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 جناب آقای مهندس توسلی تجلیل از 

مدیر عامل شرکت پروتئین گستر سینا 

 عنوان مدیر شایسته به

  دریافت لوح تقدیر و افتخار مدیر

 تهران برتر استان کنترل کیفیت نمونه و

  آشپزیبرگزاری مسابقه 

 و  تهیه خمیر مرغ با اصول بهداشتی

برای مصرف  اخذ مجوزات الزم،

 .کنندگان ضرری ندارد

 فرآوری و بسته بندینمایشگاه 

 (IFFA) گوشت فرانکفورت

 

 

بسته  رآوری و ف،کشتاربین المللی تنها نمایشگاهی است که کل زنجیره گوشت از  نمایشگاهاین  

.یکی از خواهد شدبرگزار  59اردیبهشت  32الی 81در تاریخ  ورا  پوشش می دهد فروش  تابندی 

نقاط قوت این نمایشگاه تعداد شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان بین المللی، حضور تمام بزرگان 

لمان ر شهر فرانکفورت آین نمایشگاه هر سه سال دبازار و محصوالت بسیار خالقانه آن می باشد.ا

اشین مبرگزار می گردد .موضوعات نمایشگاه عبارتست از ماشین آالت و تجهیزات ذیح حیوانات،

 تجهیزاتآالت و تجهیزات فرآوری محصوالت،تجهیزات سردخانه و آشپزخانه های صنعتی، 

ی هابسته بندی،پوشش های طبیعی و مصنوعی، افزودنی های تکنولوژی انجماد و دود دادن،

 محصوالت پروتئینی،تجهیزات فروشگاهها و ماشین های حمل محصوالت پروتئینی.
 

 

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

با توجه به بستر خوبی که در کشورهای همسایه از جمله 

روسیه در پسا تحریم ها برای صادرات مواد غذایی فراهم 

شده است و نیز در راستای استراتژی های صحیح شرکت 

پروتئین گستر سینا در ارتباط با بازاریابی بین المللی 

)صادرات(، این شرکت اقدام به تولید فرآورده های گوشتی 

 . عم و ذائقه روسی نمودبا ط

هدف از این امر، تنوع بخشیدن به سبد کاالی داخلی ایران و 

البته ورود به بازار روسیه بوده است. در این راستا، محصوالت 

تولیدی عبارتند از،هات داگ،همبرگر،ساالمی و پپرونی با 

 . Pateو همچنین محصول جدید  طعم خاص روسی

 

Pate فرآورده ای حاصل از مخلوط انواع گوشت می باشد که ،

با طعم دهنده های مختلف قابل تهیه است به طوریکه بیش از 

در دنیا موجود است. معروفترین و قدیمی ترین   Pateنوع  811

از مخلوط جگر غاز تهیه می شود که این محصول  Pateنوع 

هم به صورت سرد و هم گرم قابل مصرف است و برای وعده 

 صبحانه یک غذای کامل پروتئینی محسوب می شود.

Pate همانند دیگر محصوالت گوشتی، سفت و االستیک نبوده

و قابلیت مالشی همچون کره و پنیر را دارد. این محصول را می 

بدون  و پاستوریزه و یا استریل )در قالب کنسرو توان به صورت

 تهیه نمود. (هرگونه نگهدارنده ای

 
 

 

 
 

 

 

با حضور رئیس سازمان 32/88/59روز سه شنبه،مورخ نهمین همایش کیفیت و استاندارد 

ملی استاندارد ایران،مدیر کل استاندارد تهران،معاون استاندارد و رئیس سازمان مدیریت 

این همایش با شعار  .و برنامه بودجه استان تهران و جمعی از مسئوالن مربوطه برگزار شد

معرفی الگوهای موفق به جامعه صنعت و  و با هدفاستاندارد زبان مشترک جهان 

ه سلطانی ب مهندس . در این همایش سرکار خانمهر سال برگزار می شودخدمات کشور 

 استاندارد ادارهجانب کنترل کیفیت نمونه و برتر استان تهران از  انمدیریکی از عنوان 

 لوح تقدیر و افتخار دریافت نمودند.انتخاب شدند و 

 

 دریافت لوح تقدیر و افتخار مدیر کنترل کیفیت نمونه و برتر

تهراناستان   

 

 واحد تحقیق و توسعه و تولید شرکت
     

  

 

برای مصرف کنندگان ضرری ندارد و اخذ مجوزات الزم، تهیه خمیرمرغ با اصول بهداشتی  

 
گو با  در گفت و 81/88/59مورخ  روز یکشنبه توسلیبه گزارش ایرنا، سید پیمان 

خبرنگاران به تبعات استفاده از مواد اولیه بی کیفیت در تولید مواد پروتئینی از جمله خمیر 

: به دلیل عدم نظارت کافی مراجع ذیصالح، متاسفانه برخی از ندو گفت ندمرغ اشاره کرد

ه مرغ نامرغوب برای تولید محصوالت خود استفاد میرولیدکنندگان مواد پروتئینی، از خت

مدیرعامل این شرکت با بیان اینکه در صورت رعایت مسایل بهداشتی در فرآیند  .می کنند

: اگر دن، گفتباشدمجاز  می تواند استفاده از آن پس از اخذ مجوزات الزم،،تولید خمیرمرغ

 .گردد اید از مصرف آن جلوگیریدر فرآیند تولید این مواد مسایل بهداشتی رعایت نشود ب

 

 در این شماره می خوانید:

 فرآورده های گوشتی گوشت و تخصصی بولتن

 ن گستر سینا )گوشتیران(یشرکت پروتئ

 5شماره 

 7214ماه  بهمن

عملیات فرآوری محصول و استفاده از  ،: در صنعت غذاندتاکید کرد توسلیآقای 

است؛  در تعیین قیمت مواد پروتئینی بسیار تاثیرگذار با کیفیتمواد اولیه مرغوب و 

هرچه مواد نامرغوب در تولید محصول استفاده شود حاشیه سود آن افزایش می 

با اشاره به میزان تولید سوسیس، کالباس، ناگت و برگر در این مجتمع  وی .یابد

هزار تن انواع مواد پروتئینی  81 ساالنه : این شرکت با تولیدندتولیدی افزود

 هستیم ددامه ریزی بنیاد مستضعفان، درصبزرگترین تولیدکننده ایران است و با برن

 .دهیمهزار تن افزایش  31سالیانه  به را 52میزان تولید این مجتمع غذایی در سال 

 

 
 

 

 اخبار گوشتیران

 از شرکت پروتئین گستر سینا)گوشتیران( تولید محصوالت با طعم روسی

 

ول برگزاری یان )مسئپزی با هماهنگی سرکار خانم پارسائه مناسبت دهه مبارک فجر،مسابقه آشب

تعداد  .برگزار گردید با حضور مدیریت محترم عامل 82/88/59در روز شنبه مورخ  مسابقه(

 ان)به ترتیب آقای نفر اول انتخاب شده 2از این تعداد  که ندنفر بود 89 مسابقه شرکت کنندگان

 .خواهند  نمود هدایایی دریافتنیز و حسین جوادی، علی شیرین، وحید کهنسال(

 
 

 

  

 آشپزی سابقهبرگزاری م

 

  تولید محصوالت با طعم روسی-7

از شرکت پروتئین گستر سینا  

 )گوشتیران(

 

محصوالت گوشتی با  آیا تولید -6

  درصدی سدیم 91کاهش 

 ؟ممکن است

 

بر بهره وری   نقش آموزش-2

 نیروی انسانی در سازمان

 

به گزارش روابط عمومی پروتئین گستر سینا این کنگره با حضور جمعی از 

، صنایع مسئولین کشوری ، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، مدیران عامل

کارخانه ها و واحدهای خدماتی و تولیدی و سازمانها و نهادهای مختلفی از 

گفتنی .سیما برگزار گردید  و المللی صداهای بینسراسر کشور در مرکز همایش

است در این مراسم از مدیران برتر کشور تجلیل و قدردانی به عمل آمد و 

ق به مهندس توسلی موفشرکت پروتئین گستر سینا با مدیریت جناب آقای 

 .شدندی مدیر شایسته ملی لدریافت تندیس و نشان عا

 

به مناسبت دهه مبارک فجر مسابقه داژبال بانوان شرکت با هماهنگی صورت گرفته مسئول 

هران، روز تدراسیون ورزش کارگری استان و فخانم حسنی ورزش بانوان پروتئین گستر سینا 

برگزار گردید شرکت کننده از کارخانجات مختلف گروه  81بین  83/88/59 مورخ دوشنبه

ورزش داژبال ،شایان ذکر است .رتبه چهارم را کسب نمود PGSکه در این میان شرکت 

یکی از ورزش های سنتی ایران است که از زمان قدیم ، بعنوان یک بازی پرنشاط مطرح و 

 .ف مردم ،بسیار رایج بوده استدر بین اقشار مختل

 

 تجلیل از جناب آقای مهندس توسلی 

 به عنوان مدیر شایسته

1 4 

 

 

 ،نقش مهمی دارد پارامتررآوری شده، دو در محصوالت گوشتی ف 

اول اینکه، محصولی تولید شود که در طی دوره نگهداری 

خود،سالم،ایمن و پایدار بماند و دوم اینکه با توجه به تقاضای 

شات یکی از گرای روزافزون مصرف کنندگان،سالمتی بخش باشد.

اصلی در بازار محصوالت گوشتی کاهش سدیم است در حالی که 

معموال این محصوالت حاوی سطح باالیی از نمک های ساده 

هستند. اما دریافت مقادیر باالی سدیم منجر به اثرات منفی روی بدن 

عده و ، کلیه ، میانسان مثل فشار خون ، آسیب ها یا بیماری های قلب

گرم در روز  9/3 بیش ازان می شود. مصرف سدیم بپوکی استخو

نجر به افزایش فشار خون گرم نمک است می تواند م 6  که معادل

 گردد. 

 

پیشنهاد می کند که دریافت  WHOبنابراین سازمان جهانی 

اشد. اما تنها کاهش سدیم گرم ب 9نباید باالتر از روزانه نمک 

ین تعادل ببرای رژیم غذایی سالم اهمیت ندارد بلکه نسبت 

سدیم/پتاسیم نیز برای رژیم غذایی انسان مهم است. بنابراین 

گرم در روز  9/2مصرف حداقل   WHOدستورالعمل های

 پتاسیم را برای بزرگساالن توصیه می کنند.منبع اصلی سدیم در

فت سدیم از دریا %11ساده نیست. رژیم غذایی انسان نمک 

. محصوالت گوشتی حاصل می شودغذاهای فرآوری شده 

فرآوری شده که به طور سنتی مقادیر زیادی نمک دارند نیز 

حاوی باالترین سطوح سدیم هستند. استفاده از نمک در آماده 

 سازی محصوالت گوشتی از قدیم مرسوم بوده است.

 

 !؟ممکن است درصدی سدیم 56محصوالت گوشتی با کاهش آیا تولید 
 

 

                                               میثم حسینی پور وری: مهندسآگرد

 مدیر بسته بندی
     

  

 

 اخبار گوشتیران

   
 

  

 

بانوان برگزاری مسابقات داژبال  

 

http://www.pgsina.com/
http://www.gooshtiran.com/


 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

      

   

 

 

 وری بهره بر مؤثر عوامل

 :شود می تشکیل اصلی بعد دو از سازمان یک وری بهره بر مؤثر عوامل مجموعه

 و...(  ساختاری راتیتغی طبیعی، منابع ها، زیرساخت و دولت)  خارجی عوامل( الف

 تکنولوژیکی ( عوامل و انسانی عوامل)  داخلی عوامل( ب

 فطر از شده ایجاد شرایط نتیجه در و نیستند مدیران کنترل در معموالً خارجی عوامل

 اه بخشنامه قالب در زیرا. بود خواهد یکسان مؤسسات تمامی برای معموالً خارجی عوامل

 کنترل در داخلی عوامل اما. است شده تصویب و تدوین های دستورالعمل و مقررات و

 یروین عملکرد نحوه در  مناسب گیری تصمیم  و ریزی برنامه با توان می و است مدیران

 . گذاشت اثر انسانی

 یم ختم آموزش به و شود می شروع آموزش از ها روش و کار بهبود که معتقدند ها ژاپنی
 است یآموزش نیازهای تعیین و بررسی شامل که نیازسنجی مرحله از باید آموزش لذا. شود

 ردمو کارکنان روی آن اثربخشی و آموزشی نتایج اجرا و ریزی برنامه از پس و شروع

 .گیرد می قرار ارزیابی

 انساني نيروی آموزش اهداف

 :کنند می بیان ترتیب بدین را آموزش مهم هدف شش ،کوزمیت و کرل

                  ترفیع شغل -2 به روز کردن اطالعات کارکنان  -3  عملکرد بهبود-8

 سازمان آشناسازی کارکنان جدید با اهداف-6  ترفیع آماده سازی برای  -9  حل مسائل -9

 آموزش انواع

 هم مقابل در دو بخشی صورت به را ها آموزش توان می آموزش از بندی طبقه یک در

 ،بیرونی آموزش مقابل درونی آموزش ،رسمی غیر آموزش مقابل رسمی آموزش :داد قرار

 و خدمت از پس آموزش مقابل خدمت حین آموزش ،ثانویه آموزش مقابل اولیه آموزش

 .عمومی آموزش مقابل ویژه آموزش

 :از عبارتند پيشنهادی  كاركنان آموزش نوع چهار

 نیاز آن به سازمان به پیوستن از قبل فرد که است آموزشی :خدمت از قبل آموزش-1

 :خدمت بدو آموزش-2.کند کسب شغل احراز برای را الزم های توانایی بتواند تا دارد

 تفعالی روند با آنان ساختن آشنا و جدید کارکنان توجیه جهت در که است آموزشی

 گوناگون امور به مربوط مقررات و قوانین و محوله وظایف آن ، تشکیالت و سازمان

 هم و کار واقعی صحنه در که است آموزشی :خدمت ضمن آموزش-3.است سازمان

 :خدمت از بعد آموزش-4. شود می ارائه کارکنان به شغلی، وظایف دادن انجام با زمان

 ارائه تگیبازنشس دوران به ورود برای کارکنان بیشتر آمادگی منظور به که است آموزشی

 اوقات گذران نحوه درآمدزا، های مهارت کسب زمینه در آموزش نوع این. شود می

 می کمک انبازنشستگ به روانی و فیزیکی سالمت حفظ و تامین نحوه سرانجام، و بیکاری

 . کند

وری بهره و آموزش بين  رابطه  

 آموزش رب تفکر، طرز یک عنوان به بلندمدت در وری بهره که گفت توان می کلی طور به

 پیشرفت و تسریع جهت در مهم ای وسیله تواند می آموزش بنابراین. است استوار فرهنگ و

 این. دهد یم افزایش را کار نیروی وری بهره آموزشی سیستم. شود تلقی کار نیروی کیفی

 سطح افزایش از و بوده هماهنگ اشتغال و آموزش ریزی برنامه که دهد می رخ زمانی امر

 .شود استفاده کامل طور به تحصیلی مدارک و آموزش

 :ادد قرار بررسی مورد زیر های زمینه در را آموزش و وری بهره بین توان می کلی طور به

 جنبه اقتصادی-3      جنبه اجتماعي -2     جنبه فردی و رواني-1

 بتوانند ات شود داده کارکنان به فرصت این شده، ریزی برنامه وری بهره به رسیدن ))برای

 نمدیرا با ، سازمان اهداف تحقق راستای در و دهند بروز را خود استعدادهای و ها خالقیت

 خوانی تهف از باید آرزو این به رسیدن برای نظران صاحب نظر به. باشند داشته مشارکت

 ((.است آموزش آن مؤثرترین و ترین ساده که گذشت

 

 انسانی در سازمان نیروی وری بهره بر آموزش نقش

 در یمؤثر نقش تواند می و دارد وری بهره بر ای مالحظه قابل تاثیر که مهمی عوامل از یکی

 دونب تواند نمی وری بهره ارتقاء جدید های طرح و فنون. است آموزش نماید، ایفا آن افزایش

 هارتها،م امکانات، اساس بر انسانی نیروی. شود گرفته بکار و ایجاد دیده، آموزش پرسنل

 تواند می مختلفی مراحل طی در است، کرده کسب آموزش از که خویش نگرش و دانش

 یکی شک بی امروز، رقابتی جهان در .باشد داشته وری بهره افزایش و بهبود در بسزایی نقش

 نظر، مورد های رسالت و اهداف و رسیدن به سازمان بقای و تحول ایجاد در مهم ابزارهای از

 شدبخ می حیات را تحول مقوله آنچه میان، این در است؛ آموزش نوین رویکردهای و ها برنامه

 علمای از بسیاری .است انسانی منابع توسعه و انسان عنصر کند، می تضمین را سازمان بقای و

 قایارت جهت در که هایی گذاری سرمایه انواع میان در که باورند این بر اقتصاد و مدیریت

 انسانی روینی ساختن توانمند گیرد، می صورت اجتماعی و اقتصادی توسعه نهایتاً و وری بهره

 به وسعهت رکن پرسودترین و مهمترین ها، تالش تحقق در دخیل عنصر مؤثرترین عنوان به

 انی،زم خاص شرایط لحاظ به کنونی عصر در انسانی منابع بهسازی و آموزش. رود می شمار

 رد اصوالً مهم این شود؛ می محسوب مؤسسات و ها سازمان ناپذیر اجتناب وظایف از یکی

 .آید می در اجرا به مدت دراز یا مدت کوتاه و مدون آموزش های برنامه قالب

 وری بهره تعاريف

 تولید قابلیت و قدرت معنای به «Productivity» واژه انگلیسی گردان بر وری بهره کلمه

 شود می لیدتو آنچه از نسبتی صورت به اقتصاد در وری بهره ،بریتانیا المعارف دایره در .است

 که است، کارآیی معنای به وری بهره. شود می تعریف،است نیاز مورد تولید برای که آنچه به

 آن تولید ایبر شده مصرف منابع یا شده صرف زمان به تولید میزان مقایسه بوسیله صنعت در

   .شود می گیری اندازه

 اروپا اقتصادی همکاری سازمان دیدگاه از (OEEC) کسری حاصل وری بهره 

 ولیدت عوامل از یکی ارزش یا مقدار بر محصول ارزش یا مقدار تقسیم از که است

 ارک نیروی و اولیه مواد سرمایه، وری بهره  از توان می لحاظ بدین. آیدمی بدست

 .کرد صحبت

 کار المللی بین سازمان (ILO) عوامل از یکی به ستاده نسبت را وری بهره 

 .کند می تعریف( مدیریت و کار نیروی سرمایه، زمین،)تولید

 اروپا وریبهره آژانس نظر از (EPA) شدت و درجه از عبارتست وری بهره 

 .تولید عوامل از یک هر از موثر استفاده

 تفکر رزط نوع یک وری بهره که است شده اشاره نکته این به همچنین سازمان این تعریف در

 بلق روز از بهتر روز هر را وظایفش و کارها تواند می فرد هر آن اساس بر که است دیدگاه و

 .شود می تلقی فرهنگ یک عنوان به  وری بهره دیدگاه این از. دهد انجام

 وری بهره «C» هفت

 تدوین کیفیت و وری بهره ارتقای برای هاموسسه ها، سازمان ها، شرکت که حلی راه هر

 .دهند پاسخ زیر نیازمندیهای به که است الزم کننده

 (Confidence and Trust) در تنها مدت دراز در کیفیت و وری بهره :ايمان و اعتماد 

  .3. باشد داشته وجود اعتماد کار نیروی و مدیریت بین که یابد می بهبود صورت

 (Cooperation and commintment)مقصد»همان  وری بهره بهبود :تعهد و همكاری 

 اصلی مانع :ارتباطات  (Communication). 2کند. می تضمین را شغلی بقای ، «مشترک

 رکتش در مؤثر ارتباطات وجود عدم موارد اغلب در کیفیت و وری بهره روند موفقیت راه در

 یستمس مبنای بر باید کیفیت و وری بهره بهبود: همبستگي  (Coherence) .9 میباشد.

 که اند داده نشان موفق شرکتهای :استمرار  (Continuity) .9باشد. سازمانی همبستگی

  .6. بوده آنها وقفه بی تالش سالها نتیجه آنها وری بهره وارتقاء محصول عالی کیفیت

(Creativity) نوآوری و خالقیت بدون ها، کوشش و ها تالش همه علیرغم :خالقيت 

: مستمر آموزش  (Continuous Training) .2  .شد نخواهد حاصل وری بهره در بهبودی

 . طلوبم رابطه ایجاد با همراه شرکت سطوح تمامی در آموزشی مستمر فرآیند یک برقراری

 
  

   
آموزش  واحد   

 شرکت
 

  

 

 مینا نظری                                                وری: مهندسآگرد

 مدیر آموزش و پروژه
     

  

 

زیرا  نقش محافظت از گوشت را دارد ،تأمین طعم و مزه عالوه بر عملکرد نمک

گوشت نسبت به فساد میکروبی بسیار حساس است. بدون تیمار مناسب، فرایند تجزیه 

و فساد گوشت خام خیلی زود اتفاق می افتد. بنابراین روش کیورینگ قرن هاست 

که استفاده می شود. نمک کیورینگ ترکیبی از کلرید سدیم و نیترات سدیم یا 

قرمز گوشت و سرکوب رشد نیتریت سدیم است. این ترکیب به حفظ رنگ 

 میکروبی کمک می کند.

صوالت حدلیل اصلی برای استفاده از ترکیبات الکتات و الکتات دی استات در م

ویژگی های باکتریواستاتیکی آنها است. از آنجائیکه آنها گوشتی فرآوری شده 

موجب بازدارندگی عالی از رشد میکروب ها می شوند ، محصول به صورت سالم و 

ر در تمام طول دوره نگهداری حفظ می شود. برای ارزیابی اثربخشی الکتات پایدا

( بر ضد PL/SD) %9/ دی استات سدیم  %96( و الکتات پتاسیم PL) %61پتاسیم 

لیستریا مونوسیتوژنز و باکتری های مزوفیل هوازی تست های مختلفی اجرا 

میت های به مسموشدند.لیستریا مونوسیتوژنز یک پاتوژن خطرناک است که منجر 

 غذایی جدی می گردد.

 %3آزمایش ها با استفاده از فرموالسیون یک سوسیس پخته استاندارد )لیونر( حاوی 

نمک استاندارد جهت کیورینگ اجرا شد. نگهدارنده ها برای تعیین تفاوت تأثیرشان 

در غلظت های مختلف به گوشت سوسیس اضافه شدند. بعد از پخت، سوسیس ها 

درجه  2لیستریا مونوسیتوژنز تلقیح و در  cfu/gr 981دند سپس ورقه ها با اسالیس ش

،  31،  38،  89،  2،  1روز نگهداری شدند و در روزهای  96سانتی گراد به مدت 

 رشد میکروبی مورد آنالیز قرار گرفت. 96و  99،  29

نتایج غلظت های مختلف الکتات پتاسیم و الکتات/دی استات پتاسیم روی 

دارندگی از رشد لیستریا مونوسیتوژنز نشان می دهد که حتی در غلظت باز

در کل دوره وجود  PL/SD(، هیچ رشد باکتریایی در فرمول های حاوی %9/8پایینتر)

تایج کامال با همین وضعیت مشابه ندارد. در مورد باکتری های مزوفیل هوازی نیز ن

دا هیچ رشد قابل تشخیصی مجد %9/8و غلظت  PL/SD(. در فرمول 9)نمودار  است

در طی دوره نگهداری وجود ندارد. همانطور که مشاهده می شود به دلیل اضافه شدن 

اثر ضد میکروبی دی استات ، در مقایسه با زمانی که الکتات به تنهایی استفاده شود، 

کمتری برای رسیدن به همان پایداری در محصول نیاز است.بنابر این با ماده مؤثر 

نی دار سطوح استفاده از ترکیب ، بدون اینکه تأثیر منفی روی نتیجه ایجاد کاهش مع

 شود صرفه جویی در هزینه نیز ممکن می شود.

 

 
 كاهش سديم : %25و حتي تا بيش از  %22بيش از 

نمودار زیر اصلی ترین منابع سدیم محصوالت غذایی فرآوری شده را نشان می دهد. 

واقعا کم است. افزایش نمک مصرفی یا نمک محتوای سدیم طبیعی گوشت 

  در فرمول ، محتوای سدیم را تا نزدیک %3کیورینگ به صورت استاندارد 

mg/100g 800  مصرف  دومین باالبرنده سدیم ، محصول افزایش می دهد.در 

 

درصدی که معموال به منظور نگهداری  9/3الکتات سدیم می باشد. الکتات سدیم 

در محصول افزایش می   mg/100gr 300محصول استفاده می شود ، سطح سدیم را تا 

چون فسفات ها ، سیترات ها و دی استات ها تأثیر کمتری را در افزایش هم دهد. بقیه مواد

و  رینگسدیم محصول گوشتی ایجاد می کنند. کاهش سدیم در نمک مصرفی کیو

 کل سدیم گوشت های فرآوری شده می باشد.الکتات سدیم کلید کاستن 

 گوشت:سديم در محصوالت  جايگزين منابع

 %9/3 در غلظت)از طریق جانشین کردن ساده ی الکتات پتاسیم به جای الکتات سدیم

. همچنین حاصل خواهد شدکاهش در مقدار سدیم کل  %39 (استاندارد فرمول سوسیس

 %29/8 متر ازک در سطح استفاده ترکیبات دی استات/ الکتات پتاسیماز طریق استفاده از 

 دست می آید.نیز همین نتیجه ب %9/3بجای 

 
 ”sub4salt cure“ترکیبی از کلرید سدیم ، کلرید پتاسیم و گلوکونات سدیم به نام 

جهت جایگزینی نمک کیورینگ استاندارد محصول سوسیس مورد آزمایش قرار گرفت 

سدیم کمتر(  مورد تایید  %29)حاوی  به عنوان جایگزین کم سدیم8به  8 و با همان نسبت

 تاسیمکتات یا الکتات دی استات پقرار گرفت. این ترکیب در صورت استفاده توأم با ال

 کاهش دهد. %91می تواند میزان سدیم را تا بیش از 

 
 ی: سطوح سدیم کاهش یافته بعد از جایگزین کردن الکتات ها یا الکتات د 6نمودار 

به جای نمک استاندارد  ”sub4salt cure“و ترکیب  جای سدیم استات های پتاسیمی به

 کیورینگ

 ارزيابي حسي :
از نظر احتمال ایجاد طعم تلخ در دهان  حاوی سطوح باالتر نمک های پتاسیممحصوالت 

مورد توجه هستند. برای مشاهده اثر ممکن روی طعم ، یک گروه ارزیاب حسی مشتمل بر 

ت مختلف را تس پنلیست ، سوسیس های پخته استاندارد حاوی مواد نگهدارنده 33-85

،  %61م الکتات پتاسی %9/3کردند. برای ارزیابی حسی ، سوسیس ها از نوع لیونر حاوی 

 %9/ دی استات پتاسیم  %96و الکتات پتاسیم  %9/ دی استات سدیم  %96الکتات پتاسیم 

و از نظر صفات  ”sub4salt cure“ترکیب  %3نمک کیورینگ و یا  %3در ترکیب با 

 ویژه مورد تست قرار گرفتند.

مثبتی  رارزیابی حسیی نشیان داد ترکیبات الکتات پتاسیم و الکتات/دی استات پتاسیم تاثی  

روی شییوری محصیییول نهایی داشییته و بدون ایجاد تلخی معنی دار، پذیرش کلی بسییییار   

 مطلوبی را به دست آورده اند.
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