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به همراه  یماریجز دردسر و ب یزیچ رودیتر شدن متر و کوچککه هر روز رو به آلوده ییایدر دن یدام یهاگوشت و فرآورده دیفارس، تول به گزارش تابناک به نقل از 

 یهانیپروتئ یجابه  یاهیو گوشت گ نیکردن پروتئ نیگزیو کبد چرب سبب شده تا کارشناسان و پزشکان درصدد جا ابتیفشار خون، د ،یو عروق یقلب یهایماریندارد. ب

گوشت  دیاست که موفق به تول یرانیتنها جوان ا ،یاهل شهرستان قوجان در استان خراسان رضو یاتیح الدیم. کند نینسل بشر را تضم ندهیآ تواندیتحول م نیباشند، ا یدام

از جمله انگلستان انجام شده و  شرفتهیگوشت آنالوگ تنها در چند کشور پ ه،یتغذ عیبه اصطالح کارشناسان صنا یاهیگوشت گ دیباره گفت: تول نیشده است. او در ا یاهیگ

 یهااز دانه« آنالوگ»انجام شد موفق به ساخت گوشت  ۹۸تا  ۹۴که از سال  یاست. با تالش دهینرس جهیچند نمونه ناموفق بوده که به نت یشگاهیبه صورت آزما قطف رانیدر ا

 گلدار استفاده کردم. اهانیاز گ یاخُلََّر سَنـگِـنَک سرده اهیمحصول از گ نیا دیشدم و در توا یاهیگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تولید گوشت گیاهی برای اولین بار در ایران

 

oمحصوالت   تولیدو  احیا اندازی، راه

 برند آرزومان

oمدت زمان ماندگاری ویروس کرونا 

 بر روی مواد غذایی

oهایو پوشش هالمیف تیاهم 

 غذایی مواد یدر نگهدار یخوراک

 

 

o بار در  نیاول یبرا یاهیگوشت گ دیتول

 رانیا

o قاتیتحق یالملل نیکنگره ب نیچهارم 

 انیو آبز التیش

o  را  یکنسرو ماه یقوط دیچرا با

 جوشاند؟

 آرزومان محصوالت برند تولیدو  احیا ،اندازیراه 

 

 انیو آبز التیش قاتیتحق یالملل نیکنگره ب نیچهارم

 را جوشاند؟ یکنسرو ماه یقوط دیچرا با

و با مشارکت  رانیا یدرمان یو خدمات بهداشت یکشور، دانشگاه علوم پزشک یالتیعلوم ش قاتیموسسه تحق یبا همکار انیو آبز التیش قاتیتحق یالملل نیکنگره ب نیچهارم

 ۸به صورت وبینار در مدت  المللی ایران برگزار شود، به علت شیوع ویروس کرونا،های بینمحل همایش که قرار بود به صورت حضوری در  رانیا ینتیز انیماه یانجمن علم

از سوی واحد تحقیق و در این همایش  پروریبر صنعت شیالت و آبزی 1۹ -تاثیر کووید ای با عنوانمقالهتوجه است  قابلآغاز به برگزاری نمود. آذرماه  27روز از تاریخ 

 ارائه شد.  به زبان انگلیسی  و به صورت سخنرانی توسعه ماهیران

 نیشود و سالمت ایموجود در کنسرو م سمیرفتن سم بوتول نیدادن آن باعث از ب تتف ای یخارج از قوط یکنسرو ماه اتینند که جوشاندن محتوکیافراد تصور م یرخب

در  یگلشاه یسیع داند.ینادرست م راآن  التیسازمان ش انیو توسعه بازار آبز یفرآور ت،یفیدفتر بهبود ک رکلیکه مدیکند؛ موضوعیم نیتضم شتریرا ب ییماده غذا

  آتش قرار داده میدر حرارت و شعله مستق یکنسرو ماه یکه قوط مینکیم هیاشاره کرد و گفت: توص یاستفاده از کنسرو ماه در خصوص یبه نکات سنایگفت وگو با ا

قرار داده شود و  دنیدر آب در حال جوش قهیدق 2۰ مدتبه  یپس از آن کنسرو ماه گراد برسد و یدرجه سانت 1۰۰آن به  یآب کامال به جوش آمده و دما یستینشود. با

که ممکن است  یسمیرفتن بوتول نیبه از ب یدادن آن کمک تتف ایکنسرو و سپس جوشاندن  اتیادامه داد: خارج کردن محتو یو. پس از کاهش دما از آن استفاده شود

به صفر برسد  زانیم نیا نکهیا یبرا یول ستیشود باال نیم ینیب شیپ سمیبوتول یکه برا یادرصد مخاطره. است لیکنسرو دربسته استرکند.یشده باشد نم جادیدر کنسرو ا

 کرویم نیشود که ایم جادیا نومیبوتول ومیدیکلوستر سمیکروارگانیاز  م سمیبوتول. وی اضافه کرد، کامل شود لیاستر ندیدر آب جوش جوشانده شود تا فرآ یبا قوط دیبا

 برد.  نیاز ب یهوازیب طیآن را در همان شرا دیاست و با یهوازیب سمیارگان

 http://iranfoodnews.com : منبع

 ۳به مدت بالغ بر  روسیکروناوکه دهد یتازه نشان م جاتیو سبز وهیم قیاز طر روسیطالعه محققان در مورد انتقال کروناوم

 یبر رو روسیبقا کروناو یمحققان دانشگاه اُتاوا کانادا بر رو قاتیتحق دارد. ییزایماریمانده و قدرت ب یباق اریخ یروز بر رو

 در. داشته باشند ییزایماریب تیساعت تا چند روز قابل نیبه مدت چند توانندیم هاروسیو نیکه ا دهدینشان م جانیسطوح ب

 اریو خ یگوجه فرنگب،یس ریمحصوالت تازه خام مصرف شده نظ یرا بر رو روسیمطالعه، محققان مدت دوام کروناو نیا

و  ماندیم یتا چند ساعت باق یو گوجه فرنگ بیبه س حیبعد از تلق روسیو ییزایماریمتوجه شدند ب محققان .کردند یبررس

 تیساعت قابل 72تا  اریخ یبر رو روسیو نیا کهیحال ندارد. در ییزایماریقدرت ب چیه گریساعت د 2۴با گذشت  روسیو

حال حاضر مشخص  در .دهدیم شیافزا ییمواد غذا قیرا از طر روسیکروناو مشاهدات احتمال انتقال نیا .دارد ییزایماریب

 یحالت تهوع، اسهال، استفراغ و درد شکم رینظ یعالئم گوارش یدارا ییکرونا مارانیدرصد ب ۵۰تا  ۳۰شده است که حدود 

 ریدهنده تکثداده شده است که نشان صیدرصد افراد تشخ ۵۰در مدفوع بالغ بر  روسیمطالعه، کروناو نیدر چند. هستند

 انسان است. یهادر روده روسیکروناو

 

 

به صورت ابتدایی و در مقیاس ،  1۳1۰ از سال  ی اعم از سوسیس و کالباس در ایران،گوشتهای تولید فرآوردهصنعت  

های وی در آن زمان جهت تولید فراورده د،اندازی شراه یسانیآرزومان آوان شخصی ارمنی به نام توسط کوچک

 دیبه تول  کارگر شروع ۴به همراه  ییو امکانات ابتدا یدست لیبا وسا یمنوچهر ابانیواقع در خ یمنزلگوشتی در 

کارخانه سپس اندازی کند.را راه سوسیس و کالباسهای تولید فرآورده کارخانه اولینو توانست  نمود یگوشت یهافرآورده

و  کالباس معمولی به تولید 1۳۵7و تا سال  علی آن در جنوب غربی تهران تاسیسدر محل ف 1۳۳7بزرگ آرزومان در سال 

با  «گوشتیران» تجاری نامسالمی با از انقالب ا بعد کارخانه. این پرداخت و... فرانکفورتر سوسیسخشک و انواع ساالمی، 

به فعالیت خود قرمز و گوشت مرغ  گوشتبندی شده قطعات بستهو ها انواع برگرها و ناگتکالباس، انواع سوسیس،تولید 

گوشتیران شرکت  باشد.در ایران می های گوشتیترین برند فرآوردهاولین و قدیمی آرزومان  که،از آنجایی .داده است ادامه

در دستور  ماهاز آبان را  با برند آرزومان سوسیس و کالباس محصول نوع 16تولید  احیا و ،این برند پیشین جهت احیا نام

 ر داده است.کار خود قرا
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 ییمواد غذا یکرونا بر رو روسیو یمدت زمان ماندگار
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 یخوراک یهااستفاده از پوشش تیاهم

فعال به عنوان  یهایبندبسته نی. اباشندیم ریپذ بیتخر ستزیفعال  یبنددر مفهوم بسته ینوآور کیهستند و  یگوناگون دیفوا یدارا یخوراک یهالمیو ف هاپوشش

سطح محصوالت به  یبر رو میطور مستقو معموال به باشندیمطرح م ییدر مواد غذا ییایمیو ش یکیزیف ،یکروبیم ،یکیولوژیزیف راتییکنترل تغ یاساس یهااز راه یکی

شده با کاهش دادن افت رطوبت،  یفرآور یگوشت یهاتازه، منجمد و فرآورده ییمواد غذا تیفیو بهبود ک یبه نگهدار توانندیم هالمیف نی. اشوندیکار برده م

  د.منجر شون یکروبیدمض باتیو ترک دانیاکس یحامل در انتقال مواد آنت کیصورت و زوال رنگ و عمل به یچرب ونیداسیاکس

 یخوراک یهاو پوشش هالمیدهنده ف لیمواد تشک

 دها،یساکاریپل ها،نیها شامل: پروتئگروه نیا داد که یگروه جا ۳در  یبه طور سنت توانیرا م روندیکار مبه یخوراک یهاپوشش ای هالمیف لیتشک یکه برا یمواد

 یکروبیم یهاصمغ و لیمت یکربوکس لیو اشکال مختلف سلولز از قب توزانیک ها،ناتیآلژ ن،یپکت ن،یشامل نشاسته، دکستر دهایساکاریپل. باشدیها مو مشتقات آن دهایپیل

 ن،یشامل کازئ یوانیح یهانی. پروتئشوندیم میتقس یوانیو ح یاهیبه دو دسته گ هانیپروتئ. باشندیم سلولز لیمت لیپروپ یدروکسیو ه مثل دکستران و پولوالن و کاردالن

 یدهایشامل اس دهایپیل. باشندیو گلوتن گندم م ایسو نیپروتئ زولهیذرت، ا نیشامل زئ زین یاهیگ یهانی. پروتئباشندیو کالژن م ریآب پن نیپروتئ ن،یآلبوم ن،یژالت

 د. باشنیم رهیآفتابگردان و غ پالم، کلزا و ا،یسو یهاها، کره کاکائو، روغنواکس دها،یسریگلیو تر یچرب، مونو، د

 مرکب تیکامپوز یهاو پوشش هالمیف 

توسعه  یرو ریاخ قاتیاست. تحق نییپا هاآن آبدوست تیبه علت ماه یدیساکاریو پل ینیپروتئ یهادر مقابل رطوبت پوشش یبازدارندگ اتیخصوص ،یحالت کل در

کار  نیا یکرد. برا بیها ترکسلولز و مشتقات آن ایها نشاسته ها،نیمثل پروتئ ییدهایدروکلوئیه با توانیخالص را م یدهایپیل. اندتمرکز کرده تیکامپوز یهاپوشش

شده  لیکه از قبل تشک یدیدورکلوئیه لمیسطح ف یرا رو یدیپیل هیال ایو  نویامولس کیتکن. پراکنده کرد دیدورکلوئیه لمیدهنده ف لیتشک محلول را در دهایپیل توانیم

 دهایپیمعموال ل ه،یچندال یهاکرد. در پوشش یبندطبقه یونیامولس ای هیدو گروه چندال در توانیرا م تیکامپوز یها. پوششدیبه وجود آ هیچندال لمیرسوب داد تا ف

 یهالمیکاربرد ف.شوندیپراکنده م یدیدروکلوئیه کسیدرون ماتر دهایپیل یونیامولس ستمی. در سدهندیم لیتشک یدیساکاریپل ای ینیپروتئ هیال ینازک رو هیال کی

دشوار است. به  شود،یاستفاده م جات،یو سبز هاوهیم یهامانند برش مرطوب سطوح یدوست بر رو یچرب ای زیکه از مواد آب گر یبه خصوص هنگام یخوراک

 پوشش . استفاده ازشودیم ییو ماده غذا لمیف نیدر سطح مشترک ب فیضع یمرطوب منجر به چسبندگ ایآب دوست  سطح کی یبر رو دیپیهر نوع ل میمستق یریکارگ

. به عنوان مثال، سطح مرطوب قطعات کندیم یریجلوگ بیترک کی شتریمختلف، از نفوذ ب یهاهیمشکل است که با کاربرد ال نیا یبرا یراه حل عمل کی هیچندال

 پوشش داده شد.  میکلس یهاونیشده با  یاتصال عرض ناتیابتدا با آلژ بیس کی افتهیبرش 

 

 

      

 

 

 

 

 

 یخوراک یهاو پوشش هالمیف یخواص ممانعت

شامل  جیرا یهایریگ. اندازهکندیم نییرا تع ییغذا محصوالت مختلف یعمر انبار ای یبهبود نگهدار یها براو پوشش هالمیتوان ف تاًینها یکنندگممانعت اتیخصوص

. کنندیپوشش عبور م ای لمیف کی انیآمورف از م ینواح قیمواد نفوذ کننده معموالً از طر رایز دارند، یبستگ لمیبه ساختار ف یادیطور زگاز، به ایبه بخار آب  یرینفوذپذ

انتشار مواد نفوذ کننده  بیضرا و هارهیحرکت زنج لم،یساختار ف رییباعث تغ رایز دهندیقرار م ریرا تحت تأث یکیو مکان یکنندگممانعت یهایژگیو هر دو لمیف باتیترک

 ریپذبیتخر ستیازجمله ز یاریبس دیفوا لیدلبه یخوراک یهاو پوشش هالمیشده است. ف لیموضوع مهم تبد کیغذا به  یمنیاز ا نانیاطم ریاخ یهادر سال .شوندیم

 یدگیچیاز پ یخوراک یهاو پوشش هالمیف دیو تول یطراح ندیاند. فرآنموده جادیا ییغذا مواد یبنددر بسته یدیمطلوب، مفهوم جد یو ممانعت یکیبودن، خواص مکان

 وجود دارد. نهیزم نیدر ا یترکار و پژوهش گسترده یگوناگون انجام شده، هنوز جا اریبس یهاپژوهش رغمیاست. عل برخوردار یخاص

 

 پنجمین کنفرانس شیمی و مهندسی شیمی. ، غذایی مواد نگهداری در خوراکی هایپوشش و هافیلم اهمیت بر مروری. 2۰1۸پور و همکاران، عباسمنبع: 
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مانند دفن کردن، سوزاندن و  ییزدا یآلودگ مختلف یهااز روش یو مشکالت ناش یشده از مشتقات نفت دیتول یبنداز مواد بسته یناش یآلودگ ریاخ یهاسال یدر ط

مواد و  یریکارگبا به یبندصنعت بسته نیب نیکرده است. در ا معطوف یبندنوع مواد بسته نیا یبرا مناسب یهانیگزیجا افتنیتوجه پژوهشگران را به ) هاآن افتیباز

استفاده از  یبرا یمندنموده است. امروزه عالقه فایتر امحصوالت سالم دیتول زیو ن ییمواد غذا عاتیدر کاهش ضا یو مناسب نقش مهم نینو یبندبسته یهاروش

 جادیا یبرا ییهاو فرصت دیجد یهابه روش ازین ،یبندبسته به علت مصرف مواد یطیمح ستیز یهایمانند نگران ییوجود فاکتورها لیبه دل یخوراک یهاپوشش

درحال  تریعیطب ییکنندگان به مصرف مواد غذامصرف شیها و گرافرآورده یعمر انبار شیافزا یبرا صنعت غذا ازین ،یمصرف محصوالت کشاورز دیجد یبازارها

کرده است. در چند دهه  دایگرد و خاک توسعه پ و حشرات ها،سمیکروارگانیم ژن،یحفاظت غذا از گرما، نور، رطوبت، اکس یبرا ییمواد غذا یبندبسته گسترش است.

با  یبندبسته طیدرون مح ییایمیوشیو ب یمیآنز ،یکروبیم یهابه کمک کنترل واکنش ییغذا کردن عمر مواد یچون طوالن مطلوبی یهاتیقابل شیشاهد افزا ریاخ

 . میبود رهیو غ دیاکس ید ها، کربنکنترل شده نمک یآزادساز ژن،یحذف اکس چون یمختلف یراهبردها یاجرا

 باستان دوران از مثال برای .شوندمی استفاده هاآن ظاهری جذابیت افزایش و غذایی محصوالت بهتر نگهداری برای خوراکی هایپوشش که است طوالنی سالیان

. پوشش دادن عالوه بر شودیانجام م زیهم اکنون ن کار نیا. بیفتد تعویق به هاآن شدن خشک تا پوشاندندمی موم از نازکی الیه با را تازه لیموی و پرتغال هاچینی

. گرددیم هایو سبز هاوهیم یها و حشرات بر روو عدم رشد کپک یتنفس یتبادل گازها کاهش جذاب، یظاهر جادیباعث ا کندیم یریاز خشک شدن جلوگ نکهیا

 یهابه روش ازین ،یبندبه علت مصرف مواد بسته یطیمح ستیز یهایمانند نگران ییوجود فاکتورها لیدلبه یخوراک یهااستفاده از پوشش یبرا یمندامروزه عالقه

کنندگان به مصرف شیها و گرافرآورده یعمر انبار شیافزا یصنعت غذا برا ازین ،یمصرف محصوالت کشاورز دیجد یبازارها جادیا یبرا ییهاو فرصت دیجد

 یهالمیکاربرد ف شرفتیبا پ ییمحصوالت غذا یبهتر و حفظ تازگ تیفیک یکنندگان برامصرف یباال یدرحال گسترش است. تقاضا تریعیطب ییمصرف مواد غذا

 . است شیرو به افزا یخوراک

 تاریخچه
از  یخوراک یهااستفاده از پوشش یهیاول دهیا. کار گرفته شدبه هایو سبز هاوهمی دادن پوشش جهتروغن در آب موم کارنوبا  یهاونیامولس 1۵۵1اواخر دهه  در

 یولوژیزیدر کاهش فساد ف هایو سبز هاوهیبه عنوان روکش م یمدت طوالن برای. موم است قرار دارد گرفته شده هایو سبز هاوهیسطح م یکه رو یعیطب یهاپوشش

رطوبت  یدارا که ییهاخصوص آن به ییدر پروسه مواد غذا یخوراک یهالمیف یدر مورد کاربردها یتبادل گازها کاربرد داشت ول کنترل و یکروبیدر پروسه هجوم م

. شودیخشک استفاده م ییمواد غذا یبرا سهیبه عنوان ک سلولز لیمت یهالمیف یو بعض سیبه عنوان پوشش سوس یکالژن یهالمینشده است. ف یادیهستند توجه ز ییباال

آبنبات و  یبر رو نیزئ یهاپوشش جات،یوسبز هاوهیم یبر رو یواکس یهااست. پوشش یخوراک یهالمیاز ف شتریب یخوراک یهاپوششکاربرد  یکلطوراما به

 .باشندیم یخوراک یهاکاربرد پوشش نیترجیمغزها را یرو بر یقند یهاپوشش

 یخوراک یهاو پوشش هالمیف فیتعر 

 یمانع توانندیمواد م نیو ا شوندیم خورده کنندهکرد که توسط مصرف فیتعر یاز مواد خوراک ینازک یهاهیبه صورت ال توانیرا م یخوراک یهاپوشش ای هالمیف

مستقل از  یهاورقه هالمیف رایز ،ها متفاوت هستندبا پوشش هالمیآن باشد. ف رامونیپ طیغذا و مح نیب ایحرکت محلول درون خود غذا  ایو  ژنیدر برابر رطوبت، اکس

 یحس یهایژگیو یحال دارا نیخوب و در ع یخواص ممانعت یدارا دیبا یخوراک یهالمی. فرندیگیمحصوالت قرار م یرو مایمستق هاکه پوششیمواد هستند در حال

سطح غذا  یرو یباشند تا به آسان یکشش ساختار منعطف و کی یدارا نیهمچن مصرف و پس از مصرف باشند، نیقابل قبول در دهان نسبت به طعم و مزه آن در ح

ور غوطه قیطر از عیدر حالت ما یاست که پوشش خوراک نیها در او پوشش هالمیف نیسازگار باشد. تفاوت عمده ب نیقوان با زیآن ن باتیو ترک رندیمورد استفاده قرار گ

استفاده  ییماده غذا یبرادرآمده و سپس به عنوان پوشش  جامد یهاشکل ورقهابتدا به یخوراک لمیف یول شودمی گرفته کار به ،کردن محصول درون محلول پوشش

 .شودیم
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 ییمواد غذا یدر نگهدار یخوراک یهاو پوشش هالمیف تیاهم

 

 
 

 

 

 


