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 ر پروتئین گستشرکت  حضور

در بیست و چهارمین نمایشگاه 

 المللی اگروفود ایراننیب

 

  آزاد شدن استفاده از خمیر

مرغ در تولید سوسیس و 

 کالباس

  

  تجلیل ماه مبارکتکریم و 

 رمضان در شرکت گوشتیران

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 
 ؟چیست کنگو -تب خونریزی دهنده کریمه

های کنگو یکی از بیماری-تب خونریزی دهنده کریمه

یز که در کشور ما ن  ویروسی مشترک بین انسان و حیوان است

ها بیماری بالینی شود. آلودگی با این ویروس در دامدیده می

کند با اینهمه ممکن است در انسان باعث مرگ شود. ایجاد نمی

در  های بیماریهای بدن یکی از نشانهخونریزی در بافتایجاد 

 افتد. انسان است که در مراحل آخر بیماری اتفاق می

 شود؟چگونه این بیماری منتقل می

 هایی که ازاین بیماری به صورت معمول از طریق گزش کنه

اند و یا از طریق تماس مجروح با دام آلوده خونخواری کرده

-آلوده در زمان کشتار دام، به انسان منتقل میهای های دامبافت

ها در کشتارگاه و رعایت اصول بنابراین کشتار دام شود.

بهداشتی در هنگام کشتار نقش بسیار مهمی در پیشگیری از 

-بیماری دارد.انتقال بیماری از فرد بیمار به فرد دیگر نیز از راه

 های مهم انتقال بیماری است. 

 
 

 کنگو -ریزی دهنده کریمهنشانه های تب خون

باشد ولی دوره کمون بیماری ها بدون عالمت میبیماری در دام

در انسان بستگی به نحوه انتقال ویروس دارد. متعاقب گزش 

روز و متعاقب  9روز و حداکثر  1-3ها معمواًل دوره کمون کنه

روز  13روز و حداکثر  5-6تماس با خون و یا بافت های آلوده 

سردرد، تب باال، درد ناحیه مانند  به طور یماریمی باشد. ب

 صورت وها و مفاصل، درد معده، استفراغ، قرمزی چشم پشت،

    
 

 المللی اگروفود ایراننیحضور شرکت پروتئین گستر در بیست و چهارمین نمایشگاه ب

 

  واحد تحقیق و توسعه 

  

 

 

 

 در این شماره می خوانید:

 های گوشتیفرآورده گوشت و تخصصی بولتن

 )گوشتیران(شرکت سینا پروتئین 

 67شماره 

 7210  ماهخرداد 

 اخبار گوشتیران

 کنگو-کریمهاطالعاتی در مورد تب خونریزی دهنده 

 

 

اطالعاتی در مورد تب خونریزی -7

 کنگو-دهنده کریمه

 

اولتراسوند و کاربرد آن در صنعت -6

 گوشت

 

 

های روشنایی فوق نسل جدیدالمپ-2

 SMDمصرف کم

 
 

 اخبار گوشتیران

 

 

با حضور معاونین  " 7112ود ایران اگروف "آالت و صنایع وابسته المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشیننقل از روابط عمومی شرکت پروتئین گستر سینا بیست و چهارمین نمایشگاه بینبه 

المللی افتتاح گردید. شرکت پروتئین گستر سینا که در این نمایشگاه با سبد کامل محصوالت خود حضور یافته بود، مورد های بینوزیر محترم جهاد کشاورزی در محل دائمی نمایشگاه

ت تجاری در این الگذاران با حضور در غرفه به گفتگو و مذاکره با مدیران با هدف افزایش مبادهای مختلف قرار گرفت. سرمایهگذاران شرکتاستقبال بسیاری از مردم و بخصوص سرمایه

 حوزه پرداختند.

جاد ارتباطی کنندگان را به خود جلب کرد. به منظور ایاز دیگر موارد در خور تأمل در این نمایشگاه، طراحی بسیار جالب غرفه و استفاده از ماکت پروژه ماهیران بود که توجه بسیاری از بازدید

 ، پروژه سمپلینگ نیز اجرا شد تا با ارائه محصوالت با کیفیت، مشتریان وفادار این برند معتبر را افزایش دهد. گوشتیران با رعایت کاملکنندگانمؤثر و به یادماندنی برند گوشتیران با مصرف

 قوانین و اصول علمی دنیای سمپلینگ راهی مطمئن جهت ورود ماندگار در ذهن مصرف کننده را ایجاد نمود. 

نین ارتقاء سطح ها و همچکنندگان و آشنایی با نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات آنتاوردهای جدید این شرکت، ارتباط مستقیم با مصرفآشنایی مصرف کنندگان با محصوالت و دس

 مبادالت تجاری در بخش صادرات از جمله دستاوردهای مهم این نمایشگاه بود.

 

        

شرکت پروتئین گستر سینا، همزمان با ماه مبارک رمضان، برنامه تالوت روزانه فرهنگی  به گزارش واحد

در محل نمازخانه  گام برپایی نماز جماعت ظهر و عصردر هنیک جزء قرآن کریم به همراه ادعیه خوانی 

جشن  راسمم از دیگر برنامه های ماه رمضان برگزاریشرکت گوشتیران با حضور کارکنان برگزار گردید. 

 در نمازخانه شرکت و در حضور جمعی از کارکنان روز پانزدهم ماه مبارک رمضان و مولودی خوانی در

نمازگزاران به  ای به رسم یادبودهدیه مراسم  بود که در پایانبرکت کریم اهل بیت،  میالد پر به مناسبت

روال هرسال  طبقهای خواروبار و افطاری جهت تکریم ماه مهمانی خدا، بسته عالوه بر این اهدا گردید. 

 بین کارکنان توزیع گردید.

 

 

 

 

تولید و فت: ، گهای گوشتی آزاد شده استهای گوشتی با بیان اینکه طبق مصوبه جدید سازمان استاندارد، تولید و استفاده از خمیر مرغ در فرآوردهدبیر انجمن فرآوردهمجید افالکی،  

ینکه تولید افالکی با تأکید بر ا است.ازسوی سازمان غذا و دارو های متقاضی انهکارخبرای  و پروانه ساخت جدید استفاده از این محصول در سوسیس و کالباس نیازمند دریافت مجوز

ه برای توانند از مرغ مصرفی روزانه خود، خمیر مرغ را تولید کنند که البتپذیر است، افزود: این تولیدکنندگان میهای تولیدکننده سوسیس و کالباس امکانخمیر مرغ تنها در کارخانه

 .سوسیس و کالباس باید پروانه ساخت داشته باشندمصرف آن در 

ید های گوشتی به سمت تولید با استفاده از خمیر مرغ خواهد رفت، گفت: شرایط تولهای فرآوردههای گوشتی با بیان اینکه مقدار کمی از تولیدات روزانه کارخانهدبیر انجمن فرآورده 

 .شده از سوی سازمان استاندارد خواهد بود های تعیینو استفاده از خمیر مرغ بر اساس مشخصه

سازی گوشت مرغ جداسال مذاکره بین رؤسا و کارشناسان سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی در مورد مقررات و چگونگی استفاده از  7پس از وی ادامه داد: 

صالحیه استاندارد ملی سوسیس و کالباس در مورد شرایط فنی و بهداشتی تولید سوسیس و کالباس با استفاده از خمیر مرغ، شده مکانیکی )خمیر مرغ( در سوسیس و کالباس، سرانجام ا

ذاری نشانه گ در« حاوی خمیر مرغ»بندی سوسیس و کالباس حاوی خمیر مرغ، باید از پوشش رنگی متمایز )زرد رنگ( استفاده شده و عبارت  برای بسته به گفته وی، .  به تصویب رسید

 .مجاز خواهد بود مرغ،  درصد گوشت 61تا  01س حاوی ز خمیر مرغ فقط در سوسیس و کالباالزم به ذکر است، استفاده ا.آن درج گردد

 

 

 تکریم و تجلیل ماه مبارک رمضان در شرکت گوشتیران

 
 

 

در موارد  نقاط خونریزی در سقف دهان آغاز می شود.  گلو و

های بزرگ کبود رنگ روی بدن، پیشرفته بیماری، لکه

اط های غیرقابل کنترل در نقخونریزی شدید از بینی و خونریزی

در صورت عدم اقدام سریع برای درمان  توان دید.می تزریق را

 د.باش تواند بسیار باال یمیزان مرگ و میر در این بیماری م

 کنگو -تشخیص تب خونریزی دهنده کریمه

ر باید د  این تبتشخیص آزمایشگاهی موارد مشکوک به 

آزمایشگاه کامالً مجهز و با درجه ایمنی زیستی بسیار باال انجام 

 شود.

 افراد در معرض این بیماری 

های آلوده حیوانات به ها و یا بافتاین بیماری از طریق کنه

ها، کارکنان شود. بنابراین دامداران، قصابانسان منتقل می

های دامپزشکی و دامپزشکان در معرض ها، تکنسینکشتارگاه

بیشترین خطر قرار دارند و باید احتیاط بیشتری بنمایند. با توجه 

تقل تواند از انسان بیمار به پرستاران آنها نیز منینکه بیماری میبه ا

شود لذا پرستاران باید در هنگام پرستاری از بیماران، موارد 

 بهداشتی را کامال رعایت نمایند.

 جلوگیری از بیماری 

ها و حمام دادن پاشی دامداریها و سمبا اقدام علیه کنه - 1

و دام های خود را عاری از کنه نگه  ها مبارزه کردهها، با کنهدام

هایی که آلوده به کنه هستند اجتناب از تماس با دام – 7  دارید.

ها را در کشتارگاه کشتار نمایید و از کشتار آنها دام – 3نمایید.

نگهداری گوشت تازه  – 0در بیرون از کشتارگاه اجتناب کنید.

)ایجاد ساعت در یخچال و ترد شدن آن  70الی  17به مدت 

ها از جمله ویروس تب جمود نعشی( باعث از بین رفتن ویروس

ها باید از ارائه شود، لذا قصابکریمه کنگو در گوشت می

گوشت تازه که جمود نعشی در آن اتفاق نیفتاده است به 

 مشتریان اجتناب کنند. 

 عمومی سازمان دامپزشکی کشور : روابطمنبع

 

 سوسیس و کالباستولید استفاده از خمیر مرغ در آزاد شدن 
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  SMDفدید المپ های روشنایی فوق کم مصرنسل ج

 

   
 

 

                                        مجید صدیقوری: آگرد

 فنی پرسنل واحد 
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 برای مناسبی جایگزین و روشنایی ابزار آخرین بعنوان( نور کننده ساطع دیود) LED امروزه

 یمتق افزایش .است شده شناخته مصرفکم و ایرشته هایالمپ همچون متداول روشنایی منابع

 خطر و زیست محیط به نسبت نگرانی نگهداری، و تعمیر هایهزینه افزایش ،(برق) انرژی

 هایمپال از استفاده سبب به زندگی و کار محیط دمای رفتن باال سمی، مواد با آن آلودگی

 با و ادهد تغییر روشنایی منابع به نسبت را ماننگرش تا داشتند آن بر را ما همه و همه ایرشته

 .کنیم بررسی را منابع این معایب و مزایا بیشتری دقت

 مصرف و پایین راندمان زیاد، گرمای تولید همان که ایرشته هایالمپ معایب حاضر حال در

 نمایان هنوز CFL مصرفکم هایالمپ معایب اما است شده آشکار عموم برای باشدمی باال

 انجام مصرفکم و ایرشته هایالمپ بین ایمقایسه کردیم سعی گفتار این در ما. است نشده

 .کند پیدا خود محیط نور منابع به نسبت بیشتری آگاهی خواننده تا دهیم

 عمر طول

 کار( استفاده نحوه به بسته) ساعت 510111 تا 710111 بین توانند می LED هایالمپ( الف

( استفاده نحوه به بسته) ساعت 0111 تا 6111 عمر طول دارای CFL های المپ( ب .کنند

 .دارند عمر طول ساعت 7111 تا 1111 بین ای رشته هایالمپ( ج .باشندمی

 زیست محیط دوستدار

 واسطه هب و باشندمی بازیافت و تبدیل قابل راحتی به خرابی صورت در LED هایالمپ( الف

 شد گفته که طور همان ، CFL هایالمپ( ب .کندنمی ایجاد آالیندگی سمی، مواد نداشتن

 لودهآ را زیستمحیط توانندمی شکستن یا و خرابی صورت در و باشندمی سمی مواد دارای

 شکستن و خرابی صورت در ایرشته هایالمپ( ج .کنند وارد انسان به را صدماتی و کرده

 .کنندنمی آلوده را محیط

 ضربه برابر در مقاومت

 مقاوم یاربس ضربه به نسبت و اندشده ساخته پالستیک و آلومینیوم از LED هایالمپ( الف

 در و ندباشمی پذیر ضربه بسیار و باشندمی شیشه از شده ساخته CFL هایالمپ( ب .باشندمی

 اربسی هم ایرشته هایالمپ( ج .شودمی زیست محیط وارد هاآن سمی مواد شکستن، صورت

 .کنندنمی زیست محیط وارد سمی مواد شکستن صورت در ولی پذیرند ضربه

 (جیوه) سمی مواد

 مالحظه قابل مقدار حاوی CFL هایالمپ( ب .باشندمی جیوه از عاری LED هایالمپ( الف

 رد اگر ماده دو این. هستند سمی بسیار دو هر که باشندمی سرب و( mg 5/  حباب) جیوه ای

 محیط هب ورود صورت در و بوده مضر بسیار شوند بدن وارد یا و گرفته قرار پوست با تماس

 .ندارند سمی مواد ایرشته هایالمپ( ج .شوندمی آن آلودگی باعث زیست

 سفید نور ایجاد حوزه

 کمی با آن داخلی سطح که رنگ آبی LED یک توسط سفید نور LED هایالمپ در( الف

 .کندمی تبدیل یدسف نور به را آبی نور زرد، فسفر یعنی شودمی تولید است شده پوشیده زرد فسفر

 یک المپ داخل در الکتریکی جریان توسط شده ایجاد جیوه بخار CFL هایالمپ در( ب

 داخلی حسط در شده پوشیده فسفر از گذر از پس نور این که کندمی تولید بنفش ماوراء نور

 مضر انسان هایسلول برای بنفش ماوراء نور این .شود می سفید مرئی نور به تبدیل المپ شیشه

 ضرر انسان هب و کرده عبور شیشه سطح از تواندمی فسفر یکنواختی عدم صورت در که باشدمی

 دنش گرم و آن فیالمان داخل در جریان عبور از ایرشته هایالمپ( ج .(پوست سرطان) برساند

 .کندمی مرئی نور ایجاد آن

 

 

 شدن روشن زمان 

 ددهمی ارائه را خود نهایی نور و شده روشن بالفاصله سوییچ زمان در LED هایالمپ( الف

 سوییچ زمان در CFL هایالمپ( ب .دارند کمی خیلی نور کاهش خود عمر طول در و

 ودخ عمر طول طی در و برسد خود نهایی نور به تا کشدمی طول دقیقه 5 تا 0 ولی شده روشن

 نور به و شده روشن سوییچ زمان در ایرشته هایالمپ( ج .باشدمی همراه نوردهی کاهش با

 .باشند می همراه کمی نور کاهش با خود عمر طول در و رسد می خود نهایی

 زیاد شدن خاموش و روشن تحمل

 هایالمپ بنابراین. زنندنمی صدمه LED هایالمپ به شدن خاموش و روشن تعدد( الف

LED باشندمی حرکتی سنسورهای به اتصال برای گزینه بهترین (Motion Detector.) 

 در. کندمی کم بسیار بسیار را CFL هایالمپ عمر شدن، خاموش و روشن تعدد( ب

 ، ساعت 70 در شدن خاموش و روشن بار 0 ازاء به المپ عمر ،CFL هایالمپ استاندارد

 وصیهت حرکتی سنسورهای به ها المپ این اتصال لذا است شده گرفته نظر در ساعت 0111

 صدمه ای رشته های المپ فیالمان به تواند می شدن خاموش و روشن تعدد( ج .شود نمی

 .بزند

 گرما تولید و راندمان ، انرژی مصرف

 ریکمت انرژی یعنی. باشند می باال راندمان و کم انرژی مصرف دارای LED های المپ( الف

 .کنند می گرما ایجاد BTU' s/hr 3  حدود و کند می تبدیل گرما به را

 BTU' s /hr 31 حدود و باشند می متوسط راندمان و مصرف دارای CFL های المپ( ب 

  کندمی گرما ایجاد

 از درصد 01 حدود یعنی باشند می پایین راندمان و باال مصرف دارای ای رشته های المپ( ج

         دودـح و کند می تبدیل نور به را آن درصد 71 اـتنه و حرارت به را دریافتی انرژی

BTU' s /hr 05 کند می تولید گرما. 

 محیطی شرایط

 LED های المپ خصوص به LED های المپ روی بر تاثیری رطوبت و سرما ، گرما( الف

SMD های المپ عمر و نوردهی شدت سرما و گرما( ب .ندارد CFL بنابراین کرده کم را 

 و گرم یا و سرد بسیار های مکان در یا و حباب داخل در ها المپ گونه این شود می توصیه

 .ندارد ای رشته های المپ روی بر آنچنانی تاثیر محیطی شرایط( ج .نشود استفاده مرطوب

 قیمت

 االییب نسبتاً قیمت انبوه تولید عدم و تکنولوژی بودن تازه علت به LED های المپ( الف

  .دارند مناسبی قیمت انبوه تولید علت به CFL های المپ( ب .دارند

 .دارند کمی قیمت ، انبوه تولید و بودن ساده علت به ای رشته های المپ( ج

 گیرینتیجه

 ولی دارند ای رشته و CFL های المپ به نسبت باالتری قیمت LED های المپ چند هر

 هب مقرون مدت دراز در کمتر مصرف و بیشتر عمر طول بواسطه LED های المپ از استفاده

( سال 71 طی در المپ روشنی ساعت 7511)  بوده طوالنی بسیار مدت این اما. باشد می صرفه

 به وانت می مصرف کم و هالوژن هایالمپ برای مصرفی برق هزینه گرفتن نظر در با تنها و

 تعویض وبا ماه 6 از کمتر عرض در LED به هالوژن المپ یک تعویض با که رسید نتیجه این

  از بیش مصرفی برق هزینه اگر)  سال 5/1 از کمتر عرض در LED به CFL المپ یک

T/kwh 151را تعویض هزینه توان می.( شد خواهد کمتر زمان این شود گرفته نظر در 

 .کرد مستهلک

 

 

 امواج فراصوت )اولتراسوند(

کیلوهرتز(  71امواج فراصوت به امواج صوتی با فرکانس باالتر از محدوده شنوایی )باالتر از 

گردد. امواج فراصوت بدلیل آثار مثبتی که در بهبود انتقال جرم، نگهداری انسان اطالق می

مواد غذایی، کمک به تیمار حرارتی و آنالیز مواد غذایی دارند، در فرآوری محصوالت 

برد های نوظهور است که کارشوند. تکنولوژی فراصوت یکی از فناوریده میغذایی استفا

آن در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، چه برای آنالیز غیرتخریبی مواد غذایی و چه 

 هایبرای اهداف فرآیند و نگهداری مواد غذایی روز به روز در حال گسترش است. محدوده

امواج دارای بسامد)فرکانس( باال و  -1معموالً به دو دسته  صوتی مورد استفاده در این زمینه

 شوند. امواج دارای بسامد پایین و توان باال تقسیم می -7توان پایین و 

دسته اول به عنوان روش آنالیز غیرتخریبی برای اطمینان از کیفیت و کنترل فرآیند به کار 

است که پس از قطع امواج فراصوت، رود. در این حالت توان به کاررفته به حدی پایین می

هیچ گونه تغییری در خواص فیزیکی و شیمیایی مواد غذایی ایجاد نمی شود، در نتیجه به 

 تخریبی غیر اولتراسونیک کاربرد ترین عمده . گوینداین تکنیک فراصوت غیرتخریبی می

 تعیین ایبر آنالیزی تکنیک یک عنوان بهآن  از استفاده خوراکی صنایع در انرژی کم یا

خامت، گیری ضاندازهنظیر  فیزیکی حالت و ساختاری فیزیکوشیمیایی، خصوصیات

گیری سرعت جریان مایعات، تعیین یا تخمین تشخیص اجسام خارجی در مواد، اندازه

دهنده یک ماده، سنجش اندازه ذرات، تعیین ضخامت قطعات گوشت ترکیبات تشکیل

 باال، سرعت ،اولتراسونیک با نالیزیآ های روش مزایایو ... استفاده کرد. بندی جهت درجه

 است. باال بازدهی باال و دقت ساختار، تخریب عدم

شود، فناوری رو به رشدی بوده که از آن در اما دسته دوم که فراصوت قدرت نامیده می

شود. فراصوت قدرت ها، از جمله فرآوری مواد غذایی استفاده میفرآیندها و انجام واکنش

های مواد غذایی در فرآیندهایی نظیر هموژنیزاسیون، به عنوان ابزاری در تغییر ویژگی

وش استفاده از شود. رپاستوریزاسیون، استریلیزاسیون، اصالح بافت گوشت و ... استفاده می

 هزینه، ایمن، کارا و دارای قابلیت استفاده صنعتی به صورتفراصوت روشی ساده، نسبتاً کم

ی، های پرانرژی یا تخریبی تغییرات فیزیکدر اولتراسونیک ین فرآیند است.آنالین یا ح

 مکانیکی و شیمیایی به حدی است که ساختار را می تواند تغییر دهد این تغییر ساختار عمدتاً 

 .می باشد حفرگییا  ناشی از پدیده کاویتاسیون

 اربرد اولتراسونیک در  صنعت گوشتک

اولتراسونیک برای اولین بار  در صنعت گوشت جهت تشخیص بافت پیوندی در جگر  گاو 

های مختلفی مانند ارزیابی باروری دام، ذبح دام، مورد استفاده قرار گرفت و امروزه در زمینه

ها و تردی پذیری و از همه مهتر غیرفعال کردن میکروارگانسیمتشخیص کیفیت، قابلیت برش

 ارد. گوشت کاربرد د

 هامیکروارگانیسماز بین بردن 

به خوبی برای دانشمندان  1961ها از سال عملکرد اولتراسوند در از بین بردن میکروارگانیسم

و اثرات  یتاسیونوشناخته شده است. خاصیت ضدمیکروبی اولتراسوند بدلیل پدیده کا

ال شدن فیزیکی و شیمیایی بوجود آمده از آن است. در موارد زیادی به غیرفع

حت تأثیر های باسیلوس تهای سالمونال، اشیرشیا کالی و گونهلیستریامونوسیتوژنز، گونه

 امواج اولتراسونیک اشاره شده است. 

 سبب تواندمی که گیردمی صورت حرارتی روش با  هامیکروارگانیسم کردن فعال غیر معموالً

 

 لوبنامط هایطعم ایجاد و کاربردی خواص رفتن بین از مغذی، ترکیبات شدن ضایع

 میزان به وبیمیکر بار کاهش و استریلیزاسیون اگر هدف استفاده از اولتراسونیک،  .گردد

 دلیل مینه به. نمود استفاده طوالنی زمان و اولتراسونیک پرانرژی از بایستی باشد زیاد

 فشار رآیندف مثل هاتکنیک سایر با را همراه اولتراسونیک معموال ً فرآیند منظور این برای

با  یا و (ترمومانوسونیک) سه هر از ترکیبی ،(ترموسونیک) حرارت ،(مانوسونیک) باال

 .دهند می انجام pH تغییرات

لگاریتمی سالمونال تیفی موریوم موجود در پوست  5/1تا  1نتایج یک بررسی کاهش 

است. دقیقه نشان داده 71به مدت   KHz   71مرغ را تحت تأثیر تیمار با اولتراسوند 

ور شده در محلول چنین استفاده از فرآیند سونیکاسیون در ارتباط با مرغ غوطههم

- 93/3ه موریوم را به اندازپرکلرین بسیار مؤثر بوده به طوری که میزان سالمونال تیفی

 لگاریتم کاهش داده است. 00/7

های گرم اسونیک در مقایسه با باکتریهای گرم منفی نسبت به اولترحساسیت باکتری

از  7log cfu/cm 1 توانسته مثبت بیشتر است به طوری که تیمار بال مرغ با اولتراسوند

ا از بین ر های گرم منفی نظیر سالمونال، اشیرشیا کالی و سودوموناس فلورسنسباکتری

 7log cfu/cm  از ، عالوه بر این به کارگیری اولتراسوند به همراه اسیدالکتیک بیشببرد

 کند.ها را غیرفعال میاز این میکروارگانسیم 5/1

ترند. در برابر اولتراسوند مقاومها های هوازی نیز نسبت به غیرهوازیاز طرفی باکتری

تر نجواهای یعنی سلول ر این زمینه نقش داردها نیز دوضعیت فیزیولوژیکی سلول

 ترهستند . تر از سلول های مسنحساس

 ترد کردن گوشت

صول های تأثیرگذار در پذیرش محترین ویژگیتردی گوشت پخته به عنوان یکی از مهم

ی شدن اتصال فیبرهاباشد. تردی گوشت بدلیل شکستهکننده میاز سوی مصرف

االت بافتی بخصوص کالژن صورت ای بواسطه فعالیت آنزیم و کاهش اتصماهیچه

ها الپینها و کدر گوشت به طور عمده شامل کاتپسینهای طبیعی موجود پذیرد. آنزیممی

کنند. ای با سرعت کم، بافت گوشت را ترد میکه با شکستن فیبرهای ماهیچههستند 

های زدن به گوشت، بریدن گوشت به قسمتهای ترد کردن مصنوعی شامل ضربهروش

تزریق  کی ولکتریها، تحریک ااده از آنزیمکوچکتر، ماریناد کردن با سرکه و نمک، استف

اند جایگزین مناسبی به جای توفرآیند اولتراسونیک می های محلول است.نمک

اد کردن ها و آزد اولتراسونیک با پاره کردن سلولدر واقع فرآین فرآیندهای فوق باشد.
++Ca   کردن  کند و از طرفی نیز با آزادمپلکس اکتین و میوزین جلوگیری میکایجاد  از

طبیعی بافت گوشت در تردی گوشت پس از ذبح موثر است. فرآیند آنزیم های 

در آزاد شدن  سبب تسهیلی اساختار سارکومری در بافت ماهیچه اولتراسونیک با شکستن

لیل منجر شود و به همین دهای گوشت میهای میوفیبریلی مسئول در اتصال تکهپروتئین

 در فرآورده گوشتی تردی  وWHC به ایجاد خواص فیزیکی بهبودیافته مانند افزایش 
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