سـاختند. 
تصـور می شـد کـه نخسـتین بـار در سـال 1834، واژه همبرگـر روی صـورت  غذایی یکـی از رسـتوران های 
نیویـورک، پدیـدار شـد؛ امـا، هیچ گونـه دسـتورالعملی بـرای پخـت آن وجـود نداشـت. نخسـتین مطلب در 
اشـاره اسـتیک همبرگـری یـا گوشـت اسـتیکی، در سـال 1884 در نشـریه "بوسـتونایونینگ" چـاپ شـد. 
افتخـار تولیـد نخسـتین همبرگـر امـروزی متعلق بـه "چارلی ناگریـن" از جزایر هند غربی )سـیمور( اسـت. 
همبرگـر از زمانـي شـهرت امـروزي خود را به دسـت آورد کـه آقاي ریکـروک، اولین رسـتوران مک دونالد را 
در اواسـط دهـه 1950 تاسـیس کـرد. آقـاي ریکـروک براي تولیـد همبرگر خـط تولید صنعتـي ترتیب داد. 
ایـن رسـتوران کـه امروزه بهترین سـرویس دهنده غذاهاي سـریع یـا Fast Food در دنیا شناخته شـده اسـت، 
بیـش از سـی هزار رسـتوران در 120 کشـور دنیـا را شـامل می شـود. عاملـي که باعث گسـترش سـریع این 

شـرکت شـد، شـناخت صحیـح مک دونالـد از نیـاز روز جامعه و شـیوه جدیـد زندگي مـردم بود. 



گروه بندی همبرگر

گروه بندی عرفی همبرگر

همبرگر ممتاز
عبارت اسـت از همبرگری که درآن، دسـت کم شـصت درصد گوشـت به کار رفته اسـت، مقادیر مشـخصی 

از مـواد پرکننـده و ادویه جـات را دارد و ویژگی هـای آن مطابق با اسـتانداردهای ملی مربوطه اسـت.

همبرگر معمولی
عبـارت اسـت از همبرگـری کـه در آن، دسـت کم سـی درصـد گوشـت بـه کار رفتـه باشـد و مقادیـر 
مشـخصی پروتئیـن گیاهـی، مـواد پرکننده مجاز، ادویه جات و سـبزی ها را داشـته باشـد. یادآوری می شـود 
کـه اسـتفاده از اعضایـی مثـل پسـتان، ریـه، طحـال، مثانـه، نخـاع، بافت هـای غـده ای، غضروفـی، رگ و پی، 

چربی هـای صفاقـی، سـایر امعـا و احشـا و گوشـت سـروصورت در ایـن فراورده هـا ممنـوع اسـت. 

شکل 15:  همبرگر خانگی و بسته بندی آن

گروه بندی همبرگر بر اساس درصد گوشت
همبرگر با سی درصد گوشت

ایـن دسـته از همبرگرهـا دسـت کم سـی درصـد گوشـت قرمـز همـراه بـا مقادیـر مشـخصي از پروتئین 
گیاهـی و سـایر مـواد متشـکله مجـاز دارنـد و ویژگی هـای شـیمیایي آن بایـد مطابـق با اسـتاندارد باشـد.

همبرگرهای با 74-60 درصد گوشت
ایـن دسـته از همبرگرهـا  74-60 درصـد گوشـت بـدون اسـتفاده از پروتئیـن سـویا و همـراه بـا سـایر 

ترکیبـات مجـاز دارنـد و ویژگی هـای شـیمیایی آن بایـد مطابـق بـا اسـتاندارد باشـد.

همبرگرهای با 95-75 درصد گوشت
ایـن دسـته از همبرگرهـا 75 - 95 درصـد گوشـت بـدون اسـتفاده از پروتئیـن سـویا و همـراه بـا سـایر 

ترکیبـات مجـاز دارنـد و ویژگی هـای آن بایـد مطابـق بـا اسـتاندارد باشـد.
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مواد تشکیل دهنده همبرگر

1- گوشت

مهم تریـن مـاده تشـکیل دهنده ایـن محصول گوشـت اسـت و میزان آن در ایـن فراورده دسـت کم هفتاد 
درصـد وزن محصـول )در همبرگـر ممتـاز( اسـت. اسـتفاده از سـایر اندام هـای دام نظیر ریه، طحـال، روده و 

کوهـان شـتر نیز در ایـن فراورده ممنوع اسـت.

2-  سویا

سـویا سرشـار از پروتئیـن اسـت، به طوری کـه ایـن لوبیـا دو برابـر گوشـت قرمـز و ده برابر شـیر پروتئین 
دارد. ازجملـه ارزان تریـن منابـع پروتئینـی اسـت کـه می تـوان آن را بـدون محدودیت و در زمانـی کمابیش 
کوتـاه تولیـد کـرد. امـروزه آرد و گرانول های سـویا کـه 50 الـی 60 درصد پروتئیـن دارند، بـرای تولید انواع 
فراورده هـای گوشـتی مثـل همبرگـر، سوسـیس، کالبـاس همچـون یکـی از ترکیبـات پرکننـده  اصلـی بـه کار 
مـی رود. بـرای نمونـه، درآمریـکا همبرگرهایـی تولیـد شـده اند کـه 75 درصـد گوشـت و 25 درصد سـویا دارد و 
قیمـت تمام شـده آن2/5 برابـر ارزان تـر از همبرگرهـای معمولـی اسـت، ضمـن آنکه تفـاوت طعـم و مزه در 

محصـول همبرگر مشـاهده نمی شـود.

3- گلوتن

بـه سـبب آنکـه پروتئیـن گلوتن نوعی ترکیـب اتصال دهنده اسـت، موجب انسـجام مواد اولیـه به کاررفته 
در فرمـول می شـود؛ درنتیجـه، از افت همبرگـر در هنگام پخـت جلوگیری می کند.

4- نمک طعام

نمـک طعـام ازجملـه مـوادی اسـت کـه افـزون بـر بهبود طعـم و طعم بخشـیدن بـه محصول، به سـبب 
تغییـر فشـار اسـمزی محیـط، خاصیت نگهدارندگـی  نیز دارد. در تولیـد همبرگر، میزان مجـاز مصرف نمک 

حـدود دو درصـد اسـت و بیشـتر از نمک های یددار اسـتفاده می شـود.

5- ادویه جات

بـرای ایجـاد و بهبـود طعـم همبرگـر، از ادویه  هـای مختلفـی اسـتفاده می شـود. عمده تریـن ادویه جـات 
مصرفـی در تولیـد همبرگـر عبارت انـد از: فلفـل )قرمـز، سـبز، سـیاه(، نمـک، خـردل، گشـنیز، جوزهندی، 
دارچیـن، سـیر و پیـاز. در هنـگام خریـد ادویه جـات باید از تازگـی آن ها اطمینـان یافت. ضمن آنکـه از انواع 

استریل شـده آن هـا را  بایـد بـه کار برد.
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6- سیر و پیاز پوست کنده شده

یکـی از عمده تریـن چاشـنی های کاربـردی در تولیـد فراورده هـای گوشـتی سـیر اسـت. الزم اسـت پس 
از تمیـز کـردن، پوسـت گیری و شست وشـو، سـیر را خـرد کـرد و بـا سـایر مـواد اولیـه، درون همـزن اضافه 
کـرد. سـیر را می تـوان بـرای مدتـی در سـردخانه نگهـداری کرد. پیـاز نیز به صـورت پوست گیری شـده وارد 
واحدهـای تولیـد همبرگـر می شـود و پیـاز پوست گرفته شـده، بیشـتر بـا آب ژاول شسـته می شـود. پـس 
از چـرخ شـدن بـا دسـتگاهی کـه بـرای ایـن منظـور تعبیـه  شـده اسـت )چرخ گوشـت(، همـراه گوشـت و 
سـایر مـواد اولیـه وارد همـزن می شـود. درصـد پیـاز در محصول نهایی هشـت درصـد اسـت. به طورمعمول، 
 مراکـزی وجـود دارنـد که در آن، پیاز پوسـت گیری و تمیز شـده، سـپس تحویل کارخانه های همبرگرسـازی 

می  شـود. پیـاز را تـا مدت زمـان معینـی، می تـوان در سـردخانه زیـر صفـر نگهـداری کرد.

7- آرد سوخاری

آرد سـوخاری فقـط همچـون پرکننده  مخلـوط همبرگر به کار مـی رود که ضمن ارزان تر کـردن محصول، کاالیی 
بـا قابلیـت جـذب آب بـاال تولید می شـود. به عبارتی، آرد سـوخاری به سـبب جـذب آب باال، موجب تـردی محصول 
می  شـود. برخـی از ویژگی هـای شـیمیایی آرد سـوخاری مصرفـی، شـامل فیبرخـام حداکثـر یـک درصـد، رطوبـت 
حداکثـر هفـت درصـد، پروتئیـن دسـت کم نه درصد، خاکسـتر حداکثر سـه درصد، چربـی حداکثر دو درصد اسـت. 
همچنیـن آرد سـوخاری مصرف شـده در پخـت همبرگـر، موجـب انجـام واکنـش قهـوه ای شـدن می شـود؛ بنابراین، 
کاربـرد آن بیـش از 5-4 % در فرمـول همبرگر، موجب خشـک شـدن بیـش  از حد بافت همبرگر نهایی خواهد شـد.

8- روغن

بـرای لطافـت محصـول و بـاال بـردن ظرفیت نگهـداری آب از روغن اسـتفاده می شـود. میـزان چربی کل 
در ایـن فـراورده بایـد ده درصد باشـد. بهتر اسـت از روغن هیدروژنه اسـتفاده شـود.

9- کاغذ مومی

بـرای جلوگیـری از چسـبیدن همبرگرهـای حاصلـه بـه یکدیگـر، از پوشـش های مومی اسـتفاده می شـود. چنین 
پوشـش هایی  افـزون بـر ممانعـت از نفـوذ چربـی و رطوبـت، همچون الیـه  محافظ و جداکننـده هر یـک از قالب های 

خمیـر همبرگـر عمـل می  کننـد )بـرای جلوگیـری از جذب آب، پوشـش به مـواد پارافینی آغشـته می شـود.( 

شکل16:  کاغذ مومی برای بسته بندی همبرگر
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10- کارتن

بـرای سـهولت حمـل  و نقـل و نگهـداری، بسـته ها را در کارتـن قـرار می  دهنـد. کارتـن به صـورت آمـاده 
خریـده می شـود و و به طورمعمـول، ضایعـات نـدارد. هرکارتـن گنجایـش بیسـت کیلـو محصـول را دارد.

11- مواد نگهدارنده

بـرای جلوگیـری از تغییـرات نامطلـوب از مـواد نگهدارنـده اسـتفاده می  شـود. ازجمله این مـواد می توان 
بـه اسـیدپروپیونیک، اسـیدفرمیک، نیتریت و نیترات سـدیم اشـاره کرد.

شرایط نگهداری  و مصرف همبرگر

ایـن محصـول بایـد همواره تا زمان مصرف، تحت شـرایط بهداشـتي و دمـاي مطلوب نگهـداري، حمل ونقل و عرضه 
شـود. درجه حـرارت الزم بـراي نگهـداري محصـول 18- درجـه سـانتی گراد اسـت. همبرگـر بایـد به صورت 
کامـاًل پختـه بـا حداقـل حـرارت 65 درجـه سـانتی گراد، مصـرف شـود. درصـورت انجمادزدایـی محصوالت 

منجمـد، از انجمـاد مجدد آن خودداري شـود.

عوامل میکروبي تأثیرگذار برکیفیت همبرگر

عوامـل تاثیرگـذار بـر سـالمتی انسـان، بیشـتر شـامل عامل هـای میکروبـی هسـتند کـه منشـأ عوامـل 
بیماري زایـي همچـون باکتري هـا، ویروس هـا و انگل هـا هسـتند. کیفیـت آب هایـي کـه آلـوده بـه عوامـل 
میکروبـي شـده باشـند، معمـوال به سـرعت و در محـدوده  وسـیعي تغییـر خواهنـد کـرد. مصـرف چنیـن 
آبـي مي توانـد سـبب شـیوع بیماري هـاي ناشـي از آب شـود کـه ازطریـق سـامانه های تصفیـه  آب و انـواع 
سـامانه های گندزدایـی، مهار پذیر و حذف شـدنی هسـتند. همچنین باقي مانـده گندزدا در شـبکه  توزیع آب، 

بـراي پیشـگیري از رشـد محـدود عوامـل میکروبـي و وقـوع آلودگي هـاي ثانویـه اسـتفاده مي شـود.

عوامل شیمیایي تاثیرگذار بر کیفیت همبرگر

میـزان تاثیـر عوامـل شـیمیایی  بر سـالمت، به نـوع ماده  شـیمیایي و مدت زمانـی که بـدن در معرض آن 
قـرار مي گیـرد، بسـتگی دارد. دربـاره بیشـتر مـواد شـیمیایي، مصرف آب بـا  مقادیـر بیش  از حد ایـن مواد، 
ممکن اسـت پس از یک سـال تاثیر خود را بر سـالمت نشـان دهد. مواد شـیمیایي بسـیار کمي هسـتند که 
اگـر آب حـاوي آن هـا یک بـار )یـا در مدت زمـان کوتاهي( مصرف شـود، می تواننـد منجر به ایجاد مشـکالت 
بهداشـتي شـوند، مگـر اینکـه بر اثـر حادثه، مقادیر بسـیار زیادي از مواد شـیمیایي وارد سیسـتم آب رسـانی 
شـود. در شـرایطي کـه عامل هـای شـیمیایي آب، ازجملـه عواملی باشـند کـه در معرض تماس قـرار گرفتن 
کوتاه مـدت بـا آن ها، مشـکل حـادي براي سـالمت ایجاد نکند؛ بهتراسـت درعـوض صرف هزینه هـاي گزاف 
بـراي تصفیـه  چنیـن آبـي، بـر یافتـن منشـأ آلودگـي و حـذف آن یـا جایگزینـي منبـع آب مذکـور، تمرکز 
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کـرد. مصـرف بیش ازحـد ایـن دسـته از مواد شـیمیایي موجـود در آب، در بلندمـدت )اثر سـرطان زایي مواد 
شـیمیایي( یـا کوتاه مـدت )آثـار مسـمومیت حـاد(، می توانـد مشـکالتی بـرای سـالمتی فـرد مصرف کننـده 
ایجـاد کنـد. ازایـن رو، باتوجه به نتایج بررسـي هاي انجام شـده دربـاره میزان دریافـت روزانه  این مـواد و تأثیر 
آن بر سـالمت، در راهنماي کیفیت آب آشـامیدني )از انتشـارات سـازمان جهاني بهداشـت( و استاندارد ملي 

ایـران، مقادیـري حـد مجاز این مواد در آب آشـامیدني ذکر شـده اسـت.

مراحل تولید همبرگر صنعتی

دیفراست کردن گوشت
در خـط تولیـد همبرگـر صنعتـی، بیشـتر از الشـه های گاو اسـتفاده می شـود و باتوجـه  بـه کمبـود کلی 
گوشـت تـازه یا کمبود فصلی گوشـت تازه، بیشـتر الشـه های یـخ زده بـه کار می  روند. برای اسـتخوان گیری، 
ابتـدا بایـد الشـه های منجمـد گاو  را دیفراسـت )انجمادزدایـی( کرد. روش های بسـیاری به ایـن این منظور 
پیشـنهاد شـده اسـت کـه مطلوب تریـن و عملی تریـن آن هـا، روش نگهـداری الشـه های منجمـد در دمـای 

16-15 درجـه سـانتی گراد، تـا زمـان قابل برش پذیر شـدن الشـه ها اسـت.

خرد کردن گوشت
پـس از دیفراسـت، الشـه ها را روی تخته هـای چوبی یا پالسـتیکی مخصـوص قرار می دهند، گوشـت و چربی 
را از اسـتخوان جـدا کـرده و پـس از قطعـه کـردن برای چرخ شـدن آمـاده می  کننـد. درحد امکان، بایـد چربی و 
پیه هـای زائـد، تاندون هـا و به احتمـال زیـاد، تکه هـای باقی مانده اسـتخوان را از گوشـت جدا کـرد و در پایان این 
مرحلـه، گوشـت بـه قطعـات حـدود 250 گرمی تقسـیم می شـود. چـون در ایـن مرحله از خـط تولیـد، کارگران 
همـه عملیـات را انجـام می دهند، الزم اسـت که بهداشـت فردی در تمـام مراحل رعایت شـود و درصورت امکان، 

بـه گوشـت فشـار نیایـد زیرا گوشـت له شـده در حین نگهـداری، در حالـت انجماد تغییر رنـگ می  دهد.

چرخ کردن گوشت
در مرحلـه بعـدی از خـط تولیـد همبرگـر صنعتـی، قطعـات گوشـت آماده شـده بـه درون چرخ گوشـت  
منتقـل می شـود تـا براثـر حرکت دورانـی تیغه هـا روی پنجره چرخ گوشـت، خرد یـا به اصطالح چرخ شـوند. 

شکل 17:  چرخ کردن گوشت برای همبرگر
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شکل دادن همبرگرها

امـروزه، همبرگرهـا به شـکل گـرد و بیشـتر در اوزان صدگرمی به ضخامـت 0.8 -  0.6 سـانتی متر و قطر 
12-13 سـانتی متر  تهیـه شـده و روی کاغـذ مومـی و پارافینـه قـرار داده می شـوند. درکارخانه هـای مدرن، 
در خـط تولیـد همبرگـر صنعتـی، همبرگرهـا اتوماتیـک فرم بنـدی می شـوند و خمیـر همبرگر به اشـکال و 
اندازه هـای گوناگـون دلخـواه در می آیـد و روی کاغذهـای مومـی پارافینـه جـای می گیـرد. به طورمعمـول، 
دسـتگاه طـوری تنظیـم می شـود کـه 5 یـا 10 همبرگر روی  هم، یک بسـته را  تشـکیل می دهنـد و توصیه 
می شـود کـه بـرای سـهولت و سـرعت انجماد و سـرعت دیفراسـت همبرگرها بـه هنگام مصـرف و همچنین 

کاهـش امـکان گسـترش بـار میکروبی، بیـش از پنج  عـدد همبرگر روی  هم گذاشـته نشـود. 

شکل18: دستگاه همبرگرزن صنعتی

منجمد کردن همبرگرها

در ایـن مرحلـه از خـط تولیـد همبرگـر، پـس از پایـان عملیـات شـکل دهی قطعـات، همبرگرهـا روی 
سـینی هایی چیـده می شـوند و سـینی های پرشـده  روی قفسـه های چـرخ دار جـای می گیرنـد. سـپس این 
قفسـه ها بـه داخـل تونـل یـا سـالن انجمـاد بـا بـرودت 40- الـی 35- درجـه سـانتی گراد، وارد می شـوند تا 

اینکـه منجمـد شـده و دمـای آن هـا بـه 18- درجه سـانتی گراد برسـد.

بسته بندی همبرگر

پـس از انجمـاد، همبرگرهـا درون کارتن هـای بـا ظرفیـت 9،10، 12 و 18 کیلویی بسـته بندی می شـوند 
و تـا زمـان مصـرف در سـردخانه های بـا دمـای 18- درجـه گرم خانه نگهداری می شـوند.

فرموالسیون همبرگرکم چربی

گوشـت گاو ده درصـد چربـی )چهل درصد( + ایزوله سـویا )چهـل درصد( + نمـک )4/ 0 درصد( + ادویه 
)5 / 0 درصـد( + صمـغ کاراگینان )0/6 درصد( + آب
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مرغ برگر خام منجمد

فـراورده ای اسـت کـه حاصـل مجموعـه عملیاتـی اسـت کـه در طـی آن ماهیچه هـای اسـکلتی تـازه یـا 
منجمـد، پـس از پوسـت گیری و حـذف بافت هـای چربـی ذخیـره ای، اسـتخوان گیری و شست وشـو، چـرخ 
می شـود و بـا پیـاز، آرد سـوخاری، نمـک، ادویـه و روغـن مایع مخلوط می شـود و بـا دسـتگاه های قالب زنی 
بـه اشـکال مناسـب تهیه شـده و پـس از بسـته بندی به صورت منجمـد عرضه می  شـود. مـوادالزم عبارت اند 
از گوشـت تـازه مـرغ، روغـن مایـع، آرد سـوخاری، پیـاز و سـبزی های خوراکی، ادویـه، افزودنی هـا )نمک( 

شکل19:  دستگاه تولید مرغ برگر صنعتی

بسته بندی مرغ برگر

مـوادی کـه بـرای بسـته بندی مرغ برگـر بـه کار مـی رود، بایـد محتـوای بسـته را از نفـوذ آلودگـی و 
آسـیب های وارده به هنـگام انبـارش و حمل ونقـل حفـظ و نگهـداری کنـد؛ به گونـه ای کـه تغییـر شـکل 
ظاهـری در مرغ برگـر ایجـاد نشـود. بـرای ایـن منظـور، بایـد از جعبه هـای مقوایـی و کارتـن اسـتفاده کرد. 
مرغ برگـر نبایـد در تمـاس مسـتقیم بـا مقـوا قـرار گیرد و الیـه درونی کـه در تماس بـا محصول اسـت، باید 
از جنـس مناسـب و مجـاز ویـژه موادغذایـی باشـد. بـرای بسـته بندی کوچـک )برای مصـارف خانـواده(، باید 
به وسـیله عامـل انجـام کار، تعـداد هـر پنج  قطعـه مرغ برگر منجمـد را درحالی کـه پهنه های زیریـن و زبرین 
هـر قطعـه مرغ برگـر منجمـد بـا کاغـذ مومـی از جنـس مناسـب پوشـیده شـده اسـت، روی همدیگـر قرار 
داد و سـپس یـک مجموعـه شـامل تعـداد پنـج  قطعـه مرغ برگـر منجمـد روی هم قرارگرفتـه را درون یـک 
کیسـه پالسـتیکی از جنـس مناسـب و مجاز برای نگهـداری موادغذایی گذاشـت و دربندی کـرد کارتن های 

به کاررفتـه بـرای بسـته بندی کوچـک مرغ برگـر در یـک بهـر، بایـد ازنظـر شـکل و اندازه همسـان باشـد.

کباب کوبیده خام و منجمد

عبارت اسـت از گوشـت چرخ شـده دام های حالل گوشـت همـراه افزودن نمـک، ادویه جات، تخم مرغ وسـبزیجاتی 
ماننـد پیـاز کـه طی فرایند مناسـب تولید شـده و پـس از بسـته بندی به صورت منجمد عرضه می شـود.
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بسته بندی کباب کوبیده خام و منجمد

وزن هـر قطعـه کبـاب منجمـد کـه روی هرکاغذ مومـی یا سـلوفان قرار می گیـرد، نباید کمتر از هشـتاد 
گـرم باشـد. ایـن قطعـات پـس از انجمـاد در بسـته های دسـت کم پنج عـددی، در پوشـش های نفوذناپذیـر 
نسـبت بـه رطوبـت و چربـی بسـته بندی می شـوند و در جعبه هـای مقوایـی قـرار می گیرنـد و درکارتـن 

می شـوند. بسـته بندی 

فرایند تولید سوسیس وکالباس

فراورده هـای گوشـتی بـه محصوالتی گفته می شـود که  دسـت کم نیمی از آن ها را گوشـت قرمز تشـکیل 
دهد. سوسـیس برگرفته از واژه التین )salsus( به معنی "نمک زده" اسـت.

کالبـاس )kielbasa( درواقـع نوعـی سوسـیس لهسـتانی اسـت. در ایـران، تمـام سوسـیس های حجیمـی 
کـه بیشـتر سـرد مصرف می شـوند، کالبـاس نامیده می شـوند. بهتریـن واژه بـرای بیان سوسـیس و کالباس 
همـان ساسـیج )Sausage( اسـت. کالبـاس و سوسـیس را می تـوان از قدیمی تریـن فراورده هـای گوشـتی 
برشـمرد. کلمـه سـاالمی )Salami( را کـه امـروز یک ژامبون گوشـت شـناخته شـده اسـت، می توان به شـهر 
سـاالمی، واقـع در سـاحل شـرقی یونـان نسـبت داد و احتمال مـی رود که برای نخسـتین بار، سوسیسـی به 
نـام سـاالمی در ایـن شـهر تولیـد و ارائـه شـده باشـد. ازنظر تکنولـوژی، اصـوالً فراورده هـای گوشـتی را  به 

چهـار دسـته تقسـیم می کنند: 
1- سوسیس های حرارت دیده )همه محصوالت موجود در ایران، از این نوع هستند(

2- سوسیس های خام
3- سوسیس های پخته

4- گوشت های عمل آمده
در ایـران، تنهـا نـوع اول از ایـن سوسـیس ها تولیـد می شـوند؛ ازایـن رو، مراحـل تولیـد سوسـیس های 

می شـود. داده  توضیـح  حرارت دیـده 

مواد تشکیل دهنده سوسیس های حرارت دیده: 
مـواد اصلـی شـامل گوشـت، چربـی، آب )یـخ( و مـواد فرعـی شـامل نمـک، امـالح اسـیدهای خوراکی، 

فسـفات ها، امولسـی فایرهـا، نگهدارنده هـا، ادویه جـات و سـایر منابـع پروتئینـی هسـتند.

گوشت
بیشـتر کیفیـت محصـول نهایـی فراورده هـای گوشـتی بـه کیفیـت گوشـت بسـتگی دارد. نظـر بـه اینکـه در 
فراورده هـای حرارت دیـده، میـزان جـذب آب و بـاال بـودن ظرفیت نگهداری آب مطرح اسـت، بهتر اسـت گوشـت 
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گـرم )پیـش از آغـاز جمـود نعشـی یعنـی تا  شـش سـاعت پس از کشـتار( مصرف شـود. در گوشـت گـرم میزان 
ATP بـاال اسـت و بـا افـزودن  دو درصـد نمـک طعام، قدرت یونیزاسـیون بـاال مـی رود و درنتیجه، قابلیـت انحالل 

پروتئین هـای میوفیبریلـی نیـز افزایـش خواهـد یافـت. در تکنولـوژی فراورده هـای حرارت دیـده، باالبـودن میزان 
Ph، ظرفیـت نگهـداری آب و همچنیـن قابلیت انحالل پروتئین ها،ازجمله ضروریات هسـتند. )ولـی درکارخانه های 

سوسـیس و کالبـاس، به سـبب کمبود گوشـت قرمز، این گوشـت را از کشـورهای دیگـر وارد می کننـد؛ بنابراین، 
از گوشـت های منجمـد و نیمـی از مرغ هـا را به صـورت سـرد اسـتفاده می کنند.گوشـت مصرفـی در فراورده هـای 
گوشـتی بایـد از گوشـت لخـم باشـد و نباید چربی و بافت پیوندی زیاد داشـته باشـد زیرا در کیفیت فـراورده تاثیر 
منفـی می گـذارد. در ایـران، بـرای تولید فراورده های سوسـیس و کالباس بیشـتر از گوشـت گاو اسـتفاده می شـود 
کـه آن را به صـورت الشـه کامـل، شـقه، چهارتکـه ای )ران، سردسـت، گـردن و قلـوه گاه(، گوشـت های منجمـد 
داخلـی یـا وارداتـی تهیـه می کننـد. به تازگـی مـردم بـه سـبب فوایـد بی شـمار گوشـت سـفید، توجـه خاصی به 
فراورده هـای گوشـت مـرغ و بوقلمـون نشـان داده انـد. ازاین روف عرضه این فراورده ها در بازار بیشـتر شـده اسـت.

 از گوشت برای تهیه کالباس به دو صورت استفاده می شود: 
چرخ کرده همچون بافت اصلی  -1

2-  تکه های عمل آوری شده همچون عنصر تزیینی یا نمایشی  

شکل20: تکه های گوشت تزیینی در کالباس

چربی
از چربی هـا در فرموالسـیون سوسـیس و کالبـاس بـرای بهبـود طعـم و مـزه اسـتفاده می شـود. چربی ها 
در تـردی، آبـداری و قابلیـت بـرش موثـر هسـتند. چربی هـا شـامل چربی هـای گیاهـی وحیوانی می شـوند. 
روغـن در محصـول شـفافیت ایجاد می کند و حتماً باید از روغن مایع اسـتفاده شـود. روغن سـویا بیشـترین 
مصـرف را در تهیـه ایـن محصـوالت دارد. هرچه سوسـیس یـا کالباس کیفیت باالتری داشـته باشـند، روغن 
کمتـری بـرای تهیـه آنهـا بـه کار مـی رود زیرا مقدار گوشـت آن ها زیاد اسـت و روغـن الزم، از چربـی همراه 
بـا گوشـت تامیـن می شـود. در ایـران بـر اسـاس اسـتاندارد، بـرای تهیـه فـراورده گوشـتی، اسـتفاده از حداکثـر  
18 درصـد چربـی بـا منشـأ گیاهـی مجـاز اسـت. همچنیـن در ایـران، بیشـتر از انـواع روغن هـای مایـع در تهیـه 
فراورده های گوشـتی اسـتفاده می شـود. میزان چربی در فرموالسـیون سوسـیس پخته حدود سـی درصد اسـت.

در صنایـع گوشـت، بیشـتر گوشـت چرخ کـرده و چربـی حیوانـی بـا درصـدی معیـن، ابتـدا بـا دسـتگاه 
مخلوط کـن بـه هـم آمیختـه شـده )پیش مخلـوط کـردن( و سـپس طبـق فرمـول اسـتفاده می شـوند.



                                                                  فصل دوم - تولید فرآورده های گوشتی)همبرگر، سوسیس و کالباس(

35

یخ و آب
دمـای فـراورده در حیـن خرد شـدن به سـرعت افزایـش می یابد. افزودن یخ یا آب سـرد از افزایش سـریع 
دمـا جلوگیـری می کنـد و موجـب حـل شـدن بیشـتر پروتئیـن می شـود. افـزودن بیـش از اندازه یـخ برای 
فـراورده مضـر اسـت زیـرا مقـداری از آن ذوب نمی شـود و در پایـان مرحلـه خردکـردن باقـی می مانـد کـه 

منجـر بـه تضعیـف خـواص اتصال دهندگـی امولوسـیون و تضعیـف بافت در فـراورده نهایی می شـود. 
یـخ موردنیـاز با اسـتفاده از دسـتگاه یخ سـاز تامین می شـود. اصـول کار این دسـتگاه بدین صورت اسـت 
کـه آب از بـاال وارد اسـتوانه ای می شـود کـه در آن هوای سـرد جریان دارد و به سـبب برخورد با هوای سـرد 

درون آن تبدیـل به یخ می شـود.
دالیل افزودن یخ در سوسیس وکالباس عبارت اند از: 

بـه سـبب دور تنـد تیغه هـای مخلوط کـن، گرمـای زیـادی در مخلـوط ایجـاد می شـود کـه ممکن   -1
اسـت موجـب تخریـب بافت شـود.

سرمای یخ باعث آمادگی گوشت برای آب گیری مناسب و بهبود بافت می شود.  -2
چـون مـوادی مثـل کازئیـن و نشاسـته در فرموالسـیون، خاصیت آب گیـری زیادی دارنـد، باید آب   -3

موردنیـاز آن هـا به صـورت سـرد فراهـم شـود تـا از گـرم شـدن محیـط جلوگیری شـود. 

نمک 
نمـک ضمـن ایجـاد طعـم و مـزه مطلـوب و همچنیـن افزایـش مدت زمـان نگهـداری، سـبب بـاال بردن 
»قـدرت یونـی« شـده که خود موجـب انحالل و ایجـاد فاصله بین پروتئین هـای میوفیبریـل و درنتیجه، باال 

بـردن ظرفیـت نگهداری آب می شـود.

فسفات ها 
اهداف استفاده از فسفات ها در فرموالسیون فراورده های گوشتی به شرح زیر است: 

1-  قدرت یونی را افزایش می دهد.
موجب پایداری پروتئین ها هنگام انعقاد حین حرارت دادن می شود.  -2

اکسیداسیون اسیدهای چرب را به تعویق می اندازد و سبب افزایش زمان نگهداری محصول می شود.  -3

امولسی فایرها
امولسـی فایرها بـا ایجـاد کشـش سـطحی در امولسـیون، سـبب پخـش بهتر چربـی می شـوند. مهم ترین 
آن هـا عبارت انـد از: منوگلیسـیریدها و دی گلسـیریدهای حاصـل از اسـیدهای چرب خوراکی. ایـن ترکیبات 
بـا فعـال کـردن پروتئین هـای گوشـت در ایجـاد امولسـیون یکنواخـت، مانـع از ایجـاد نقصی فنـی همچون 

رسـوب چربـی و ژلـه ای شـدن در زیـر پوشـش کالباس ها می شـوند.
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نگهدارنده ها
نوعـی از افزودنی هـای غذایـی هسـتند کـه برای متوقـف کـردن فعالیـت میکروارگانیسـم ها و جلوگیری 
از فسـاد مـواد غذایـی کاربـردی اسـتفاده می شـوند. نیتـرات و نیتریـت ازجملـه مـواد نگهدارنده ای هسـتند 
کـه در فراورده هـای گوشـتی بـه کار می رونـد. ایـن ترکیبـات آثـار مهمی بـر گوشـت های عمل آمـده دارند. 
نیتـرات اثـر خـود را پـس از تبدیل شـدن بـه نیتریت ظاهر می سـازد. اساسـا ترکیبات نیتریت چهـار وظیفه 
را در عمـل آوری گوشـت انجـام می دهنـد کـه عبارت انـد از: بهبـود و پایـداری رنـگ، کمـک به ایجـاد طعم، 

جلوگیـری از رشـد برخـی از میکروارگانیسـم های بیمـاری زا و مولد فسـاد. 

حد مجاز نیتریت در فراورده های گوشتی
بـر اسـاس اسـتاندارد ایـران، حـد مجـاز ترکیبـات نیتریـت بـرای فراورده های گوشـتی ppm 120 اسـت. 
اسـتفاده بیـش از حـد از نیتریـت، موجـب تولید نیتروزامین می شـود که سـرطان زایی آن ثابت شـده اسـت.

مواد قندی 
ترکیبـات قنـدی به صورت شـکر، دکسـتروز یا شـربت گلوکز و مانند این ها اسـتفاده می شـود و از طعم گس 
و تلـخ برخـی از افزودنی هایـی کـه بـه فـراورده اضافه شـده اند، جلوگیـری می کند. مـواد قنـدی درکالباس های 
خـام بـه میـزان 15  درصـد افـزوده می شـوند و اگـر زیـاد از حـد اضافـه شـوند، سـبب ایجـاد طعـم تـرش و 
همچنیـن پـاره شـدن پوشـش کالبـاس و سوسـیس می شـوند.)با افزایـش میـزان قنـد، فعالیـت میکروب هـای 
تولیدکننده گاز بیشـتر شـده و گاز تولیدشـده، می تواند موجب پاره شـدن پوشـش فراورده های گوشـتی شـود(.

)MSG( مونو سدیم گلوتامات
ایـن افزودنـی تشـدیدکننده طعم اسـت و موجب ایجاد طعم گوشـتی در فراورده های گوشـتی می شـود. 
البتـه بایـد توجـه داشـت که ایـن ماده خود طعمـی ندارد، امـا همچون تشـدیدکننده طعم در فرموالسـیون 
موادغذایـی بـه کار مـی رود. نحـوه افزودن آن یا خشـک یـا به صورت محلول اسـت. درصورت اسـتفاده از این 

افزودنـی، می تـوان ادویـه کمتری بـه کار برد.

 )GDL(گلوکونو دلتا الکتون
این افزودنی به صورت پودرسفید،کریسـتالیزه،کمی شـیرین و محلول در آب موجود اسـت و ضمن کاهش 
pH در فراورده هـای گوشـتی، موجـب تثبیـت و بهبـود رنگ و جلوگیری از رشـد برخی از میکروارگانیسـم ها 

می شـود. بهترین زمان افزودن آن، در مراحل آخر کاتریزاسـیون اسـت.
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اصول کنترل کیفیت مواد اولیه سوسیس وکالباس

بـرای تهیـه محصـول مطلـوب بایـد مـواد اولیه کیفیـت مناسـبی داشـته باشـند. ازاین روکلیه مـواد اولیه در 
بـدو ورود بـه کارخانـه نمونه بـرداری می شـوند و بـا آزمون های کنترل کیفی سـنجیده می شـوند. بافـت یکی از 
مهم تریـن فاکتورهـا در مقبولیـت سوسـیس و کالبـاس اسـت و رطوبت نقـش مهمی در کیفیـت بافت محصول 
نهایـی دارد. اگـر رطوبت محصول کم باشـد، سـبب خشـک به نظر رسـیدن، نداشـتن برش پذیـری خوب و خرد 
و پـودری شـدن محصـول می شـود. اگـر هم رطوبت زیاد باشـد، موجب شـل شـدن و ازهم گسـیختگی محصول 

می شـود؛ بنابرایـن، بـا اضافـه کردن یـخ، رطوبت تمـام اجزای تشـکیل دهنده خمیـر به تعادل می رسـد.

مراحل تولید سوسیس وکالباس

ترتیب مراحل برای تهیه سوسیس وکالباس از گوشت بدین قرار است: 

الف:  گوشت چرخ کرده همچون زمینه و بافت اصلی

1- خس گیـری یـا اسـتخوان گیری: به طورمعمـول، گوشـت های وارداتـی اسـتخوان ندارنـد و ایـن 
مرحلـه فقـط در گوشـت مـرغ اجـرا می شـود ولـی چنانچـه اسـتخوان داشـته باشـد، بـا دسـتگاهی بـه نام 

می کننـد.     اسـتخوان گیری   )Deboner )دیبونـر  اسـتخوان گیر 

 

شکل21: دستگاه خس  گیر یا استخوان گیر

2- دستگاه سپراتور: برای جداسازی بافت پیوندی در گوشت قرمز، به کار می رود. 

شکل22- دستگاه سپراتور
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3- دسـتگاه چرخ گوشـت: انـواع مختلفی از دسـتگاه های چرخ گوشـت در صنعت بـه کار می روند که 
هرکـدام کاربـرد خـاص خـود را دارنـد. ولـی اصـول کار همه آن ها یکسـان اسـت. بنا بـه نوع عملکـرد، آن ها 

را به سـه دسـته تقسـیم می کنند: 
1ـ معمولی یا استاندارد 2ـ مخلوط کن  3ـ زیر صفر

در چرخ گوشـت مخلوط کـن، می تـوان قطعـات گوشـت را پیـش از چرخ کردن بـا مواد مختلـف افزودنی 
مخلـوط کـرد و چرخ گوشـت زیرصفر قادر اسـت گوشـت های قطعه شـده منجمـد را چرخ کنـد و قطر منافذ 
آن از چرخ  گوشـت های معمولـی بیشـتر اسـت و تیغه هـای قوی تـری دارد. اسـتفاده از چرخ گوشـت زیرصفـر 
از خـروج خونابـه و درنتیجـه، افـت کیفی وکّمی گوشـت جلوگیری می کنـد. دلیل اولیه چرخ کردن گوشـت 
در تولیـد سوسـیس و کالبـاس آن اسـت کـه مـواد طعم دهنـده و بافت دهنـده، بهتـر و بیشـتر بـا گوشـت 

ترکیـب شـوند. از دیگـر دالیـل نیز می تـوان به مـوارد زیر اشـاره کرد: 
ـ قطعات و شکل های مختلف گوشت باهم مخلوط شده و به وضعیت مناسب تری تبدیل می شوند.
ـ چربی و گوشت لخم باهم چرخ می شوند تا نسبت مناسبی از چربی در سراسر مخلوط به وجود آید.

 البتـه بـرای گوشـت های گـرم منجمدشـده، بالفاصله پـس از کشـتار، از چرخ گوشـت های زیر صفر 
درجه سـانتی گراد اسـتفاده می شـود. 

شکل23ـ دستگاه چرخ گوشت صنعتی

4- دسـتگاه کاتـر: مجهـز بـه تیغه برش بـا سـرعت 1500 تـا 3000 دور در دقیقه اسـت کـه موجب 
دوران و به نوعـی اختـالط مـواد می شـود. 

شکل24- دستگاه کاتر



                                                                  فصل دوم - تولید فرآورده های گوشتی)همبرگر، سوسیس و کالباس(

39

5- دسـتگاه میکسـر یـا مخلوط کـن: بـرای افـزودن و اختـالط مـوادی چـون تکه هـای گوشـت 
عمل آوری شـده، پسـته، سـیر، هویـج و ماننـد این ها بـه درون خمیر سوسـیس و کالبـاس )فارش( اسـتفاده 

می شـود. 

شکل 25- دستگاه میکسر

ب- تکه های گوشت عمل آوری شده ) نمود ”تزیینی“یا ”نمایشی“(

بـرای تهیـه گوشـت های نمایشـی باید از گوشـت های با کیفیت باال اسـتفاده شـود )برای نمونه، قسـمت 
مغـز ران گوسـاله( بـه ایـن منظـور،  همـه چربی هـا و بافت هـای پیونـدی را کامـاًل جـدا کـرده و سـپس، 
به صـورت دسـتی یـا بـا دسـتگاه آن هـا را بـه قطعـات کوچک تـر تقسـیم می کننـد؛ سـرانجام، آن هـا را بـا 
ترکیباتـی عمـل آوری کـرده و سـپس بـا فـارش مخلـوط می کننـد. عمـل آوری گوشـت های نمایشـی برای 
ایجـاد طعـم، رنـگ و بافـت متفاوت اجرا می شـود. قطعات گوشـت را در محلول های ویژه )سـس عمل آوری( 
همـراه بـا بقیـه مـواد افزودنـی، عمـل آوری می کنند. در گذشـته، گوشـت ها را همراه بـا این محلـول در وان 
می ریختنـد و به مـدت 24سـاعت آن را در سـردخانه بـاالی صفـر قـرار می دادنـد تـا عمـل آوری شـود. البته 
طـی ایـن 24سـاعت، بـرای نتیجـه مطلوب، چندیـن بـار قطعـات گوشـت های نمایشـی درون وان را به هم 
می زدنـد تـا ایـن مرحلـه بهتر اجرا شـود. امروزه بـرای عمـل آوری، از دسـتگاه های تزریق چندسـوزنی به نام 
انژکتـور و دسـتگاه تامبلـر اسـتفاده می کننـد. روش کار دسـتگاه انژکتـور بـه ایـن صورت اسـت کـه محلول 
رقیقـی تهیـه می کننـد و در مخزن دسـتگاه می ریزند و سـپس با شـلنگ های نازکی به سـوزن  های دسـتگاه 
منتقـل می کننـد. قطعـات گوشـت زیـر سـوزن ها قـرار می گیرنـد و عمـل تزریـق انجـام می  شـود. قطعـات 
گوشـت تزریق شـده بـا بقیـه ترکیبـات )باتوجه  بـه فرموالسـیون( بـه دسـتگاه تامبلـر منتقـل می شـوند. در 
دسـتگاه تامبلـر، عملیـات گوشـت انجـام  در دسـتگاه تامبلـر انجام می شـود و  خـأ دسـتگاه موجب جذب 
بهتـر و بیشـتر مـواد بـه قطعـات گوشـت می شـود. دسـتگاه بـا چرخـش دورانـی و به وسـیله پاروهایـی کـه 
بـا وضعیـت خاصـی در داخـل مخـزن دسـتگاه تعبیـه شـده اند، گوشـت را ورز می دهـد. وجود سـرما درون 
مخـزن و خـأ کامـل آن، سـبب جـذب هرچه بیشـتر سـس و مـواد طعم دهنـده )تـا چهل درصـد( و جذب  
یکنواخـت آن هـا در بافـت گوشـت می شـود. محلول های کاربـردی درعمل آوری گوشـت نمایشـی عبارت اند 
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از: صمغ هـای پروتئینـی )ایزولـه سـویایا آگار( مـواد جـاذب رطوبـت )نمک های فسـفات، شیرخشـک(.
روی هم رفتـه مراحـل فراینـد بدیـن صـورت اسـت کـه ابتـدا، آب، نمک و ادویه گوشـت در دسـتگاه دایسـر 
)Dicer ( بـه تکه هـای کوچک تقسـیم می شـوند و سـپس درصـورت نیاز، امالح در دسـتگاهی به نـام اینجکتور) 
Injctor ( بـه درون آن تزریـق می شـود و آنـگاه در دسـتگاه تامبلـر)Tumbler ( غلطانـده و ورز داده می شـود. در 

گام بعـد، در دسـتگاهی بـه نـام میکسـر) Mixer (  بـه خمیـر حاصله از دسـتگاه کاتـر )Cutter( اضافه می شـود.

شکل 26- دستگاه های اینجکتور)سمت راست ( و تامبلر ) سمت چپ(

مرحله فرموالسیون

بـرای تولیـد فراورده هـای سوسـیس و کالبـاس بایـد مـواد اولیـه باکیفیـت، بـا نسـبت های صحیـح و به 
روش هـای مناسـب بـا یکدیگـر مخلوط شـوند تا محصـول با کیفیـت مطلوب به دسـت آید؛ همچنیـن، باید 
بـه جنبـه اقتصـادی آن نیـز توجـه کرد. پـس از انتخاب مـواد اولیـه باکیفیت، بایـد مقادیر مناسـب برای هر 
یـک از اجـزای فرمـول را  در نظـر گرفـت و اجزا را دقیق وزن کرد و سـپس عمل اختـالط را با ترتیب خاص 
انجـام داد. کوچک تریـن تغییـر در اجـزای فرمـول یـا مقادیـر آن هـا، کیفیـت محصـول را دسـتخوش تغییر 
می کنـد. نکتـه مهـم دیگـری کـه در مرحله فرموالسـیون ایـن فراورده ها بسـیار مهم اسـت، ترتیـب و زمان 
افـزودن اجـزای محصـول بـه یکدیگر اسـت. بـرای تولید سوسـیس و کالباس برخـی از  مواد بسـیار مرطوب 
مثل گوشـت، مرغ، سـیر، پیاز و برخی از مواد خشـک همچون آرد، نشاسـته، فسـفات، شیرخشـک و ادویه 

اسـتفاده می شـوند. ایـن مـواد طبـق فرموالسـیون اندازه گیـری  شـده و در دسـتگاه کاتر ریخته می شـوند.  

شکل27- اختالط مواد در مخلوط کن
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اصول کاتریزاسیون

خـرد کـردن و مخلـوط کـردن مـواد اولیـه در کاتـر، یکـی از فرایندهـای کلیـدی در تولیـد سوسـیس و 
کالبـاس اسـت. در تولیـد سوسـیس و کالبـاس مدیریـت دمـا بسـیار مهم اسـت. در ابتـدای تولیـد و پس از 
ریختـن مـواد در دسـتگاه کاتـر، بـه سـبب کار کردن دسـتگاه و هـم زدن مواد، اگر دمـا بـاال رود، پیوندهای 
پروتئینـی مناسـب تشـکیل نمی شـوند و خمیـر سسـت می شـود و کیفیـت محصـول کاهش می یابـد. برای 
غلبـه بـر ایـن مشـکل، قطعاتـی از یـخ را بـا مـواد دیگـر بـه فرموالسـیون اضافـه کـرده و وارد دسـتگاه کاتر 
می کننـد. ایـن کار سـبب پاییـن آمـدن دمـا و سـفت شـدن خمیـر می شـود. پـس از آنکـه همه مـواد الزم 
بـا ترتیـب خـاص در دسـتگاه کاتـر ریختـه شـدند، این دسـتگاه طی چندیـن مرحله، ایـن مـواد را به خمیر 
یکنواختـی تبدیـل می کنـد. مهم ترین مسـئله در تولید سوسـیس و کالباس آن اسـت کـه ترکیبات محصول 
طـوری باهـم آمیختـه شـوند کـه هنگام حـرارت دیـدن از یکدیگر جدا نشـوند و قـوام و برش پذیری داشـته 
باشـند؛ بنابرایـن، نگهـداری و جـذب آب، پایداری چربی و ایجاد سـاختار مناسـب، سـه اصل مهـم در تولید 
ایـن فـراورده اسـت. در کاتـر مجموعـه ای از تیغه ها درون کاسـه ای قرار دارنـد که به آرامـی در حال چرخش 
هسـتند. ایـن تیغه هـا، گوشـت را خرد کـرده و به خمیری نـرم تبدیل می کنند. مـواد اولیـه در کاتر هم زمان 
بـا خـرد شـدن، مخلـوط هم می شـوند. اندازه مـواد اولیـه هنگامی کاهـش می یابد کـه تیغه های برنـده کاتر 
بـا سـرعتی حـدود 1000 تـا 3000 دور در دقیقـه می چرخنـد. این مرحله بسـیار مهم اسـت زیـرا کیفیت و 

قـوام فـراورده به میزان خردشـدگی بسـتگی دارد.

شکل28- خرد کردن و اختالط مواد در دستگاه کاتر

تیغه هـای چرخـان کاتـر بـا انجـام عملیـات مکانیکـی روی خمیرگوشـت بـا حضور نمـک، فراینـد زیر را 
می کنند:  اجـرا 

سـطح ترکیبـات گوشـتی را افزایـش می دهنـد و نفـوذ، مخلـوط شـدن و واکنـش گوشـت با مـواد اولیه 
دیگـر را شـدت می بخشـند. بـا افزایـش دما و ایجاد گرمـا، دما را بـرای عملیات خرد کردن مناسـب می کنند 
)1ـ تا 10 درجه سلسـیوس(. ازطریق انتشـار نمک در گوشـت و واکنش نمک با گوشـت کم چرب، تشـکیل 

پروتئین هـای محلول در نمک را شـدت می بخشـند.
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 ترتیب افزودن مواد در کاتر

 ترکیبـات گوشـتی چرخ شـده، گوشـت یـا مـرغ، را ابتدا با نمک و فسـفات داخـل کاتر می ریزنـد و کمی 
خـرد می کننـد. )بهتـر اسـت دمای این مـواد، زیر صفر باشـد(

 بین تمام مراحل، کم  کم یخ را اضافه می کنند تا دما باال نرود.
مواد پودری پروتئینی را اضافه می کنند.

مواد پرکننده و کربوهیدراتی را اضافه می کنند.
مواد فیبری و جز آن ها را  اضافه می کنند.

نمک نیتریت را در آب حل کرده، به ترکیبات درون کاتر اضافه می کنند.
در پایان، ادویه و اسید آسکوربیک را اضافه می کنند.

درصورت استفاده از گوشت های نمایشی، در این مرحله به مخلوط اضافه می شوند.
سپس خمیر را به دستگاه پرکن وارد می  کنند.

پوشش سوسیس و کالباس

انواع پوشش های )Casings( کاربردی به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند: 
پوشـش های طبیعـی: در تهیـه انواع سوسـیس و کالبـاس حرارت دیده بـه کار می رونـد و عبارت اند از: 

روده گاو، مثانه و روده گوسـفند، شـکمبه گاو، روده کور، مثانه گوسـاله

مزایای پوشش های طبیعی

1- پوشـش های طبیعـی بهتریـن انتخـاب بـرای سـازندگان سوسـیس هسـتند زیـرا ایـن پوشـش ها 
به سـرعت اجـازه نفـوذ دود را فراهـم می کننـد.

2- پوشـش های طبیعـی ویژگی های عالی االسـتیته وکششـی داشـته و کارایـی تولیدی باالیـی در زمان 
پر کـردن دارند.

3- پوشـش طبیعـی سـبب حمایـت از طعم لذیذ سوسـیس و کالباس می شـود، بدون آنکـه طعم متضاد 
و ناسـازگار ایجاد کند.

4- سوسـیس های بـا پوشـش طبیعـی، قابلیـت خاصـی بـرای مصـرف مسـتقیم دارنـد و امـروزه میـزان 
تقاضـای مصرف کننـدگان بـرای آن هـا  بسـیار اسـت.

5- سوسیس ها در پوشش طبیعی به صورت آبدار وترد باقی می مانند.
6- کیفیت تراوشی و اسمزی پوشش های طبیعی سبب ایجاد پختی عالی می شود.

7- واژه  "طبیعی" یکی از قدرتمندترین کلمات تاثیرگذار بر تصمیم گیری خریدار است.
8-کیفیـت گرماپذیـری پوشـش طبیعـی بـدان معنـا اسـت که پوشـش ها، حـرارت سوسـیس را کاهش 
می دهنـد و آن هـا را سـردتر از درجه حـرارت هـوای اطـراف حفظ کـرده و درنتیجه، عمر و مانـدگاری بهتری 

را ایجـاد می کننـد. به این ترتیـب، محصـول آبـدار باقـی می مانـد و ظاهـر آن تازه تـر بـه نظر می رسـد.
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شکل29- انواع پوشش های طبیعی کاربردی در تولید سوسیس و کالباس

مزایای پوشش مصنوعی

پوشـش های مصنوعـی بـه هـر مقـدار کـه الزم باشـد، در دسـترس تولیدکننـده قـرار دارد و ماننـد   -1
پوشـش های طبیعـی، محدودیـت ندارنـد. ایـن پوشـش ها بهداشـتی تر هسـتند و مشـکالت تهیـه پوشـش 

طبیعـی را ندارنـد کـه همـواره بایـد اصـول بهداشـتی آن  به دقـت رعایـت شـود.
نیـازی بـه لـوازم و دسـتگاه های آماده سـازی پوشـش طبیعـی و رعایـت برخـی از شـرایط بـرای   -2
نگهـداری آن نیسـت. مقـدار زیـادی از آن هـا را می تـوان در فضـای کوچکـی نگهـداری کـرد. بـرای نمونـه، 
پوشـش های مصنوعـی سوسـیس به شـکل آکاردئونـی و به صـورت لوله هایی با طـول  28-22 سـانتی متر در 

آورده شـده اند کـه هرکـدام هنـگام پرشـدن بـه طـول تقریبـی  25 متـر یـا بیشـتر می رسـند. 
اقتصادی تـر هسـتند و در حـال حاضـر، بخـش عمـده ای از فراورده هایـی کـه در مقیـاس تجـاری   -3

تولیـد می شـوند،  در پوشـش های مصنوعـی پـر و بـه بـازار عرضـه می شـوند.  

شکل30- انواع پوشش های مصنوعی کاربردی در تولید سوسیس و کالباس
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مرحله پخت
پـس از پوشـش دهی خمیـر سوسـیس و کالبـاس، ایـن محصـوالت را می پزنـد. بنـا بـر اصـول پخـت و 
دوددهـی سوسـیس وکالبـاس، پـس از پوشـش دهی سوسـیس و کالبـاس، بیشـتر عملیـات پخـت، خشـک 
کـردن و دودی کـردن اجـرا می شـود )روش اتـاق پخـت بـا بخـار(. هـر روش پختـی که اسـتفاده می شـود، 
بایـد دمـای عمـق و سـطح فـراورده را بـه حـد الزم برسـاند. تمامـی محصوالت سوسـیس و کالبـاس که در 
پوشـش هسـتند، زمانـی کـه وارد اتـاق پخت می شـوند، مرحله پخـت با بخـار را طی می کننـد. بدین ترتیب 
کـه آب درون دیـگ بخـار، تبدیـل بـه بخار شـده، سـپس بـا لوله هایی بـه اتاق پخـت منتقل می شـود. برای 
کاهـش دمـای بخـار بـه کمتریـن میـزان ممکـن، بایـد دیـگ بخـار را در نزدیک تریـن فاصله به اتـاق پخت 
قـرار داد. ایـن بخـار در فواصـل زمانـی معیـن، مثـال هـر  پنـج ثانیـه یک بـار بـه درون اتـاق پخـت دمیـده 
می شـود. بـرای بخاررسـانی یکسـان بـه همـه محصـوالت، بهتـر اسـت کـه  در اتـاق پخـت یـک فـن تعبیه 
شـود تـا بخـار وارد شـده بـه سـیرکوله، به همـه نقاط یکسـان برسـد. زمانی که دمـای عمق محصـول به 72 
درجـه سلسـیوس برسـد، فراینـد پخت کامل انجام شـده اسـت. بنابراین، اگـر قطر محصول کم باشـد، مانند 
سوسـیس ها، زمـان کمتـری الزم اسـت تـا عمق محصـول به این دما برسـد. )کمتـر از یک سـاعت( ولی اگر 
قطـر محصـول زیاد باشـد، مثـل کالباس ها، مدت زمان بیشـتری نیاز اسـت )بعضی از محصـوالت برای پخته 

شـدن تا  شـش سـاعت نیز زمـان نیـاز دارند(. 

شکل31- پخت در اتاق پخت بخار
دودی کـردن: دود دادن نیـز بـرای بعضـی از محصـوالت اجـرا می شـود. دود از سـوختن ناقـص یا کند 
خـاک اره چوب هـای سـخت مثـل چـوب بلـوط، گـردو، گیـالس جنگلـی، آلبالـو و کاج بـه دسـت می آیـد. 
در نزدیـک اتـاق پخـت، مخـزن تولیـد دود وجـود دارد کـه دود تولیدشـده در آنجـا، بـه اتاق پخـت هدایت 
می شـود. محصـول بـرای بهبـود طعـم، افزایـش مانـدگاری ازطریـق کاهـش بـار میکروبـی، ایجـاد رنـگ و 

جلوگیـری از اکسیداسـیون دود داده می شـود. برخـی از معایـب دودی کـردن عبارت انـد از: 
دود دادن در دمای باال به مدت طوالنی، موجب تغییر ظاهر و کاهش وزن فراورده می شود.  -1

تاثیر دود در رشد قارچ ناچیز است.  -2
ترکیبات سرطان زای دود جذب گوشت می شود و سالمت مصرف کننده را به خطر می اندازد.  -3

- مهم ترین ترکیب سرطان زای موجود در دود، بنزوپیرن است.
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ازآنجایی کـه ایـن  مرحلـه  بسـیار پردردسـر اسـت و  بـر میـزان و غلظـت دود نیـز نمی تـوان مدیریتـی 
داشـت، امـروزه بیشـتر از اسـانس های مایـع و پودری دود اسـتفاده می شـود و می تـوان میزان غلظـت آن را 

در محصـول، همیشـه در حـد ثابتـی نگه داشـت.  

      شکل32- مرحله دودی کردن

اصول خنک کردن سوسیس وکالباس
پـس از اینکـه محصـوالت، زمـان الزم را بـا دمای مخصـوص به خود در اتـاق پخت سـپری کردند )یعنی 
دمـای عمـق محصـول بـه  72 درجه سـانتی گراد رسـید( باید سـرد شـوند. محصوالت بـا اسـتفاده از دوش 
آب سـرد، سـرد می شـوند. سـرد کـردن در ایـن مرحلـه مهـم اسـت و محصـول باید سـریع سـرد شـود زیرا 
ایـن شـوک سـرمایی موجب می شـود کـه اسـپورهای  فعال شـده غیرفعال شـوند. همچنین، محصـول بافت 
بهتـری خواهـد یافـت. پـس از سـرد شـدن کامـل و خشـک شـدن پوشـش ها، آن هـا را بـه سـردخانه باالی 

صفـر منتقـل می کنند.

مرحله نشانه گذاری محصول تولیدی
بـرای اطالع رسـانی بـه مصرف کننده، باید مشـخصات و ویژگی های هر محصول تولیدی روی بسـته بندی 
ذکـر شـود، همچنیـن از ایـن طریـق محصول قابلیـت شناسـایی و ردیابی خواهد داشـت. اطالعـات زیر باید 
به طورخوانـا روی محصـول به زبان فارسـی نوشـته شـود و درصـورت صادرات، به زبان انگلیسـی نیز نوشـته 

شـود. در نشـانه گذاری سوسـیس و کالباس، باید موارد زیر روی محصوالت درج شـود: 
نام و نوع  فراورده

میزان درصد گوشت و سایر مواد تشکیل دهنده
نام و نشانی تولیدکننده و نشان تجاری آن

شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت
تاریخ تولید به روز، ماه و سال

تاریخ انقضای قابلیت مصرف به روز، ماه و سال
عبارت » در درجه  حرارت چهار درجه سلسیوس نگهداری شود«

عبارت »ساخت ایران«
تاریخ تولید و انقضای مصرف خوانا و قابل رویت
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اصول سردخانه گذاری سوسیس و کالباس

سوسیس  وکالباس در دمای 1ـ تا  4 درجه سلسیوس نگهداری می شوند )سردخانه باالی صفر(
سوسـیس های پختـه را نبایـد منجمـد کرد زیـرا شـکل گیری بلورهای خطـی فرایند انجماد، به سـاختار 

پروتئیـن محصـول آسـیب می رسـاند و پـس از انجمادزدایی، عصـاره  زیادی خارج خواهد شـد.

اصول کنترل کیفیت محصول نهایی

شاخص های کیفی برای فراورده های گوشتی پخته  پوشش دار مثل سوسیس و کالباس عبارت اند از: 
ویژگی هـای حسـی و فیزیکی: رنگ، بـو، مزه، بافت، شـکل ظاهری، وجود نداشـتن اجسـام خارجی، 

نداشـتن بیرون زدگی فراورده از پوشـش و نداشـتن نشـت روغن از فراورده
ویژگی های شیمیایی: رطوبت، پروتئین،کربوهیدرات، چربی، نمک، فسفات ،pH و خاکستر

ویژگی هـای میکروبیولوژیکـی: پـس از نمونه بـرداری، آزمون هـای میکروبـی شـامل شـمارش کلـی، 
سـالمونال، استافیلوکوکوسـا و رئـوس کاتاالز مثبت، کلیفرمواشرشـیا انجام می شـود. برای اجـرای آزمون های 
فـوق بایـد پـس از تولیـد، از محصـول موجود در سـردخانه نمونه برداری تصادفی شـود. کنتـرل کیفیت همه 

خصوصیـات فراورده مهم اسـت.
- نظـر بـه اینکـه سوسـیس و کالباس تحـت عملیات پخت قـرار می گیرنـد و در فورموالسـیون آن ها نیز 
از نیتریـت همچـون نگهدارنـده اسـتفاده می شـود، اگـر در فراینـد تولید، حفظ زنجیره سـرد یا بسـته بندی، 

مشـکلی وجود نداشـته باشـد، به طورمعمـول مشـکل میکروبی نیز نخواهند داشـت.
     جدول7- برخی از ویژگی های شیمیایی سوسیس و کالباس با درصدهای مختلف گوشت

81تا 90درصد گوشت61تا 80درصد گوشت51تا 60درصد گوشتحداقل 40تا  50درصد گوشتویژگی  /  نمونه

حداکثر55رطوبت
حداکثر  4برابر
پروتئین+10

حداکثر  4برابر
پروتئین+10

حداکثر  4برابر
پروتئین+10

حداقل  15.5حداقل  14حداقل  9/512 تا11/5پروتئین
حداکثر 10حداکثر 15حداکثر 22حداکثر 23چربی کل
حداکثر 3حداکثر 4.5حداکثر 6حداکثر 9نشاسته
حداکثر 2.5حداکثر 2.5حداکثر 2.5حداکثر 3.2خاکستر

                       جدول8- مقدار مجاز فسفات و نیتریت درسوسیس و کالباس  
فراورده 61تا 90درصد گوشتفرآورده 40تا  60درصد گوشت    ویژگی  /   نمونه

حداکثر  0.65 درصدحداکثر0.5 درصدفسفات افزوده شده

حداکثر ppm 120حداکثر ppm 120نیتریت افزوده شده

حداکثر ppm 60حداکثر ppm 80نیتریت باقیمانده
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جدول9- ویژگی های میکروبی سوسیس وکالباس

حد قابل قبول آزمون
حداکثر 100000   )تعداد در گرم(شمارش کلی میکروبی

حداکثر 10 )تعداد در گرم(کلی فرم ها
منفی )تعداد در گرم(اشرشیا کلی

منفی )تعداد در 25گرم(سالمونال
کمتر از 10استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت

حداکثر50کلستریدیوم پرفرینجس
حداکثر 100کپک و مخمر

 (CIP)   سیستم شستوشوی  درجا

سیسـتم CIP برگرفتـه از سـه کلمـه Cleaning in place بـوده کـه به معنای شست وشـوی در محل )شست وشـو 
سـرخود( اسـت. سیسـتم CIP روش تمیـز کـردن سـطوح داخلـی لوله هـا، مجراهـا، تجهیـزات فـراوری، پاالیه ها و 
اتصـاالت مرتبـط در کارخانـه  ، بـدون نیـاز به نیـروی انسـانی، دخالت دسـت و همچنین جداسـازی بخش یا 
بخش هایـی از دسـتگاه، بـا اسـتفاده از یـک ضدعفونی کننـده قـوی اسـت. قطعـات ماشـین آالت کارخانه  ای 
تـا سـال 1950، ابتـدا جداسـازی و سـپس به صـورت دسـتی تمیـز می شـدند. در صنایـع مختلفـی همچون 
صنایـع گوشـت کـه بـه سـطح باالیـی از بهداشـت  نیاز دارنـد، سیسـتم CIP  امتیاز بسـیار مهمی محسـوب 

می شـود. ایـن روش سـریع تر از روش هـای دیگر اسـت.

CIP عملکردکلی سیستم

ایـن سیسـتم بسـته، بـا بـه گـردش درآوردن محلول هـای ضدعفونی کننـده در زمان مشـخص، از طریق 
نازل هـای تعبیه شـده در ماشـین آالت ،آن هـا را ضدعفونـی کـرده، از وجـود عوامـل میکروبی پـاک می کند و 
شست وشـو می دهـد. سیسـتم های اتوماتیـک CIP ازلحاظ سـاختار، عملیات و سـطح اتوماسـیون، با یکدیگر 
متفاوت هسـتند. درواقع مراحل سیسـتم شسـت وشـو، بسـتگی به خطوط تولیـد ماده غذایـی مدنظر دارند؛ 
امـا، بیشـتر از چهـار نـوع مایـع  سـود، اسـید، آب داغ و آب اسـتریل بهـره می برندکـه در دو نـوع، می تـوان 

خطـوط رفت وبرگشـت را  طراحـی کرد.
 بسـیاری از شـرکت ها و کارخانه هـا، در تـالش هسـتند تـا ا طریـق کاهـش زمـان عملیـات و همچنیـن 
کاهـش مصـرف آب و مـواد شـیمیایی، موجـب  بهبود عملیات سیسـتم CIP شـوند. یکـی از روش های نوین 
مربوط به این سیسـتم،  اسـتفاده از مواد ضدعفونی کننده و اکسـیدکننده به جای اسـید نیتریک اسـت. در 
ایـن روش، مدت زمـان زمـان عملیـات کاهـش  و راندمـان تولیـد افزایش می  یابـد. همچنین این ترکیـب در دمای 
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پاییـن، اثرگـذاری بسـیاری بـر آلودگی هـا و اجـرام میکروبـی دارد و بـه سـبب بی نیـازی از شست وشـوی  نهایـی 
بـا آب گـرم ) بـه سـبب باقی مانـده کـم این ترکیـب( مصرف سـوخت برای گـرم کـردن آب  نیزکاهـش می یابد.

به طورمعمول، مراحلی که در سیستم CIP انجام می شوند به ترتیب از این قرار هستند: 
- استفاده از آب با فشار باال برای از بین بردن باقی مانده های مواد موجود در تجهیزات

- تمیز کردن با مواد قلیایی که چربی ها و پروتئین ها را در خود حل می کند.
- شست وشو با آب

- تمیزکـردن بـا مـواد اسـیدی کـه مـواد قلیایـی باقی مانـده در سـطح تجهیـزات کارخانجـات را خنثـی 
می کنـد. ایـن مرحلـه رسـوب های معدنی را نیـز از بین می بـرد )به ویـژه در تجیهزاتـی مانند پاسـتوریزاتور(

- آب کشی نهایی که در این مرحله، از آب سرد استفاد می شود.

CIP تجهیزات کاربردی در سیستم

قطعاتـی کـه در سیسـتم های CIP مختلف  وجود دارند بیشـتر شـامل منبـع آب، تجهیـزات اندازه گیری، 
کنترلـر PLC، صفحـه نمایـش لمسـی، سیسـتم دوزینـگ، مبـدل حرارتـی، تانـک ورودی، تانـک خروجـی، 
شـیرهای چرخـش بـا قابلیـت تغییر دور و فشـار و شـیرهای اتوماتیـک، پمپ های مـواد شـیمیایی و نمودار 

ثبت کننـده فرایند هسـتند.
دمـای بـاال و مـواد شـیمیایی در سیسـتم CIP، بیشـتر بـرای بهبـود فرایند تمیز کـردن بـه کار می روند. 
در ایـن سیسـتم، ثابـت نگه داشـتن غلظت ماده شـیمیایی، میـزان آب به کاررفتـه، زمان و دمای شست وشـو 
مشـکل اسـت؛ بنابرایـن، زمانی که مشـکلی برای سیسـتم ایجاد شـود، بـرای اطمینان از اجـرای حداقل های 
فراینـد تمیـز کـردن، مـواد شـیمیایی، دمـا، زمـان و آب بیشـتری صـرف می  کنند کـه هزینه های زیـادی را 

در بـر می گیرد.

CIP عوامل موثر بر کارارایی سیستم

- دمـای محلـول تمیزکننـده: افزایـش دما سـبب افزایـش کارایی می  شـود، در واقع مولکول ها با سـرعت 
بیشـتری، آلودگی را از بیـن می برند.

- غلظـت مـاده تمیزکننـده: بـا افزایـش غلظت مـاده شـیمیایی، فرایند تمیز کـردن بهتر انجام می شـود 
زیـرا قابلیـت اتصال مـاده با سـطح افزایـش می یابد.

- مدت زمـان تمـاس محلـول تمیزکننـده با تجهیـزات: افزایش مدت زمـان تماس موجـب افزایش کارایی 
فرایند تمیزکردن می شـود.

- فشـار ایجادشـده حاصـل از محلـول تمیزکننـده: جریـان غیریکنواخـت )آشـفته( محلـول به کاررفته با 
ایجـاد نیـروی سـاینده، آلودگی هـا را بهتـر از بیـن می برد.
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CIP مشخصات کلی  سیستم
سـطوح در تمـاس در سیسـتم، CIP بایـد از جنـس اسـتیل صاف، ضدجذب،  غیرسـمی و مقـاوم در برابر 

خورندگی باشـند. 
سیستم و ارتباطات را باید بتوان به سادگی مدیریت کرد.  -1

اتصاالت جوش باید صاف و بدون حفره، چین، شکاف، ترک خوردگی و نقایص دیگر باشند   -2
خطوط لوله باید محکم، قابل محافظت در هنگام هوادهی و خشک کردن باشند.  -3

برای کنترل ساده، باید نقاط مناسب برای مشاهده سیستم فراهم شده باشند.  -4
سیستم باید طوری طراحی شود که بتوان به راحتی دما، غلظت و زمان مناسب را در آن پیاده کرد.  -5

CIP  انواع ساختار سیستم های
- ساختار تک تانکی:  با تانک شست وشو و آب کشی می شود.

- ساختار دوتانکی: یک تانک برای شست وشو با آب و تانک دیگر برای آبکشی است.
- ساختار سه تانکی: شست وشو با آب، آب کشی و بازیافت ازطریق سه تانک متفاوت انجام می شود.

- سـاختار چهارتانکـی: شست وشـو بـا آب، آب کشـی، شست وشـو بـا مـواد قلیایـی، اسـیدی، تمیزکننـده و 
بازیافـت، هرکـدام تانک  هـای جداگانـه دارنـد.

CIP مزایای سیستم
-  بی نیازی از نیروی انسانی

- مدت زمان کوتاه فرایند
- شرایط بهداشتی باال )سیستم اتوماتیک کارامدتر از سیستم دستی عمل می کند(

- ایمنی باال

CIP محدودیت های سیستم
- نصب و راه اندازی آن نیازمند کارشناسان مجرب است.

- سرعت جریان یا فشار مواد شیمیایی، پیوسته باید اندازه گیری و نظارت شود.

CIP شکل33: دستگاه های های سیستم
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دستگاه ها و تجهیزات کاربردی در صنایع گوشت

1ـ انواع چرخ گوشت
الف. چرخ گوشـت معمولـي یا اسـتاندارد: قسـمت های داخلـي چرخ گوشـت معمولـي عبارت اند از: 

بخـش حلزونـي، پیش خردکـن به صـورت مـدور بـا سـه حفره ، تیغه برنـده چهار پـر و تیغه مـدور منفذدار
ب. چرخ گوشـت مخلوط کـن: قطعـات گوشـت پیـش از چرخ شـدن، بـا مواد مختلـف افزودنـي کاماًل 

مخلـوط مي شـوند. در محفظـه قیفي شـکل آن نیـز دو بـازوي مخلوط کن نصب شـده اسـت.
ج. چرخ گوشـت زیـر صفـر درجه: بـه منظـور چرخ کـردن قطعـات گوشـت یخ زده بـه کار مـي رود. 

صفحـات منفـذداری بـه قطـر 300 الـي 400 میلي متـر و تیغه هایـی بسـیار قـوي دارد.

2ـ دستگاه های برش گوشت های منجمد
الف. سیستم گیوتین: 

یـک تیغـه برنـده دارد و بـا فشـار حـدود 150 بار، به صـورت عمودي بر قطعات گوشـت منجمـد فرود می آیـد و آن ها 
را بـه فواصـل مختلف قطـع مي کند.

ب. سیستم چرخشي:
در این گونه دستگاه ها، تیغه های برنده هاللي شکل اطراف صفحه دواري نصب شده است.

3ـ دستگاه برش چندمنظوره
به وسـیله ایـن دسـتگاه، مي تـوان انـواع گوشـت و چربي هـای حیوانـي منجمـد و نیـز قطعـات گوشـت 
پختـه را بـه فرم هـای مختلـف مکعـب مسـتطیل، مکعـب یـا ورقه بـا اندازه هـای گوناگون تقسـیم کـرد. دو 
صفحـه تیغه هـای برنـده نـرده ای عمـود بـر هـم، چهار صفحـه مکعب را بـرش مي دهنـد و یک تیغـه هاللي 

بـا برش هـای پي درپـی، دو صفحـه دیگـر مکعـب را می برنـد.

4ـ دستگاه مخلوط کن 
بـرای مخلـوط کـردن گوشـت، نمـک، ادویه جـات و سـایر مـواد افزودنـي بـه کار مـي رود. از یـک مخزن 
استوانه ای شـکل دوار شـبیه مخلوط کن هـای بتـن سـاختماني یـا مخـزن استوانه ای شـکل بي حرکـت داخل 
آن، بازوهـاي دواري عمـل هـم زدن و مخلـوط کـردن را انجـام  می دهنـد. ایـن بازوهـا مجهز بـه همزن های 

پارویي یـا مارپیچي هسـتند.

)cutter( 5ـ کاتر گوشت
دسـتگاه کوتـر یـا کاتـر برای بریدن گوشـت در قسـمت های بسـیار ریز و مخلوط کردن گوشـت و سـایر 
مـواد مصرفـی، در تهیـه انـواع کالبـاس و سوسـیس بـه کار مـي رود. کوترهـاي مدرن شـامل یـک مخزن یا 
کاسـه بـرای ریختـن مـواد اولیـه درون آن هسـتند کـه حرکـت دورانـي حـول یک محـور دارنـد. داخل این 
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مخـزن، عوامـل برنـده مجهـز بـه تیغه هـای خمیده هاللي شـکل عمود بـر کف آن، حـول محور افقـي دوران 
مي یابنـد. امـروزه، بـراي تولیـد کوترهـاي مـدرن و بـا توان بـاال، فقط از فـوالد زنگ نزن اسـتفاده  می شـود. 
مخـزن یـا کاسـه مجهـز بـه یـک سـرپوش اسـت کـه افـزون بـر جلوگیـري از ورود گردوغبـار بـه داخـل کاسـه و نیز 
جلوگیـري از سـروصدای بیـش از حـد هنـگام کار، بیشـتر از پاشـیده شـدن و خـروج محتویـات از کاسـه 
جلوگیـری می کنـد. در دسـتگاه های بـزرگ بـا ظرفیـت بـاال، جـک هیدرولیـک یـا پنوماتیک بـراي ریختن 
مـواد اولیـه بـه درون کاسـه و صفحـه دوار بـرای تخلیـه فـارش )farsh( پـس از آماده شـدن، بـه داخل واگن 

مخصـوص زیر آن وجـود دارد.

شکل 34-  دستگاه کاتر خمیر سوسیس و کالباس
در کوترهـاي مـدرن اتوماتیـک کامپیوتـري، تمامـي پروسـه انجام یافتـه برنامه ریـزی شـده اسـت.  ایـن 
کوترهـا، یـک صفحـه دیجیتـال برای مشـاهده سـرعت چرخش کاسـه و تیغه هـا، درجه حرارت داخل کاسـه و 

مدت زمـان کوتریزاسـیون وجـود دارد.

)filler 6ـ دستگاه های پرکن )فیلر
به منظـور پـر کـردن فـارش آماده انـواع کالباس هـا و سوسـیس های خام، پخته یـا حرارت دیـده به درون 

پوشـش ها، ظروف شیشـه ای یـا قوطي های کنسـرو بـه کار می روند.

 شکل35- دستگاه سوسیس پرکن
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7ـ دستگاه سوسیس پیچ 
ایـن دسـتگاه سوسـیس ها را هنـگام پـر کـردن پوشـش، و گـره زدن یـا پیچیـدن دو سـر آن هـا تنظیـم 

می کنـد و در کنـار لولـه پرکننـده دسـتگاه فیلـر نصـب مي شـود.

8ـ دستگاه سوسیس جمع کن
ایـن دسـتگاه سوسـیس های آمـاده را جمـع آوری مي کنـد. چندین میلـه دارد که با حرکت بـه دور محور 
خـود، موجـب جمـع شـدن سوسـیس ها می شـوند. پـس از پر شـدن یـک میلـه، میله دیگـري جـاي آن را 

می گیـرد و بـه  این ترتیـب، جمـع آوری سوسـیس ها ادامـه مي یابد.

)Cilpper( 9ـ دستگاه منگنه زن
ایـن دسـتگاه برای بسـتن دو سـر پوشـش های پرشـده کالباس بـا منگنه های فلـزي به کار مـی رود، این 
منگنه هـا بیشـتر از جنـس آلومینیـوم هسـتند. منگنـه زن در سـه نـوع اتوماتیـک، نیمه اتوماتیـک و دسـتي 

موجود اسـت.

10ـ اتاقک های مخصوص دود دادن
اتاقک هـای دود از جنـس فـوالد زنگ نـزن بـوده و ازنظـر بهداشـتي و سـرعت و دقـت عمـل، بسـیار 
مناسـب هسـتند. در اتاقک هـای مـدرن، افـزون بـر دود دادن، حرارت دهی، خشـک کـردن فراورده های خام 
عمل آمـده و پختـن فراورده هـای پختـه نیـز اجـرا می شـود. در ایـن تجهیـزات، دود در خـارج از اتاقـک دود 

تولیـد مي شـود.

 شکل36-  اتاقک دود

الف. تجهیزات مرکب دود سرد همراه با تهویه
بـراي تهیـه کالباس هـای خـام و گوشـت خـام عمل آمـده اسـتفاده می شـود و قـادر اسـت عوامـل موثـر بـر 
تکنولـوژي این گونـه فراورده هـا )حـرارت، رطوبـت نسـبي و سـرعت جریـان هـوا( در حین رسـیدن، خشـک شـدن و 
دودي شـدن  را تنظیـم کنـد. بـرای تهویـه ایـن تجهیـزات، سیسـتم های مختلف حرارتـي  بـه کار می روند که 

مجهـز بـه دسـتگاه های تهویـه سـرد، تهویـه گـرم، رطوبت گیـری و رطوبت دهـی و نیزگـردش هوا هسـتند.
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ب. تجهیزات مرکب دود همراه با حرارت دادن

ایـن تجهیـزات بـرای تهیه کالباس و سوسـیس های حرارت دیده اسـتفاده می شـود. در تجهیـزات مدرن، 
همـه مراحل پروسـه خط تولیـد را می توان بـا میکروپروسسـورها )microprocessor( اتوماتیـک مدیریت کرد. 
این گونـه تجهیـزات را کـه اتاقک هـای combination یـا universal نیـز مي نامند، دو نوع دارند و بیشـتر  از یک 

اسـکلت فلـزي بـا دو دیواره آلومینیومي تشـکیل شـده اند که بین دیواره ها، پشـم  شیشـه قـرار دارد.
نـوع اول عبـارت اسـت از اتاقکـي که کلیـه مراحل فراینـد تولید درون آن انجام مي شـود. دسـتگاه تولید 
دود بیشـتر در خـارج از اتاقـک تعبیـه شـده اسـت و بـرای فرایند خشـک کـردن یـا حـرارت دادن به روش 
خشـک، هـواي گرم دمیده مي شـود؛ سـرانجام، به منظور حـرارت دادن بـه روش مرطوب، از دسـتگاه بخار با 
فشـار پاییـن یـا هواي اشباع شـده گـرم و مرطوب اسـتفاده مي شـود. فراورده ها بـا دوش آب سـرد که داخل 

اتاقـک یـا در خارج از آن نصب شـده اسـت، خنک می شـوند.
در نـوع دوم از ایـن تجهیـزات، هرکـدام از مراحـل فراینـد تولیـد یعنـي دود دادن، حـرارت دادن، خنک 
کـردن و خشـک کـردن در اتاقـک جداگانـه ای اجـرا می شـود. اتاقک هـا مجـاور یکدیگـر بوده و همگـي آنها 

ازطریـق درهـاي تاشـونده بـا یکدیگر مرتبط هسـتند.

11ـ دستگاه های مخصوص حرارت دادن

بـرای حـرارت دادن و پختـن قطعـات گوشـت یـا فرآورده هـای گوشـتي حرارت دیـده و پختـه، همچنین 
به منظـور پاستوریزاسـیون نیمه کنسـروها و نیـز استریلزاسـیون کنسـروهاي گوشـتي بـه کار مي روند.

الف. دستگاه های پخت

ایـن دسـتگاه ها بـه دو صـورت دیـگ یـا وان پخـت و اتـاق پخـت سـاخته مي شـوند. اتـاق پخت سـاختماني 
شـبیه بـه اتاقـک دود دارد. اتـاق پخـت نسـبت بـه دیگ های پخـت، مزایـاي فراوانـي دارنـد. افزون بـر راحتي و 
سـرعت عمـل، ازنظـر بهداشـتي مناسـب تر هسـتند و همچنیـن موجـب حفظ بـو و طعـم آروماتیـک و نیز 

ویتامین هـای محلـول در آب فراورده هـا مـي شـوند.

ب ـ اتوکالو

اتوکالوها مخزن هایی هستند که با کمک فشار بخار در دمای باال، به بهترین نحو استریلیزاسیون می  کنند.
به همیـن سـبب، هـرگاه ضـرورت بـرای ضدعفونـی  کـردن و از بیـن بـردن بـار میکروبـی ایجـاب کنـد ، 

نخسـتین گزینـه اسـتفاده از دسـتگاه اتوکالو اسـت.
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شکل 37- اتوکالو صنعتی
 مخـزن اتـوکالو از فـوالد یـا اسـتیل بـوده و ظرفیت معمـول اتـوکالو  بـرای کارخانجـات، 300لیتری تا 

1000لیتـری و حجم هـای باالتـر اسـت. قسـمت های تشـکیل دهنده یـک اتـوکالو عبارت انـد از:
- سوپاپ

- شیرفلکه
- مانومتر بخار

- مانومتر حرارت

کاربرد اتوکالو در صنایع غذایی
کاربـری اتـوکالو در صنایـع غذایـی، بیشـتر بـرای کاهش بـار میکروبـی و درنتیجـه، پخت نهایی اسـت. 
حـال ایـن کاربـرد ممکن اسـت مربـوط به صنعـت غذایی کنسروسـازی به ویژه کنسـرو گوشـتی یـا صنعت 
تولیـد قـارچ باشـد. اهمیـت دسـتگاه اتـوکالو در صنایع غذایی، به سـبب نقش مهـم آن در مهـار میکروب ها 

است.  زیاد  بسـیار 

 سردخانه گوشت
از سـردخانه گوشـت بـرای نگهـداری و بـاال بردن طول عمر گوشـت دام و  فرورده های گوشـتی اسـتفاده 
می شـود. ایـن سـردخانه ها در دو نـوع سـردخانه گوشـت باالی صفر و سـردخانه گوشـت زیرصفـر طراحی و 

می شـوند.  تولید 
گوشـت یکـی از محصـوالت فسـادپذیر اسـت. فسـاد میکروبـی گوشـت ازطریـق دسـت ا از میکروب هـای 
سـایکروفیل رخ می دهـد کـه جزو باکتری های هوازی گرم منفی میله ای شـکل هسـتند. الشـه حیوان ذبح شـده 
بایـد بالفاصلـه سـرد شـود، کاهـش سـریع دمـا در کاهـش تعـداد میکروارگانیسـم های موجود روی الشـه موثر 
اسـت. به منظـور ایجـاد دمـای مدنظـر در گوشـت طـی مدت زمانـی محـدود و  جلوگیـری از چروکیـده شـدن، 
گندیدن، تغییرطعم، تغییرات در سـطح، رشـدکپک و تغییرات در رنگ، باید شـرایط مناسـب حرارتی، رطوبتی 
و حرکتـی بـرای اتمسـفر و دمـای داخـل انبـار ایجاد شـود. الشـه باید بـا رنگ روشـن و ظاهر تازه حمل شـود.
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 دمـای بـدن حیـوان در هنـگام ذبـح 38/8 اسـت. پـس از ذبـح، تغییراتـی رخ می دهد که حـرارت ایجاد 
می کنـد و موجـب افزایـش دمـای الشـه می شـود؛ درحالی که تبادل دما از سـطح الشـه، دمـای آن را پایین 
مـی آورد، می بایـد دمـا را در مرکزی تریـن ناحیـه گوشـت اندازه گیـری کـرد. رطوبـت الشـه نیـز در هنـگام 
ذبـح،  %75 اسـت کـه پـس از آن، به تدریـج شـروع بـه کاهـش می کنـد و ضایعات وزنـی یـا چروکیدگی را 

به دنبـال خواهد داشـت. 
 بـرای بـه حداقـل رسـاندن میزان فسـاد، بایـد دمـا را هرچه سـریع تر به صفر درجـه سـانتی گراد کاهش 
داد، بدیـن معنـا کـه در نخسـتین روز از دوره سردسـازی، باید دمای بیـن به 1/5 تا 7 درجه سـانتی گراد و دمای 
مرکز گوشـت به 18 درجه برسـد. برای جلوگیری از فسـاد سـطحی، خشـک کردن سـطح الشـه نیز اهمیت 
ویـژه ای دارد. چنانچـه رطوبـت الشـه 47 درصـد و در دمای دو درجه سـرد شـده باشـد، چنیـن تغییری رخ 
نخواهـد داد؛ بنابرایـن بـرای انجمـاد انـواع مختلـف گوشـت، بایـد دما سـریع به صفر تـا یک درجه رسـانده 
شـود. سـپس، باید با اسـتفاده از هوای سـرد به دمای  45-  درجه سـانتی گراد و سـرعت500 تا1000فوت 
در دقیقـه، گوشـت را منجمـد کـرد. ایـن سـرعت بنـا بـه انـدازه و ضخامـت گوشـت متغیـر اسـت. به طـور 
معمـول، الشـه ها را روی سـبدهای مخصـوص یـا روی قالب هـای مخصـوص بـا فاصله بـرای عبور هـوا قرار 
می دهنـد. بـا رسـیدن دمـای مرکـزی گوشـت بـه منهـای 18 درجـه سـانتی گراد، انجمـاد پایـان می یابـد. 
سـرعت عمـل در انجمـاد اهمیـت ویـژه ای دارد، هرچـه مدت زمـان انجمـاد کوتاه تـر باشـد، کیفیـت کاالی 

منجمدشـده باالتـر خواهد بود.
 بعضـی از فراورده هـای گوشـتی پـس از آمـاده شـدن، بالفاصلـه منجمد می شـوند زیـرا که این هـا ازنظر 
فیزیکـی ناپایـدار هسـتند و انجمـاد بـرای حفظ ثبـات این دسـته از محصوالت، افـزون بر اثـر نگهدارنده آن 
ضـروری اسـت. دیگـر محصـوالت با پیش فرض شـدن پایدار می شـوند که ایـن فرایند پیـش  از انجماد روی 
آن هـا  اجـرا می شـود.  کارخانجـات تولیدکننـده فراورده های گوشـتی بـا روش مداوم، مجهز بـه خط انجماد 
بـا تجهیـزات مـدرن هسـتند و بـا اسـتفاده از ازت مایـع و فریزرهـای مارپیچـی کار می کننـد. به طورمعمول 
محصوالت گوشـتی منجمد، نسـبت به خروج از انجماد و فسـاد، آسـیب پذیر هسـتند و بایدبسـته بندی شـده و 

هرچـه سـریع تر به انبار سـرد منتقل شـوند.

مراحل نگهداری از گوشت قرمز در سردخانه

پیـش از انتقـال الشـه گوشـت بـه سـردخانه، الشـه ها بایـد بـا آب سـرد شسـته و سـپس کامال خشـک 
شـوند. باتوجه بـه ظرفیـت سـردخانه گوشـت، بایـد در هـر انبـار تعداد معینی الشـه قـرار گیرد و گوشـت ها 

جداگانـه روی ریـل جـای گیرنـد و بـه جریـان هـوا بیـن آن ها توجه شـود.
در اتاق هـای سـردخانه، رطوبـت هـوا بایـد از 85 تـا 92 درصـد باشـد. مدت زمـان سـرد کـردن الشـه 
گوشـت گوسـفند 24 تا 48 سـاعت اسـت و این زمان برای الشـه گاو، بین 48 تا 72 سـاعت متغیر اسـت. 
از مهم تریـن دالیـل توجـه ویـژه  بـه رطوبت هوا در سـردخانه گوشـت آنکه اگـر میزان رطوبـت کمتر از حد 
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تعیین شـده اسـتاندارد باشـد، موجب می شـود تا آب، از سـطح گوشـت خارج شـده و آب بافت های داخلی تر 
به سـطح می رسـد؛ درنتیجه، گوشـت خشـک شـده و وزن الشـه کم می شـود. به طورمعمول، وزن گوشـت 
در سـردخانه پـس از 72 سـاعت، نسـبت بـه وزن اولیـه بایـد 2.5 درصد کاهش یابـد و اگر شـرایط نگهداری و 

رطوبـت مناسـب نباشـد، میـزان کاهـش وزن بیشـتر از حد معمـول خواهد بود.

شکل38-  نمای سردخانه گوشت

نگهداری از فراورده های گوشتی
از فراورده هـای گوشـتی می تـوان بـه سوسـیس و کالبـاس اشـاره کـرد کـه بـا کیسـه های پلـی اتیلـن 
بسـته بندی شـده اند و بـرای حفـظ و نگهـداری به سـردخانه نیاز دارنـد. دمای الزم بـرای نگهـداری فراورده 
گوشـتی )سوسـیس و کالبـاس ( در سـردخانه گوشـت، دمایـی بیـن صفر تـا دو درجه بوده و رطوبت نسـبی 

الزم بـرای آن نیـز 75 درصد اسـت.

گوشت پرندگان
گوشـت پرنـدگان نیـز بـرای نگهـداری طوالنی مـدت، نیاز بـه انجمـاد و سـردخانه دارند. نکتـه  قابل تامل 
آنکـه منجمـد کـردن سـبب افزایـش کیفیـت نخواهـد شـد و انجمـاد فقـط از رشـد باکتری هـا جلوگیـری 
می کنـد. در سـردخانه مـرغ و گوشـت پرنـدگان، الشـه منجمـد الشـه ای اسـت کـه دقیقـاٌ بالفاصلـه پس از 

کشـتار، در مرکـز عضـالت بـه دمایـی در حدود12-  برسـد.

انواع سردخانه گوشت
سردخانه های گوشت بر اساس کارکردی که دارند، در دو نوع زیر صفر و باالی صفر طراحی و تولید می شوند. 

سردخانه گوشت باالی صفر 
سـردخانه گوشـت بـاالی صفـر دمایـی بین 0 تـا 15 درجـه سـانتی گراد دارند و بـرای نگهداری گوشـت و 
مـواد پروتئینـی طـی مدت زمـان کوتـاه مثاًل حداکثریـک هفته، بـه کار می روند. این سـردخانه ها بیشـتر در 
صنایـع و مشـاغلی کاربـری دارنـد کـه در بازه هـای زمانـی کوتاه مـدت، نیـاز بـه مصـرف گوشـت دارند مثل 

سوپرگوشـت ها، قصابی هـا، هایپرمارکت هـا و سـوپرمارکت ها. 
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شکل 39- سردخانه باالی صفر گوشت
سـرد کـردن یـا کاهـش دمـای الشـه های گـرم را بایـد هرچـه زودتـر، پـس از پوسـت کنی آن هـا در مرحله 
کشـتار آغـاز کـرد، به طوری کـه طـی ده سـاعت پـس از کشـتار، دمـای عمـق گوشـت بـه کمتـر از 10+ درجـه 
سلسـیوس برسـد. تأمیـن رطوبت نسـبی 95-85 درصد نیز در جلوگیری از کاهش وزن گوشـت اثـر مهمی دارد.

نکتـه:  الشـه ها در سـالن پیش سـردکن، بـا دمـای نزدیـک صفر درجـه سلسـیوس و به مدت دسـت کم 
24 سـاعت سـرد می شوند.

جدول 10- شرایط نگهداری برخی از مواد پروتئینی در سردخانه باالی صفر عرضه به بازار

شرایط )عرضه تازه(دما نسبی)درصد(دمانام مواد غذاییردیف
مدت 

نگهداری)روز(

1
الشه درسته مرغان 

خانگی)مرغ/اردک و غاز(
2بدون بسته بندی85-95صفر تا 4

2
الشه درسته مرغان 

خانگی)مرغ/اردک و غاز(
85-95صفر تا 4

بسته بندی شده با 
پالستیک سه الیه غیر 

قابل نفوذ
3

3
الشه درسته مرغان 

خانگی)مرغ/اردک و غاز(
85-95صفر تا 4

بسته بندی شده با اتمسفر 
اصالح شده

7

4
الشه درسته مرغان 

خانگی)مرغ/اردک و غاز(
85-95صفر تا 4

بسته بندی شده در 
گنجابه یک بار مصرف

3

5نیم الشه88-92تا 7الشه گاو5

88-92صفر تا 4قطعه های گوشت گاو6
بسته بندی معمولی در 

گنجابه
3

88-92صفر تا 4قطعه های گوشت گاو7
بسته بندی شده در خالء 

درگنجابه
7

85-95صفر تا 4قطعه های گوشت گاو8
بسته بندی با اتمسفر 

اصالح شده
10

3بدون بسته بندی85-95تا 7الشه درسته گوسفند9
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شرایط )عرضه تازه(دما نسبی)درصد(دمانام مواد غذاییردیف
مدت 

نگهداری)روز(
3با بسته بندی معمولی85-95صفر تا 4قطعه های گوشت گوسفند10

85-95صفر تا 4قطعه های گوشت گوسفند11
بسته بندی شده در خالء 

درگنجابه
5

85-95صفر تا 4قطعه های گوشت گوسفند12
بسته بندی با اتمسفر 

اصالح شده
7

150با بسته بندی-1800ماهی درسته چرب13
240با بسته بندی-1800ماهی درسته کم چرب14
180با بسته بندی-1800ماهی شکم خالی15
180با بسته بندی-1800مایع امیخته و جدا از هم16

سردخانه نگهداری گوشت زیر صفر
در سـردخانه گوشـت زیـر صفـر، می توان بازه هـای زمانی نگهداری گوشـت قرمز را افزایش داد و گوشـت 
را بـه مـدت طوالنی تـری، تـازه و سـالم نگـه داشـت. در سـردخانه های زیـر صفر، گوشـت را به صورت الشـه 
درسـته، نیم الشـه، ربع الشـه، تکه شـده، بی اسـتخوان و برابر خواسـته مشـتری یخ زده می کنند و مثل دیگر 
مـواد پروتئینـی همچـون مـرغ، تخم مـرغ، ماهـی و جز این هـا، نگهداری می کننـد. به همین منظور،گوشـت 
داخـل دسـتگاه های سـرمازا در دمـای دسـت کم 35- درجه سلسـیوس و سـرعت گردش هـوای 3.5 متر در 

ثانیـه یخ زده می شـود.
جدول 11-  زمان و شرایط نگهداری انواع گوشت در سردخانه زیر صفر  

دما )C°(نام مواد غذاییردیف
دمه 

نسبی)%(
شرایط

مدت نگهداری 
)روز(

360بالفاف پیچی95-1890-الشه گاو )چارک و نیم الشه( 1

2 
قطعه های گوشت گاو بدون 

استخوان
360بسته بندی کارتنی1890-95-

270بالفاف پیچی95-1890-الشه درسته گوسفند 3

90-1885-الشه درسته مرغان خانگی 4
بسته بندی شده با پالستیک 

سه الیه
360

--18-قطعه های مرغان خانگی 5
بسته بندی شده در گنجابه 

یک بار مصرف
270

90-1885-گوشت مرغان خانگی 6
بسته بندی شده در گنجابه 

یک بار مصرف
270

270بسته بندی کارتنی95-1890-گوشت گوسفند بدون استخوان 7
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شکل 40- نمای سردخانه زیر صفر

معایب رطوبت بسیار باالی سردخانه گوشت
- سرعت یافتن رشد باکتری ها و افزایش احتمال فساد گوشت

تجمـع ذرات ریـز آب و ایجـاد مشـکالت بهداشـتی ناشـی از آن در سـردخانه، فریـزر، تاسیسـات و 
گوشـت بسـته بندی  اتاق هـای 

کاهش تاثیرگذاری سیستم های سرمایشی
جلوگیری از خروج آب اضافی الشه ها  

ایجاد شرایط مناسب برای رشد و تکثیر قارچ و کپک روی سطوح گوناگون تاسیساتی  
فراهم شدن محیط ناسالم برای کارکنان  

بیشتر شدن احتمال خوردگی و تخریب وسایل و تاسیسات و سیستم ایزوالسیون  

معایب رطوبت پایین سردخانه گوشت
بیشتر شدن میزان کاهش وزن حین سرد کردن و نگهداری از گوشت  

تغییر رنگ الشه و سوختگی ناشی از سرما، به ویژه  برای الشه های پیر و الشه های الغر  
کم شدن سرعت خروج گوشت از حالت انجماد  

سردخانه گوشت با اتمسفر تغییریافته
الزم بـه ذکـر اسـت نگهداری از گوشـت در دماهای پاییـن، محدودیت زمانی دارد زیرا در گوشـت، برخی 
از باکتری های سـرما دوسـت نیز وجود دارند و می توانند روی سـطح گوشـت رشـد کرده و گوشـت را فاسـد 
کننـد. بـرای مانـدگاری بـاالی گوشـت در ایـن نـوع سـردخانه، از گاز دی اکسـید کربن اسـتفاده می شـود. 
محققـان اعـداد متفاوتـی را بـرای غلظـت ایـن گاز بیـان کرده انـد؛ روی هم رفتـه، می تـوان گفـت 10 تـا 30 

درصـد، برای بیشـتر گوشـت ها توصیه می شـود.
هـوای خروجـی از سیسـتم های سـرمازای سـردخانه ها، بایـد با حجم ظرفیت فضای سـردخانه متناسـب 
باشـد. فرایند سـرد کردن الشـه گوسـفند 24 تا 48 ساعت و برای الشـه گاو 48 تا 72 ساعت زمان بر خواهد 
بـود. اگـر میـزان رطوبـت اتاق هـای سـردخانه پایین تـر از حد اسـتاندارد باشـد، نخسـت آب از قسـمت های 
سـطحی گوشـت خارج می شـود و سـپس، آب بافت های داخلی به سـطح گوشـت منتقل می شـود؛ بنابراین، 
وزن الشـه کاهـش می یابـد و گوشـت خشـک بـه نظـر می رسـد. اگـر زمـان نگهداری گوشـت در سـردخانه 

طوالنـی شـود یعنـی بیـش از چهـار روز، امکان رشـد باکتری وجود دارد  و فسـاد گوشـت آغاز می شـود.
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تجهیزات اصلی سردخانه
از مهم تریـن و اصلی تریـن تجهیـزات کاربـردی در سـردخانه بایـد بـه کمپرسـور، کندانسـور، اواپراتـور، 
تابلـو بـرق و شـیرآالت کنترلـی و حفاظتـی آن اشـاره کـرد. روی هم رفته،  بخش هـای مختلف در سـردخانه 

از:  عبارت انـد 

بدنه سردخانه
بدنـه سـردخانه کانکسـی یـا اتاقکـی از نـوع سـاندویچ پانل، بـا ضخامت 10 الی 15 سـانتی متری اسـت. 
نـوع عایـق نیـز پلـی اورتان اسـت و کل بدنه با روکش ورقی پوشـیده می شـود. عایق بندی سـردخانه اهمیت 
بسـیار زیـادی دارد زیـرا هرچـه عایق بنـدی کامل تـر باشـد، بـر سیسـتم های هـای برودتـی فشـار کمتـری 

اعمـال شـده و درنتیجـه، در مصـرف انـرژی صرفه جویی می شـود.  

شکل 41- ساندویچ پنل سردخانه

همچنیـن عایق بنـدی کامـل برایـی جلوگیـری از نوسـانات دمایـی داخـل سـردخانه، تاثیـر بسـیاری بر 
سـالمت مـواد غذایـی به ویـژه میوه هـا و سـبزیجات در سـردخانه بـاالی صفـر می گـذارد زیـرا در ایـن نـوع 
سـردخانه ها، بـا کاهـش یـا افزایـش ناخواسـته دمـا، تاثیـرات منفـی سـریع بـر محصـوالت ظاهر می شـود .

شکل42- شکل ظاهری و نحوه گردش هوای سردخانه
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کمپرسور سردخانه گوشت
موتـور یـا همان کمپرسـور مهم ترین بخش یک سـردخانه گوشـت اسـت. مهم ترین بخـش و  قلب تپنده 
سـردخانه، کمپرسـور آن اسـت. کمپرسـور دسـتگاهی اسـت کـه بـرای فشرده سـازی گازهـا بـه کار می رود. 
الزم بـه ذکـر اسـت که در کمپرسـورها، عملیات متراکم سـازی و فشـرده کـردن گازها سـبب افزایش دمای 
گاز نیـز می شـود. به طورمعمـول بـه ایـن قطعـه، موتـور سـردخانه نیز گفتـه می شـود. گفتنی اسـت که برق 
مصرفـی سـردخانه ها سـه فاز صنعتـی اسـت؛ البتـه، سـردخانه های کانکسـی را بـا بـرق تک فاز نیـز می توان 
طراحـی کـرد ولـی هزینه طراحی این نوع سـردخانه ها، بسـیار بیشـتر از نوع سـه فاز آن اسـت .کمپرسـورها 
در انـواع مختلفـی سـاخته می شـوند که بر اسـاس طـرز کار، به انـواع دینامیـک و جابه جایی مثبت تقسـیم 

می  شـوند و همچنیـن ایـن انـواع نیز خود چندیـن زیرمجموعـه دارند.

شکل43- کمپرسور سردخانه

کندانسور و اواپراتور سردخانه گوشت  

اواپراتور سردخانه

ایـن دسـتگاه را مبـدل حرارتـی نیـز می نامنـد. اواپراتور ها در قسـمت داخلـی و اتاقک سـردخانه ها نصب 
می شـوند. در اواپراتـور سـیال مبـرد )گاز فریـون یـا گاز آمونیـاک( در کویل هـای آن بـه گـردش در می آید. 
دمـای گاز سـرد شـده ازطریـق کندانسـور وارد کویل های اواپراتور می شـود و سـپس به وسـیله  چندین فن، 
ایـن سـرما در محیـط سـردخانه پخش می شـود. ازاین  رو، اواپراتـور افزون بر سـرمایش سـردخانه، فضای آن 

را نیـز تهویـه می کنـد. اواپراتورهـا  بنـا به نوع سـردخانه، نـوع مبـرد و مانند آن طراحی می شـوند.   
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شکل44-  اواپراتور سردخانه

تابلو برق سردخانه

یکـی از حسـاس ترین بخش هـای مدیریـت و تنظیـم تجهیـزات سـردخانه، تابلو بـرق آن اسـت. مدیریت 
وضعیـت کاری کمپرسـور، کندانسـور، اواپراتـور، تنظیـم دمـای اتاق، حفاظـت از تجهیزات و ایجـاد ثبات در 
سـردخانه، ازطریـق تابلـو بـرق آن میسـر می شـود. تابلـو بـرق سـردخانه شـامل کنتاکتـور و کلیـد حرارتی، 

فیوزهـا، کلیدهـا، ترموسـتات، تایمـر، نشـانگرها، هشـدارها و مانند این ها اسـت.

شیرآالت کنترلی

بـرای انتقـال مبـرد در قسـمت های مختلـف سیسـتم، بازوبسـته شـدن مسـیرهای روغـن و گاز مبـرد و 
تعییـن جهـت حرکـت مبـرد، ازشـیرآالت کنترلـی اسـتفاده می شـود. نقـش شـیرآالت در ایمنـی و دقـت 
سیسـتم های برودتـی بسـیار پررنـگ اسـت. در سـردخانه نیـز مهم تریـن شـیرآالت کنتـرل شـامل کنتـرل 
فشـار مکش و دهش کمپرسـور، ترموسـتات ها، ترنسـمیترهای دما و فشـار، لول کنترل و فشارسـنج روغن 

هستند. کمپرسـور 

درب سردخانه گوشت

درب سـردخانه گوشـت یکی از مواردی اسـت که باید در انتخاب آن دقت زیادی داشـت. درب سـردخانه 
باید هماهنگی کامل با وسـعت سـالن و وسـایل نقلیه حمل بار مانند لیفتراک و ریچتراک داشـته باشـد.
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