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  پیام تبریک نوروزی مدیریت

 محترم عامل

 ن گستر سینا شرکت پروتئی

 و تحقیق برتر واحد)گوشتیران(

 شرکت های صنایع بین در ۴۹توسعه

 . شد کشور غذایی

  حضور شرکت پروتئین گستر سینا به

برترین برند و محبوب ترین برند  عنوان

ایران در نمایشگاه کنگره  غذایی

توسعه روابط اقتصادی در حوزه 

  سالمت

  مسابقات فوتسال پایگاه بسیج حوزه

 امام سجاد )ع( ۹7۴

 

 

ار به همی رسد، با همه طراوت همیشگی و با پیام خلق و تحول.نیک اگر بنگریم پیام ببهار 

و کنید و جامه نیکو در برکنید. جامه نیکوئی که خلق و خوی همه انسانهاست که خود را ن

آنان را بهتر سازد و در راه کمال گام بردارند.جامه نیکوئی که غفلت ها را بزداید و روز به 

آنچنانکه قرآن می فرماید که خداوند مرگ و شده و به کار بهتر واصل شوند.روز هشیارتر 

 حیات را بیافرید که انسانها آزموده شوند که کدامیک بهترین عمل را انجام می دهند.

 ،بدینوسیله از تالش و همدلی و همراهی  59۴1فرا رسیدن سال  با عرض تبریک و شادباش

شریف و زحمتکش و ذینفعان محترم  ان و کارگرانیکایک مدیران،سرپرستان،کلیه کارکن

  شرکت پروتئین گستر سینا صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و از درگاه خداوند متعال

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

امروزه به دلیل توجه و عالقه مصرف کنندگان به ویژگی های 

تغذیه ای مواد غذایی،درخواست برای تولید مواد غذایی 

فراسودمند و طبیعی افزایش یافته و صنعت غذا برای بهینه کردن 

ارزش تغذیه ای در کنار حفظ یا بهبود طعم محصول،بر طراحی 

این رو واحد مجدد مواد غذایی سنتی متمرکز شده است، از 

تحقیق و توسعه و تولید شرکت درصدد طراحی محصولی جدید 

 که این محصولبا عنوان سوسیس سبزیجات)مکزیکی( نمود 

درصد گوشت مرغ و سبزیجات)گشنیز و جعفری(  77یس با سسو

می باشد.وجه تمایز این محصول با دیگر سوسیس های سبزیجات 

ز مغز تخم کدو و در این است که در فرموالسیون این محصول ا

کنجد نیز استفاده شده است، پسوند مکزیکی آن نیز به دلیل تند 

بودن این محصول است.مغز تخم کدو و کنجد به دلیل طعم 

در فرموالسیون این نوع خوب و فوایدی که در ذیل آمده 

ز ی ااست. مغز تخم کدو منبع غن سوسیس استفاده گردیده

(، %9(،کلسیم)%۹2،منیزیم )(%57(،زینک)روی %55آهن)

و پروتئین می باشد.منیزیم آن موجب  Bویتامین های گروه 

 کاهش

کاهش اسپاسم و گرفتگی عضالت،زینک موجب افزایش 

مقاومت بدن در برابر عفونت ها و محافظ طبیعی در برابر پوکی 

استخوان،فیتواسترول موجود در آن موجب تقویت سیستم ایمنی 

بدن می گردد و همچنین این دانه ضد دیابت،ضد 

افسردگی،ضدالتهاب،عامل حفظ سالمت پروستات و کاهش 

ملکه دانه های روغنی است و نیز است کنجد  عوارض یائسگی

دارای خواص تغذیه ای باالی است،همچون اسیدهای چرب غیر 

هر دانه آن به طور متوسط دارای اسد لینولئیک( اشباع ضروری )

 % ۹-6کربوهیدرات و  %27پروتئین، %27-21روغن، 11-۹4%

خاکستر می باشد. این دانه روغنی یک منبع غنی از ترکیبات 

ن،اسید )نیاسی نی)کلسیم،فسفر،پتاسیم و آهن(، ویتامینهامعد

د ضکوفرول(، ترکیبات آنتی اکسیدان و ترکیبات نولیک و تو

 .نی)سزامین و سزامولین( می باشدسرطا

 
 

 

 

 

 

 

ادی در کنگره توسعه روابط اقتصبه گزارش روابط عمومی شرکت  پروتئین گستر سینا 

به مدت سه روز با  ۴۹اسفند ماه  9-5از تاریخ  اسالمی هایکشور محوریت حوزه سالمت با

در سالن نمایشگاهی مرکز همایش صدا  مهمان خارجی 17اسالمی و نیز  های کشورحضور 

و پتانسیل های منحصربفرد ایران به کشورهای هدف و رونق و سیما جهت معرفی توانمندیها 

اقتصادی  برگزار گردید وشایان ذکر است این شرکت بعنوان تنها برند غذایی در این 

در ادامه : مفتخریم که این شرکت با تمامی برندهای گوشتیران ، نمایشگاه حضور داشت .

رترین و محبوبترین برند های غذایی آرزومان ، مرغ خانگی ، اطمینان ، شوکا ، که از معتب

 حضور داشته و توانست ، توانمندی های تولیدی خود این نمایشگاه در ایران هستند در این 

 حضور شرکت پروتئین گستر سینا به عنوان برترین برند و محبوب ترین برند غذایی ایران

 کنگره توسعه روابط اقتصادی در حوزه سالمتدر نمایشگاه  

 

 واحد تحقیق و توسعه و تولید شرکت
     

  

 

 در این شماره می خوانید:

 فرآورده های گوشتی گوشت و تخصصی بولتن

 ن گستر سینا )گوشتیران(یشرکت پروتئ

 0شماره 

 7214ماه  اسفند

 اخبار گوشتیران

از شرکت پروتئین گستر  سوسیس مکزیکی محصولی جدید تولید 

 سینا)گوشتیران(

س )خانم مهند واحدهای برتر تحقیق و توسعه صنایع غذایی پس از سخنرانیدر پایان مراسم  

 وح و تندیسلتقدیر به عمل آمد و به آنها  شکرانه به نمایندگی از شرکت پروتئین گستر سینا( 

رای چندمین بپروتئین گستر سینا )گوشتیران( واحد تحقیق و توسعه  الزم به ذکر است .اهدا شد

 .بار موفق به کسب لوح تقدیر این جشنواره شده است

 
 

  

  شد کشور غذایی شرکت های صنایع بین در 14توسعه و تحقیق برتر واحد شرکت پروتئین گستر سینا)گوشتیران(

 س 

 

 

تولید سوسیس مکزیکی، -7

محصولی جدید از شرکت 

 (پروتئین گستر سینا)گوشتیران

 

کاربرد کتین و کیتوزان در -6

گوشت و فرآورده های 

 گوشتی
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با هدف بررسی ( های برتر صنعت غذاR&D) جشنواره شهابپیاپی،سال هفتمین برای 

ه ک مسائل و مشکالت صنعت غذا و تجلیل از کارخانجات و واحدهای برتر صنعت غذا

 52در روز چهارشنبه مورخ هستند،  (R&D) دارای نقطه قوت در حوزه تحقیق و توسعه

ی متخصصان صنایع غذای با حضور رئیس انجمن صنایع غذایی، دبیر انجمن ۴۹ ماه اسفند

ای و صنایع غذایی کشور و صاحبان صنعت غذا ایران، رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه

ه در حوزه ک مجموعه پروتئین گستر سینا )گوشتیران( و در این جشنواره گردید برگزار 

)شرکت برتر  R&D 6یکی از  صنایع غذایی نیز دستاوردهای موفقی داشته است، به عنوان

پروتئین گستر سینا،شرکت کاله ،شرکت گلها،شرکت سبزان،شرکت سازیبا،شرکت یک 

 .شناخته شد( و یک

 

امروزه بهترین تکنولوژی های جدید جهت نگهداری کیفیت و 

 یلاز قب غیر حرارتی  ، های غیر فعال سازی روش ایمنی گوشت ،

ته بندی سیستم های بسته بندی جدید )بس هیدروستاتیک باال،فشار 

کروبی ترکیبات ضد می،  اتمسفر اصالح شده و بسته بندی فعال(

  (5)باشد. می  bio preservationطبیعی و

ر ب مالیدارا بودن اثر م به دلیلتمامی این تکنولوژی های نوین 

ار دصرفه جویی در انرژی و دوست روی محصوالت غذایی ،

همراه با حذف حصول محیط بودن و تضمین ظاهر طبیعی م

 (5. )دنیابمی فعالیت فلور میکروبی توسعه 

 استفاده ، غذایی مواد نگهداری مهم و گسترده های روش از یکی

وجود  غذایی ماده کمتر امروزه .است غذایی های افزودنی از

 دارد که به نحوی با مواد افزودنی در ارتباط نباشد.

 

 اخبار گوشتیران

                  لیال اکبرشاهی                وری: مهندسآگرد

 کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفیت

     

  

 

   
 شرکت  
 

  

 

 

 برای خطری ، شوند استفاده مجاز حد در اگر افزودنی مواد این

 می دح از بیش استفاده صورت در ولی ، ندارد کنندگان مصرف

 یموارد در حتی و باشد زا مسمومیت کننده مصرف برای تواند

 ابتالء خطر ها یننیتروآم تشکیل دلیل به نیتریت و نیترات از استفاده

 (4.)دهند افزایش را سرطان به

امروزه مصرف کنندگان مواد غذایی روز به روز به دالیل مذکور 

 شیمیاییتمایل بیشتری به مصرف غذاهایی که عاری از مواد 

هند د هستند و در آنها مواد طبیعی بکار رفته اند از خود نشان می

و به همین دلیل مطالعات زیادی روی امکان جایگزین کردن 

جای نگهدارنده های شیمیایی در غذاهای ه ترکیبات طبیعی ب

 (9. )شیمیایی صورت گرفته است

 

 و کیتوزان در گوشت و فرآورده های گوشتیکاربرد کتین 

 

سالی سرشار از سالمتی،موفقیت،بهروزی و شادمانی برای همه عزیزان و خانواده محترمتان 

  آرزومندم. 

 

 امام سجاد )ع( 411بسیج حوزه های مسابقات فوتسال پایگاه 

 

ادامه دارد .در این مسابقات  ۴1شروع شده و تا اواسط فروردین  ۴۹مسابقات فوتسال بسیج،از اول اسفند 

... شرکت داشتند که تیم شرکت پروتئین گستر سینا  تیم های متعددی از جمله بهنوش،پاک،ارم سبز و

 موفق به صعود به مرحله نیمه نهایی شده است.

 

 

 در زمینه فرآورده های گوشتی و پروتئینی )سوسیس و کالباس ،کلیه بازدیدکنندگان را به 

 برگرها ، انواع ناگت ، مرغ و گوشت ، تخم مرغ ( حالل عرضه نماید .
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ی کنون کاروهای مدیران در محیط پیچیده و پر چالش کسبکی از موضوعات و دغدغهی

ش کارکنان نقند. این است که چگونه کارکنانی با انگیزه و عاشق کار و سازمان داشته باش

قیم های معتبر، رابطه مستمشتاق در پیشبرد اهداف سازمانی انکارناپذیر است. در پژوهش

موسسه گالوپ  .افزایش موفقیت سازمانی با افزایش رضایت سازمانی به اثبات رسیده است

عد از ب ترین و معتبرترین موسسات نظرسنجی و آمارگیری جهان می باشدکهبزرگاز 

رسیده است که رهبران  کشف بزرگ 21میلیون نفرکارمند در سراسر دنیا به  57مصاحبه با 

سازمان می بایست آنها را رعایت کنند تا کارکنان وفادار به سازمان تربیت کنند و آینده 

نند و کوجود کار میی کاری، کارکنان با همه در چنین محیط .رندسازمان ها را به آنها بسپا

 کنند.احساس رضایت می

دانند سازمان و مدیران از آنها چه انتظاراتی مطمئن شوید کارکنان می -2

 .دارند

 :دهندمدیران موفق و بزرگ این کار را از سه طریق انجام می

  الف( تعریف اهداف

  توسط کارکنانب( اطمینان از درک اهداف 

  ج( فعالیت در راستای دستیابی به اهداف

کنند. های سازمان هماهنگ میهای افراد را تجمیع کرده و با استراتژیآنها با این کار تالش

  د.شوبزرگترین نتایج ملموس خلق می از این راه

مطمئن شوید کارکنان به منابع و امکانات الزم برای انجام درست کار  -1

 .دارنددسترسی 

رسد که مدیران موفق منابع و امکانات الزم را برای انجام کار در در ابتدا چنین به نظر می

دهند دهند، ولی در اصل آنها با این کار به کارکنان خود نشان میاختیار کارکنان قرار می

 .شودکه ما به شما اطمینان داریم و این اطمینان باعث عملکرد بهتر آنها می

 .هید کارکنان کاری را که در آن بهترین هستند، انجام دهنداجازه د-3

های اصلی است. مدیران موفق همواره سعی ارتباط مناسب بین شغل و شاغل از دغدغه

هایی ایجاد کنند تا آنها بتوانند در کاری که در آن بهترین کنند برای کارکنان فرصتمی

 .کندبه سازمان را زیاد می درصد تعهد افراد 99هستند فعالیت کنند، این کار 

 .از کارکنان خوب به نحو مناسب تقدیر و قدردانی کنید-4

ور را به وسیله تقدیرهای مناسب تشویق مدیران موفق عملکردهای مثبت و رفتارهای بهره

ای مثبت ها و رفتارهکنند. این کار باعث رشد فرهنگ دستیابی به اهداف و انجام فعالیتمی

وری باالتری نسبت درصد بهره 577هایی که مدیرانشان این رفتار را دارند شرکتشود. می

  .به سایر کارکنان دارند

 .به شخصیت انسانی کارکنان احترام بگذارید-5

وان قسمتی عنکنند. آنها به کارکنان فقط بهمدیران موفق مجدانه از کارکنانشان مراقبت می

 گرا یک عالقه شخصی درکنند، بلکه مدیران نتیجهنمیاز فرآیند کسب و کار نگاه 

 .کنندکارکنان ایجاد می

 

 

 .برای توسعه و پیشرفت از کارمندان حمایت کنید-6

دیکند، کنند. آنها به کارکنان خیلی نزمدیران موفق برای کارکنانشان نقش یک راهبر را ایفا می

آموزند های بهبود و نحوه بهبود را به آنها میکنند و فعالیتمیآنها را در مسیر درست هدایت 

 .کنندمی و در جهت تعالی فردی به آنها کمک

 .افراد اهمیت قائل شوید  هایبرای دیدگاه-7

هایی که در دهند که نتیجه فعالیتدهند. به آنها نشان میمدیران موفق به کارکنانشان گوش می

وجود دارد، برایشان ارزشمنداست. این کار تاثیر بسزایی در افزایش  آن چاشنی ایده کارکنان نیز

  .وری داردبهره

 .کاری کنید که هر کس احساس کند شغل و نقش مهمی دارد-8

مدیران با عملکرد باال در ایجاد این احساس که کارکنان کاری مهم و ارزشمند دارند، هنر 

شوند. هند کارکنان به طور طبیعی کارآمدتر میددارند. هنگامی که آنها این کار را انجام می

 .درصد کاهش خروج نیروها را در پی دارد 97تا  51درصد افزایش سود و  51تا  1این اقدام 

 .تعامل کارمندان با افراد متخصص را بیشتر کنید-9

 ولی وقتی در تیمی قرار، ممکن است یک کارمند به تنهایی تمام تالش خود را به خرج دهد

 .گذارد، نحوه کار تیم نیز روی عملکردش تاثیر میگیرد

مام شوند که هر نفر بتواند با تعامل سازنده از تمدیران موفق متوجه این نکته هستند و مطمئن می

 .هایش کمک بگیردتوانایی

 .ها را تشویق کنیددوستی-21

 که دهستن ممکن است این یک موضوع احساسی تلقی شود، ولی وقتی کارکنان در جایی 

راهم وری بیشتری دارند. مدیران موفق شرایطی را فکنند، بهرهبهترین دوستانشان در آنجا کار می

کنند که فضای دوستانه تقویت شود. این امر افزایش سود، ایمنی، کنترل موجودی، وفاداری می

 .و روابط خوب مشتریان با سازمان را در بر دارد

 .مند داشته باشیددهدر ارزیابی عملکرد روشی قاع-22

ای قرار دارند، مدیران موفق ارزیابی افراد دوست دارند بدانند از طرف سازمان در چه رتبه

 دهند که ارزیابی عملکرد فراموشمند دارند. آنها هرگز اجازه نمیعملکرد سیستماتیک، قاعده

 51تا  57حوادث و درصدی کاهش  ۹7تا  27شود یا در حاشیه امور قرار گیرد. این کار باعث 

 .شودوری میدرصدی ارتقای بهره

 .های رشد و یادگیری را فراهم سازیدفرصت-21

دانند که پرسنل اشتیاق به رشد و یادگیری در محیط کار دارند. آنها فضای مدیران موفق می

این داشت.  کنند و در این حالت پرسنل منافع زیادی برای سازمان خواهندبرد را ایجاد می -برد

درصد ارتقای وفاداری مشتریان را به همراه خواهد  ۴وری و درصد افزایش بهره 57اقدام 

 .داشت

منصف هستند، پس روی آنها سرمایه گذاری کنید. کاری کنید تا  ")افراد ذاتا

 استعدادشان را خرج کنند(

 

ه نگهدارنده عنوان یک ماده یکی از ترکیباتی که اخیرا مطالعاتی در زمینه کاربرد آن ب

و ضد میکروبی در مواد غذایی صورت گرفته کیتوزان است که یکی از مشتقات 

یتین همانند ک نظر فراوانی بعد از سلولز دومین بیوپلیمر است.کیتین از  باشد. کیتین می

عهده  صورت طبیعی نقش ساختمانی بره سلولز از دسته پلی ساکاریدهایی است که ب

 (6) دارند و فرمول شیمیایی آن بسیار شبیه سلولز است.

ته سخت وفور در پوسه کیتین ساختاری کریستالی و سخت و سفید رنگ دارد که ب

کیتوزان یکی از مهمترین  شود. حشرات و میسیلیوم قارچ ها یافت می ، پوستان

 تین است که در نتیجه واکنش حذف گروه استیل از کیتین بدست می آید.یمشتقات ک

 می گروههای استیل آن حذف شده گفته  % 17معموال کیتوزان به کیتینی که بیش از 

 (9) شود.

، غیر  ضمن سازگاری با بافت های زندهکیتوزان برخالف ترکیبات پلیمری مصنوعی 

ه زان بذکر است که استفاده از کیتوه الزم ب سمی بوده و در طبیعت قابل تجزیه است.

 5۴۴1و  5۴49ترتیب از سالهای ه عنوان یک ماده افزودنی غذایی در ژاپن و کره ب

 (۹) مجاز اعالم شده است.

ساختمان  بیعی فراوان که دارایعنوان یک آمینو پلی ساکارید طه کیتین و کیتوزان ب

ورد طور وسیعی در پزشکی و صنعت مه بی نظیر و خصوصیاتی چند منظوره هستند ب

ی توان به سازگاری زیست از جمله خصوصیات بارز آنها می گیرند. استفاده قرار می

زیست تخریب پذیری قابل قبول در کنار سمیت پایین ، همچنین خواص آنتی  ، باال

در ضمن کیتوزان از نظر طبیعی منبع  (6) ضد حساسیت آنها اشاره کرد.باکتریال و 

باشد که می تواند بعدا توسط کشت مصنوعی ارتقاء یابد بعنوان  تجدید پذیری می

 (۴)مثال گیاهان و پوسته میگو.

فعالیت ضد میکروبی کیتوزان :مکانیسم   
کیتوزان به عنوان یک نگهدارنده بالقوه غذائی با منشأ طبیعی به خاطر فعالیت ضد 

میکروبی اش در برابر محدوده وسیعی از قارچ های ریسه ای ، مخمر و باکتری مولد 

مکانیسم فعالیت ضد میکروبی کیتوزان هنوز به طور  است.غذائی جلب توجه نموده 

 (۹)پیشنهاد گردیده است.  اما چندین فرضیه کامل روشن نشده است.

امکانپذیرترین فرضیه ، تغییر در نفوذ پدیری سلولی به خاطر واکنش بین مولکول های 

کیتوزان با بار مثبت و غشاءهای سلولی میکروبی با بار منفی می باشد. این واکنش 

مکانیسم های  (۹)منجر به نشت مواد پروتئینی و دیگر مواد داخل سلولی می گردد. 

میکروبی می باشد که منجر  DNAدیگر ، واکنش محصوالت هیدرولیز انتشار یافته با 

 (۹)و پروتئین می شود.  mRNAبه ممانعت سنتز 

به طور کلی کیتوزان یک فعالیت ضد میکروبی قوی تری را در برابر باکتری نسبت 

مرهای زان و الیگوبه قارچ دارد. مطالعات اخیر بر روی فعالیت ضد میکروبی کیتو

کیتوزان در ممانعت کردن رشد باکتری از  کهاست. کیتوزان آشکار ساخته

د ض وه بر این گزارش می شود که اثراتعال الیگومرهای کیتوزان مؤثرتر می باشد.

ی و نوع ، درجه استیل زداییگومرهای کیتوزان به وزن مولکولیباکتری کیتوزان و ال

توزان در سترده تری بر روی فعالیت ضد باکتریائی کیباکتری بستگی دارد.اطالعات گ

 (۹)دسترس می باشد. 

فعالیت ضد میکروبی کیتوزان به طور قابل مالحظه ای با نوع کیتوزان متفاوت می 

باشد به خصوص درجه استیل زدائی ، وزن مولکولی ، ارگانیسم هدف و شرایط محیط 

مت یونی و حضور حل شده ، مقاو pHکشتی که به کار برده می شود به خصوص 

کیتوزان از طریق بر هم کنش الکترواستاتیک و یا باند شدن  های حساس که با

کوواالن واکنش می دهند که می تواند به طور کامل واکنش پذیری گروه آمین فعال 

ضد میکروبی را بلوکه کند. اگر چه اطالعات موجود در مقاالت درباره فعالیت 

متفاوت می باشد و گاهی اوقات یافته های متناقص گزارش شده کیتوزان تا حدودی 

حساس ترین گروه به  ها کپککه مخمرها و است. به طور کلی مشخص شده است

 (7) کیتوزان هستند و به دنبال آن باکتری گرم مثبت و گرم منفی می باشد.

 

 

 (2)کاربردهای کیتین و کیتوزان در صنعت غذا  -9جدول 

کاربردناحیه   مثال ها 

 مواد ضد میکروبی

 ضد باکتری

 ضد قارچ

 اندازه گیری آلودگی کپک در کاالهای کشاورزی

 صنعت فیلم خوراکی

 انتقال کنترل شده رطوبت بین غذا و محیط اطراف

 آزاد سازی کنترل شده مواد ضد میکروبی

 آزاد سازی کنترل شده آنتی اکسیدان ها

، طعم دهنده و داروهاآزاد سازی کنترل شده مواد مغذی   

 کاهش فشار جزئی اکسیژن

 میزان کنترل شده تنفس

 کنترل دما

 قهوه ای شدن آنزیمی کنترل شده در میوه ها

 غشاءهای اسمزی معکوس

 افزودنی ها

 شفاف سازی و اسیدزدائی از میوه ها و نوشیدنی ها

 توسعه دهنده عطر و طعم طبیعی

 مواد کنترل کننده بافت

 کنندهمواد امولسیون 

 (mimticتقلیدی غذا )

 مواد غلظت دهنده و پایدارکننده

 پایداری رنگ

 کیفیت تغذیه ای

 فیبر رژیمی

 اثر کاهش کلسترول )هیپوکلسترولمیک(

 افزودنی های تغذیه ماهی و دام

 کاهش جذب چربی

 تولید پروتئین تک سلولی

 Antigastritisمواد 

 ترکیبات تغذیه نوزاد

بازیافت مواد جامد از 

 ضایعات فرآوری غذا

 فولوکه کردن با میل ترکیبی شیمیایی

 کسری آگار

 خالص سازی آب
از  PCBبازیافت یون های فلزی ، آفت کش ها ، فنول ها و حذف 

 رنگ ها

 کاربردهای دیگر

 تثبیت )بی حرکت نمودن( آنزیم

 Nutraceuticalsاینکپسوله کردن 

 کروماتوگرافی

 معرف های آنالیتیکی

 

بر روی کیفیت  2755و همکارش در سال  Kamil Bostanطی مطالعه ای که توسط 

میکروبیولوژی و عمر ماندگاری سوسیس عمل آوری شده با کیتوزان صورت گرفته است 

سوسیس ها با کیتوزان توسط غوطه ورسازی از رشد نتایج نشان می دهد که عمل آوری 

کیتوزان به  % 21/7افزایش می دهد. غلظت  میکروبی ممانعت می نماید و عمر ماندگاری را

منظور پائین آوردن رشد باکتری هوازی مزوفیل و باکتری سایکروتروف کافی بود اما غلظت 

 کپک مورد نیاز بود. -( برای باکتری اسید الکتیک و مخمر %5و  % 1/7باالتر )

وسیس مورد غیر ساستنباط می شود که کیتوزان می تواند به عنوان یک نگهدارنده طبیعی مت

 استفاده قرار گیرد.

اگرچه فعالیت کیتوزان یا ترکیب آن با دیگر نگهدارنده های طبیعی بر روی میکروارگانیسم 

های فساد و پاتوژن خاص مواد غذایی باید بعدا در سوسیس یا دیگر محصوالت گوشتی مطالعه 

 شود.

 


