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 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

 "بدون پالستیک جهان "کنفرانس و نمایشگاه 

 

 

 در این شماره می خوانید:

 های گوشتیفرآورده گوشت و تخصصی بولتن

 شرکت پروتئین گسترسینا

  44 شماره

 1398ماه اردیبهشت 

 اخبار 

  

جهان بدون  "کنفرانس و نمایشگاه -1

 "پالستیک

 98 نمایشگاه اگروفود-2

نمایشگاه بین المللی صنعت دام، -3

طیور، آبزیان و صنایع وابسته تبریز 

98 

 اخبار 

 

و با توجه  نایگستر س نیاهداف شرکت پروتئ یراستا در ، نایگستر س نیشرکت پروتئ یه گزارش روابط عمومب

در استان بوشهر  رانیواحد ماه انیشهرک آبز یرامونیپ تیباال بردن امن نیاطالعات و همچن یکپارچگیبه حفظ 

اداره کل مخابرات استان بوشهر و واحد  یتهران با همکار یواحد و دفتر مرکز نیشهرستان تنگستان  ، ارتباط ا

 یهانیدورب و نصب ییجانما. همچنین دیبرقرار گرد ینور بریف لومتریک ۷شرکت با استفاده از  العاتاط یفناور

صورت اطالعات  یفناور ریو مد (مهندس طائفه یآقا)حراست شرکت ریبا حضور مد در محل پروژهمداربسته 

 پذیرفت.

 

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(

 تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه شرکت

آدرس: تهران، جاده قدیم کرج، پشت کارخانه 

 شهریور 17شیر پاستوریزه ، کوی 

 66823261-66806272تلفن: 

 66802888فکس: 

www.pgsina.com 

www.gooshtiran.com 

 

 

 شرکت پروتئین گستر سینا در بخش دلواران ماندار تنگستان با حضور مدیربازدید معاون استاندار و فر

 

 تقویت ارتباطات استانی واحد ماهیران
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 تکریم ماه مبارک رمضان در شرکت گوشتیران

 

با حضور مدیر  که بازدید. در این ودنداعضا شورای اداری و رفع موانع تولید استان بوشهر میهمان واحد ماهیران ب 30/02/98  به گزارش روابط عمومی شرکت پروتئین گستر سینا ، در تاریخ

 . تمهیداتی اتخاذ و ابالغ گردیدو مدیران مربوط برگزار شد، عامل پروتئین گستر سینا مهندس طیبی و مدیر ماهیران مهندس محمد رضا حسینی 

بوشهر ، فرماندار تنگستان ، بخشدار دلوار ، مدیرکل جذب  جلسه رفع موانع پروژه پرورش ماهی درقفس با حضور معاونت اقتصادی استاندار، رئیس سازمان جهاد و کشاورزی استان در

پهن انجام قع در جنوب بخش دلوار روستای چاهپروژه وا حلئولین مربوطه در ممس دیگر و سرمایه گذاری ، شیالت استان ، مدیر کل مخابرات ، مدیر کل گمرک ، مدیر کل منابع طبیعی

 اهداف تحقق راستای در:  نمود اظهار(  ماهیران واحد)  پروتئین گستر سینا ، در بازدید از طرح پرورش ماهی در قفس شرکت پروتئین گستر سینا  معاون استاندار به همراه مدیر عامل . گرفت

هزار تن ( تحت عنوان ماهی در قفس در دستور کار این طرح است که حفظ و مدیریت ذخایر آبزیان  ۵0هزار تن آبزی ) دربلند مدت  10متی و برنامه ششم توسعه ، پرورش مقاو اقتصاد

 .دریا استکاهش فشار صید و برداشت از دریا ، دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد توسعه اشتغال از اهدف اجرای طرح پرورش ماهی در قفس در  دریایی،

ه آبزی پروری در شهرستان تنگستان برای های مختلف بویژو ارتباط سرمایه گذاران در حوزه با توجه به اهداف دولت در امر توسعه و ایجاد اشتغال پایدار، جذب فرماندار تنگستان بیان نمود

 . تامین اشتغال و معیشت بومیان در اولویت خواهد بود

 

رای کنفرانس و نمایشگاه دو روزه ب "بدون پالستیک جهان"و نمایشگاه  کنفرانس

پیدا کردن منابع و  به دنبال کاهش مصرف پالستیک،کسب و کارهایی است که 

ن خود  های بیولوژیک پایدار و ایجاد اقتصاد درگردش در طول زنجیره تامیجایگزین

یگردد رگزار مبا حضور متخصصان پایداری و محیط زیست ب که این رویداددر هستند. 

ن آلودگی های عملی و نوآورانه برای مقابله با افزایش بحرار مورد راه حله بحث دب

شامل  تجاری صنایع کلیدی در این کنفرانس پیشگامان پرداخته خواهد شد.پالستیک 

به بحث  رو و هوا فضا،بندی، غذا و نوشیدنی، خرده فروشی، مد و منسوجات، خودبسته

در مورد آخرین تحقیقات صورت گرفته، طراحی محصوالت پایدار، راه حل های 

خرین تولید جدید، بازیافت و استفاده مجدد از محصوالت و مواد خام و همچنین آ

تفاده تجزیه پذیر و قابل اس  ٪100نسل از منابع بیولوژیک برای تولید محصوالت 

ر فرانکفورت دتیر ماه(  ۷و  6 ) ژوئن 28و  2۷شگاه در تاریخ این نمای خواهند پرداخت.

 آلمان برگزار خواهد شد.

  

 

هر و عصر در محل نمازخانه شرکت با در هنگام برپایی نماز جماعت ظو هم چنین تفسیر قرآن خوانی با آغاز ماه مبارک رمضان، برنامه قرائت روزانه قرآن کریم به همراه ادعیههمزمان 

 حضور کارکنان برگزار گردید. 

و افطاری طبق روال هرسال بین  های خواروبارعالوه بر این جهت تکریم ماه مهمانی خدا، بسته بود. حفظ چند سوره از قرآن کریمهای ماه رمضان برگزاری مسابقات از دیگر برنامه

 کارکنان توزیع گردید.

 

 
 

 
 

 مایشگاهن محل در 1398  ر ماهتی 14 لغایت  11المللی صنعت دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته تبریز در تاریخ نمایشگاه بینهفدهمین 

های جدید و محصوالت و رکتشهدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با  .گرددمی برگزار تبریز المللیبین

 .باشدتجهیزات به روز دام و طیور و آبزیان می

 98نمایشگاه اگروفود 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

از تاریخ « 2019ود ایران آگروف -بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی، ماشین آالت و صنایع وابسته »

 .در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار خواهد شد  1398خرداد ماه  31تا  28

زی و بخش فودتک شامل صنایع کشاور -آالت و تجهیزات کشاورزی و آبیاریاین نمایشگاه در دو بخش آگرو شامل ماشین

 و تجهیزات جانبی برگزار خواهد شد.ماشین آالت، تجهیزات و تکنولوژی صنایع غذایی، بسته بندی 

 

 

 

 

  98تبریز  بین المللی صنعت دام، طیور،آبزیان و صنایع وابسته نمایشگاه 

 

 
 

 

 

 

 

انتقال  پروژه 30/02/98تاریخ  ایشان افزودند از داد خبر سازی مجدد قفسها و تورها برای دوره جدید ماهی ریزی ژه پرورش ماهی در قفس ، از آمادهمهندس افشاری مدیر اجرایی پرو

 گردیده منتقل ساحل به طاقه یک بویه و  ۷قفس ،  11 از بیش کنون تا و  باشد می انجام حال در شرکت پشتیبان تیم توسط ها و تورها از دریا به ساحل جهت بازسازی و آماده سازی قفس

 . گردد اقدام مجدد برای دوره پرورش ماهی سی باس در سال جاری  سازی ذخیره و پشتیبانی روند انشااهلل تا ، است

همچنین مونتاژ قفسهای جدید به محل و قفسها و  وی خاطر نشان کرد : تا چند روز آینده کارشناسان نروژی )سازنده قفسها( ، پس از اتمام انتقال قفس ها برای بازدید و آماده سازی تورها

 .پروژه مراجعه تا به همراه تیم تخصصی شرکت پروتئین گستر سینا واحد ماهیران کار پشتیبانی و راه اندازی با سرعت بیشتری انجام پذیرد

 

  

 انتقال قفس ها و تورهای واحد ماهیران برای پشتیبانی و خدمات

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


 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

      

   

 

 

 )بخش دوم(  های آنبندی ماهی و فرآوردهالزامات بسته
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سیدن به هدف دو یا چند نفر که رابطه متقابل بایگدیگر دارند  گروه : صی گرد خو برای ر ا

گروه  دارای نمیدهد ورفتار گروه مجموع رفتار افراد را تشکیل ند. نامآیند را گروه میهم می

 ویژگیهای دیگری است

 :تقسيم کرددسته گروه را مي توان به دو 
 اید انجام گیردبن گروههای کاری و کاری که می : همان س  اختار س  ازمانی که در آرس   -1

  مشخص شده است.

 شهریان و... گروه همازماندهی شده مانند سبدون ساختار های غیر رسمی: مجموعه -2

 زیرمجموعه مطرح میشود که باید درنظر گرفته شوند. گیری گروهی دودرتصمیم 

 همرنگ جماعت شدن -1
 تائید دیدگاه اکثریت توسط فرد بر اثر فشار گروه 

 فردی که به گروه تردید دارد مهر سکوت بر لب زده اظهار نظر نمیکند 

 گروه سکوت اعضا را به عنوان تائید اکثریت تلقی میکند 

 برو میشوندگروه مبنی بر اینکه در برابر اصول ارائه شده با مقاومت روستدالل اعضا ا 

 همان تغییر موضع اعضای گروه است  بريدن از گروه: -2

 روشهاي تصميم گيري :

 وش(یری بصورت تعامل یا روابط متقابل اعضا )متداولترین رگتصمیم-1

 طوفان مغزی یا فکری -2

 ر ایجاد گروه اسمیبروش مبتنی  -3

 تشکیل جلسه راه دور -4

دیگران مصون  توانند ابراز نظر کنند درعین حال از نقد وانتقاددر روش طوفان فکری افراد می

 فرایندی است برای ابراز نظر ارائه دیدگاههای جدید. بمانند وتنها

 کار تيمي

 هد.دکار ها را سرعت داده و هزینه ها را کاهش  تواند تولیدات شرکت وکار تیمی می 

به ص  ورتی  س  ازمانها می توانند با تش  کیل تیمهایی از افراد زبده و متخص  ص در زمینه رقابت

یت اس   تفاده را به نهاها و اس   تعدادهای افراد نخرایی عمل کنند و از تمام تواناییمؤثر و با کا

ای دیگر در هانعطاف پذیری بیش  تری دارد و در مقایس  ه با دوایر س  نتی یا گروه ببرند ، تیم، 

 ابر پدیده تغییر واکنشی مناسب تر نشان می دهد .بر

 تفاوت تيم با گروه در چيست ؟

آیند تا به  دو یا چند نفر که رابطه و وابس   تگی متقابل با یکدیگر دارند، گرد هم می گروه:

 هدف های خاصی دست یابند.

ست که  گروه کاري: سبب وجود رابطه متقابلگروهی ا صوالً به  ضاء اطالعات ما دله با، اع

، گرفته ش   ود و در حوزه مس   ئولیت خودکرده و به یکدیگر کمک می کنند تا تص   میمی 

دارد که یکدیگر را یاری می دهند. در گروه کاری هم افزایی مثبت مطرح نیس   ت و الزامی ن

 کار گروه از مجموع تالش اعضاء بیشتر شود .

ردی افراد موجب عملکپدیده هم افزایی مش  اهده می ش  ود. تالش  درتیم کاری تيم کاري:

 می گردد که از مجموع عملکرد اعضاء بیشتر است .

یم به چنین اگر مدیریت بخواهد عملکرد س  ازمان بهبود یابد باید بداند که از طریق تش  کیل ت

 هدفی خواهد رسید .

 انواع تيم

م ههر دایره از س   ازمان هفته ای چند س   اعت گرد در این تیم،  مسأأه:ه: ۀتيم حل کنند

 کارایی و محیط کار صحبت می کنند. آیند و درباره مسائلی چون بهبود کیفیت ،می

 یند کاراعض  ای تیمی که برای حل مس  تله تش  کیل می ش  وند تبادل نظر می کنند ، درباره فرآ

نمی  این تیمبد . ابراز نظر و پیشنهاد می نمایند و باعث می گردند که روش انجام امور بهبود یا

 خود جامه عمل بپوشانند .توانند به نظرات 
 

 

 

رائی را نیز تیم های مستقل که نه تنها مسائل را حل کنند ، بلکه جنبة اج تيم خودگردان:

 به عهده گیرند و مسئولیت کامل نتیجه کار را عهده دار گردند .

ان تیم تخصصی ابزار یا وسیله ای موثر است که افراد متخصص یک سازم تيم متخصص:

ند، نظرات ت رد و بدل نمای) حتی متعلق به چند س   ازمان ( را گرد هم می آورد تا اطالعا

ده را هماهنگ جدید ارائه کنند ، مسائل را حل نمایند و کارهای طرح ها یا پروژه های پیچی

را بشناسند و  نمایند. . آغاز کار این تیم ها بسیار وقت گیر است ، چون اعضا باید همدیگر

 از تخصص و شیوة اندیشه یکدیگر آگاه گردند .

 تعداد نفرات تيم 

به ز بهترین تیم ها آنهایی هستند که کوچک باشند. اگر تعداد افراد تیم معموالً باش    د  یاد 

شد ، مدیر ن ست تیم اثربخش با سجم نمود ، اگر قرار ا باید اجازه زحمت می توان تیم را من

 نفر برسد . 12دهد که تعداد اعضا به بیش از 

 تيم:هاي نقش

 .کندمیعقاید و نظریه های جدید ارائه  نوآور:-خالق .1

 پوشانده عمل میبه عقاید مطرح شده از سوی دیگران جام مؤسس:-کاشف .2

 راههای ارائه شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. تحليلگر: .3

 سازمانی برای طرح پیشنهادی ارائه می کند.ساختار سازمان دهنده:-سازنده .4

 هنمودهای الزم را ارائه می کند.ر تو:يد کننده:-نتيجه گير .۵

 .ل و بررسی می کندامور را به صورتی دقیق کنتر بازرس:-کنتر:ر .6

 .کندفاع میبا اعتقاد راسخ از تیم د تیم با گروههای خارجی در مبارزه  نگهدارنده: .۷

 اضافی برمی آید. درپی کسب اطالعات کامل و مشاور:-گزارشگر .8

 کارها را هماهنگ، منسجم و یکپارچه می کند. هماهنگ کننده: .9

 مديران بايد به آن توجه داشته باشند :مواردي که 

 ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش 

می توانند  ... ارزیابی عملکرد فرد ، تعییین دستمزد ساعتی ، انگیزه ها و مشوق های فردی و

نابراین عالوه  ند . ب مای ئه ن عالی ارا که عملکردی  ند  یابی باعض    ای تیم را وادار کن ر ارز

 ی کند.ارزیابای کار گروه را کارکنان مدیریت باید به گونهش به عملیات و دادن پادا

 اعتماد متقابل 

ست . برای به وجود آمدن آن زمان زیادی طو شکننده ا ساس و  ل می اعتماد یک پدیدة ح

ستیابی مجدد به آن کار چند شد ولی به راحتی می توان آن را از بین برد و د ساده ای ک ان 

 .تی زیاد بکند تا اعتماد بین اعضا حفظ گرددنیست . بنابراین مدیریت باید دق

 ابعاد اعتماد 

 صداقت : درستی ، پاکی و دارای حقیقت بودن

 شایستگی : داشتن مهارت و دانش در زمینة فنی و روابط انسانی.

ویارویی با ثبات یا پایداری : قابلیت اعتماد ، توان پیش بینی و قض   اوت خوب به هنگام ر

 اوضاع و شرایط مختلف.

 فاداری : حفظ آبرو و حیثیت.و

ه به کبه طور کلی کار تیمی مانند یک سیستم است که تمامی اعضای عضو آن می کوشند 

شود و نتواند به در شکل  ضوی از آن ها دچار م ستیابند و چنانچه ع شترک د ستی هدف م

 .فعالیت کند دیگر اعضا به کمک آن آمده تا به آن هدف اصلی دستیابند

 هاي يک سأأازمان بايد به رأأورت متحد و يچهارچهواحد ديگريا به عبارت 

 )سيستمي( ، نه به رورت جزيره اي و مستقل فعا:يت داشته باشند
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 بسته بندي کنسرو ماهي

بو، بافت، رنگ  و نباید بر طعم وو ارزان قیمت باشد  بسته بندی کنسرو ماهی باید بدون منفذ

ولفور برای های الک و الکل زده مقاوم به سقوطیبطور کلی و ارزش غذایی تاثیر بگذارد. 

حصوالت ممواد متداول بکار رفته برای ساخت مخازن برای  روند.محصوالت ماهی بکار می

الها س. در طول باشدمی TFS حلبی، آلومینیوم و فوالد بدون حلبی شامل ماهی در دنیا

ین ا. بسیاری از صورت گرفته استماده قوطی  و پیشرفتهایی در فناوری ساخت قوطی 

شده با  دور از عیوب مواجه ابتکارها نتایج تحقیقات در مورد ماده قوطی هستند که به

والد فهای ساخته شده از ردگی و عیوب مکانیکی هستند. قوطیهای حلبی، مانند خوقوطی

اند، اما بهترین دهبدون حلب، قوطی حلبی سنگین و فوالد با پوشش حلبی سبک آزمایش ش

نظر در  م اصالح شده با آلیاژ منیزیم و منگنزومورد نوید بخش جایگزین حلب، آلومینی

وزن  ایدار اینکه بویژه استم دارای چند مزیت نسبت به حلب وگرفته شده است. آلومینی

 باشد. ره میقابل بازیافت بودن فلز و غیسبک، مقاومت در برابر خوردگی، سهولت باز شدن، 

 سوسيس ماهي

صلی سوسیس ماهی یکی از محصوالت پر طرفدار در بین مردم می باشد. سوریمی ماده ا

. توده شودباشد که پس از مخلوط کردن با چند ماده دیگر، هموژنیزه میصول میاین مح

( الستیکی مانند ریفان )هیدروکلریدشود. های مصنوعی چپانده میهموژنیزه شده در پوشش

شود و سپس یمهای فلزی بسته ن(. این پوشش با استفاده از حلقهیا کورالون )کلرید وینیلید

پس  وسیسشود. سشود و سپس به آرامی سرد میدرجه گرم می 90تا  8۵در آب در دمای 

ر دشود. سوسیس ماهی از خشک شدن سطح آن در سلفون با الیه پلی اتیلن پیچیده می

 شود. دمای یخچال برای فروش نگهداری می

  به روش انجماديمحصوالت خشک شده 

حفظ  ی باالی تولید به دلیلعلی رغم هزینه روش انجمادی کاربرد روش خشک کردن با

بوده و  بسیار مورد پسند می باشد. این محصوالت به طور کلی عاری از رطوبت طعم ماهی

نحال این محصوالت جزو محصوالت است. با ایدرصد  2کمتر از آنها درصد رطوبت

نجر به متوانند براحتی دستخوش واکنشهایی شیمیایی با هوا شود که ثبات بوده و میبی

بندی ستهها بطور کلی تحت گاز بی اثر بشوند. آنداسیون، خرابی رنگ و جذب آب میاکسی

، بکار رفته دیمی شوند تا از هوا و اکسیژن دوری شود. بنابراین الزامات اصلی در بسته بن

ذب بمنظور محافظت از محصول در برابر ماندگی و ج ،انتقال اکسیژن و بخار آب کم

های با باشند. کیسهیکی کافی برای محافظت از ضربه میرطوبت و ایجاد قدرت مکان

لن فلزی شده یا استر پلی اتیفویل   پلی اتیلن یا با الیه پلی ، آلومینیومی–های کاغذی الیه

 فلزی برای این کار توصیه می شوند.   هایقوطی

 ترشي ماهي

جزا مانند سایر ا ترشی ماهی یک مورد با ارزش افزوده تهیه شده از پوست یا گوشت ماهی و

تهیه ی اهای شیشه بطور سنتی در بطریکه  اسید استیک و غیره است فلفل هندی، زنجبیل،

ری در برابر ، دوام، نفوذ ناپذیبودن هایی مانند بی اثر بودن، غیر سمیکه ویژگی میشوند

ان یم و گرحج کنند. با این وجود آنها سنگین، مستعد شکستن،گازها و رطوبت را ارائه می

ساس پلی استر اباشند. مواد بسته بندی قابل انعطاف جدید ایجاد شده برای ترشی ماهی بر می

 شوند.ساخته میورلین س –با قالب الیه نازک یا نایلون  LDPE-HDPE ساده با الیه

 

 

 پودر سوپ ماهي

 ین،، پروتئبطور نسبی هپودر سوپ ماهی محصول خاصی است که شامل ماهی هیدرولیز شد

گیر نم محصول به دلیل اینکه د.باشنمک می ی و چند چاشنی دیگر مانندچرب کربوهیدرات،

 اسب ایجادبسته بندی من در نتیجه انتخاب بسته بندی دارای اهمیت زیادی می باشد.، است

 .ای استا قالب الیهب LDPE-HDPE شده برای این محصوالت پلی استر ساده با الیه

 

 
 

 
 

 

 هاي ايمني در مواد بسته بنديجنبه

خیره صندوقها برای ذبصورت مخازن و  در صنعت ماهی زیادی به میزانمواد پالستیکی 

 لهایسازی ماده خام و ماهی عمل آوری شده در کارخانه، یا بسته بندی نهایی در شک

ست در ملل اثیر آنها بر محیط زیتاز  ای گسترده گرانیانعطاف پذیر بکار می روند که ن

دف شود با هته بندی وضع میدر مورد بس  صنعتی وجود دارد. قانون محیط زیستی که

یتهای کاهش آن از نظر منبع یا تسهیل در بازاریابی و مصرف مجدد آن از طریق محدود

آنها در مواد  اختیاری و اجباری است. مواد خطرناک نفوذ کننده از مواد بسته بندی و اجزای

نین از همچگذارند و غذایی در تماس با آنها بر سالمت و ایمنی مصرف کننده تاثیر می

ته بندی برای ای بصورت ماده بسنگرانی معادلی برخوردار هستند پالستیکها به طور فزآینده

تواند کیفیت محصوالت می روند و افزودنیهای پس ماند میمحصوالت ماهی بکار 

وطی، اگر قبندی را خراب کند. فلزات خطرناک و مواد فرار در مرکبهای چاپ و لحیم هبست

ر اندازند. قابل قبول نفوذ کنند، می توانند سالمتی مصرف کنند را به خط فراتر از حدود

 ردمواد خطرناک در مواد بسته بندی جهت استفاده  قوانینی برای تنظیم حدود این

 د بسته بندی خاص در بعضی ازمحصوالت غذایی و محدودیتهای کاملی در مورد موا

و فاوت دارند با یکدیگر ت ز نظر جغرافیاییها وجود دارند. این قوانین و محدودیتها اکشور

ت در صادرکنندگان محصوالت دریایی باید از آنها آگاه باشند، بطوری که این محصوال

ر موقع انتخاب بازارهای مقصد بدلیل بسته بندی غیر قابل قبول رد نشوند یا متوقف نشوند. د

ر گرفته رها باید در نظسیستم بسته بندی مناسب برای محصوالت غذایی، تعدادی از معیا

های خاص شوند. مهمترین آنها پایداری محصوالت غذایی مانند پروتئین، چربی و ویتامین

نباری شوند. محصول، دستخوش تغییرات زیا یفعالیت آبدر توانند بدلیل تغییر است زیرا می

 است پایداری محصول در نتیجه کارکرد خصوصیات شیمیایی، بیوشیمیایی، و فیزیکی آن

محصوالت   های نفوذپذیری در بسته بندی می باشند.و بطور قابل توجهی تحت تاثیر ویژگی

رطوبت  عوامل محیطی، مانند دما،بندی شده در طول توزیع و ذخیره سازی در معرض بسته

سته بندی در ارزیابی برای ب هنگامباید  که گیردقرار میسیژن، و شدت نور نسبی، فشار اک

حت تخصوصیات و ترکیبات ماده بسته بندی خاص که  در نهایت بایدنظر گرفته شوند. 

بندی به تاثیر کیفیت باطنی و ایمنی غذای بسته بندی شده حاصل از مهاجرت اجزای بسته

 باید در نظر گرفته شوند. که غذا است 
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