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نماینده سیرجان به نقل از وزیر جهاد کشاورزی:

سه قلم از اقالم غذایی زیر قیمت مصوب عرضه می شود

ــر  ــل از وزی ــه نق ــس ب ــردم ســیرجان در مجل ــده م تهران-ایرنا-نماین
ــه  ــی از جمل ــواد غذای ــم از م ــه قل ــرد: س ــالم ک ــاورزی اع ــاد کش جه

ــر قیمــت مصــوب عرضــه مــی شــود. ــرغ و شــکر زی تخــم م
 

ــریح  ــا تش ــا ب ــی ایرن ــگار پارلمان ــا خبرن ــو ب ــت وگ ــور در گف ــن پ ــهباز حس ش
برخــی محورهــای جلســه غیــر علنــی صبــح امــروز - شــنبه - مجلــس گفــت: 
در ایــن جلســه محمــود حجتــی اعــام کــرد کــه ایــن وزارتخانــه بــا چشــمان 
ــزار و 200  ــار ه ــر از ارز چه ــد، وی باردیگ ــی کن ــد م ــا را رص ــت ه ــاز قیم ب
تومانــی بــرای نهادهــای کشــاورزی و کنتــرل بیشــتر بــر وضعیــت بــازار ســخن 
ــا ارز 4200  ــاورزی را ب ــای کش ــه نهاده ــی ک ــرد در صورت ــام ک ــت و اع گف

ــازار مســلط خواهیــم بــود. تومانــی تامیــن کنیــم بــر وضعیــت ب
وی تصریــح کــرد: وزیــر جهــاد کشــاورزی در ایــن جلســه اعــام کــرد ســازمان 
ــم  ــرد ســه قل ــرر ک ــم کاالی اساســی مق ــده از 25 قل ــت از مصــرف کنن حمای
ــازار  ــر قیمــت مصــوب در ب ــه تخــم مــرغ و شــکر زی ــی از جمل از اقــام غذای
عرضــه شــود، وی همچنیــن اعــام کــرد کــه کار بســیار گســترده ای در مــورد 

جوجــه یــک روزه انجــام شــده اســت.
نماینــده مــردم ســیرجان در مجلــس خاطرنشــان کــرد: در ایــن جلســه 
غامرضــا تاجگــردون رییــس کمیســیون تلفیــق گزارشــی از وضعیــت الیحــه 
بودجــه ســال 98 کل کشــور بــه نماینــدگان ارائــه کــرد، در بیــن صحبــت هــای 
تاجگــردون گایــه منــدی برخــی نماینــدگان از جملــه بنــده از برخــورد مجلــس 

و دولــت درمــورد بخــش فرهنگــی وجــود داشــت.

وی افــزود: همچنیــن در ایــن جلســه بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت مواضــع و دیــدگاه 
ــه  ــت ک ــار داش ــرد و اظه ــریح ک ــدگان تش ــرای نماین ــت را ب ــورس نف ــا و ب ه

مجوزهــای مناســبی بــرای بحــث بــورس نفــت بــه وزارت نفــت داده اســت.
ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــی وزی ــا رحمان ــه رض ــن جلس ــرد: در ای ــح ک وی تصری
ــاد  ــای ایج ــغل ه ــت ش ــه در تثبی ــن وزارتخان ــدی ای ــات ج ــارت از اقدام تج
شــده امســال در کشــور و رویکــرد وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت مبنــی بــر 
ــه  ــی لطمــه ببیننــد ب ایــن کــه نخواهیــم گذاشــت واحدهــای صنعتــی و معدن

ــرد. ــه ک ــدگان ارائ نماین
نماینــده مــردم ســیرجان در مجلــس همچنیــن اظهــار داشــت: رحمانــی در ایــن 

جلســه اعــام کــرد ازهــزار و 300 میلیــارد تومــان مصوبــه مجلــس در موضــوع 
صــادرات تاکنــون رقــم قابــل قبولــی محقــق نشــده اســت.

ــه قیــد قرعــه در ایــن  حســن پــور گفــت: قــرار اســت10 نفــر از نماینــدگان ب
جلســه ســخنرانی کننــد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی؛ 

* بیــش از 300 هــزار میلیــارد تومــان هزینــه کارمنــدان دولــت 
در ســال آتــی خواهــد بــود 

محمــد عزیــزی عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســامی 
ــگار  ــه خبرن ــت ب ــه مل ــروز خان ــی ام ــای جلســه غیرعلن ــورد محوره ــز درم نی
ــران  ــا حضــور وزی ــروز کــه ب ــی ام ــر علن ــا گفــت: در جلســه غی سیاســی ایرن
نفــت، جهــاد کشــاورزی، صنعــت، معــدن و تجــارت و رییــس ســازمان برنامــه 
ــرژی  ــش ان ــورد بخ ــی را در م ــه گزارش ــد. زنگن ــزار ش ــور برگ ــه کش و بودج

ارائــه کــرد.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: وزیــر 
صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز در خصــوص تنگناهــای موجــود در کشــور بــه 

ویــژه در حــوزه مربوطــه گــزارش داد. 
عزیــزی تصریــح کــرد: در ایــن جلســه دربــاره تدابیــری کــه بایــد بــرای ســال 
آینــده- از اردیبهشــت 98- اندیشــیده شــود، بحــث شــد؛ وزیــر صنعــت، معدن و 
تجــارت و همچنیــن وزیــر جهــاد کشــاورزی نیــز گــزارش خوبــی را در خصوص 

تقویــت بازرســی هــای ایــن وزارتخانــه هــا ارائــه دادنــد. 
ــای  ــط آق ــز توس ــه نی ــن جلس ــزارش در ای ــن گ ــرد: آخری ــان ک وی خاطرنش

ــت. ــده اس ــه نش ــوز ارائ ــاعت هن ــن س ــا ای ــه ت ــود ک ــد ب ــت خواه نوبخ
ــی  ــار داشــت: عل ــن اظه ــس همچنی ــادن مجل ــع و مع عضــو کمیســیون صنای
ــه  ــود ب ــته خ ــه گذش ــفر هفت ــن جلســه گزارشــی از س ــه ای ــی در ادام الریجان
ژاپــن ارائــه کــرد؛ ژاپــن بــا 120 میلیــون جمعیــت، زیــر یــک میلیــون پرســنل و 
ایــران بــا 80 میلیــون جمعیــت بیــش از ســه میلیــون پرســنل دارد؛ ســال آتــی 
بیــش از 300 هــزار میلیــارد تومــان هزینــه پرداخــت حقــوق کارکنــان دولــت 
ــن  ــی ای ــای جانب ــه ه ــرژی و هزین ــا احتســاب مصــرف ان ــه ب ــود ک ــد ب خواه
بــرآورد هزینــه افزایــش خواهــد داشــت در حالــی کــه بودجــه کشــور 407 هــزار 

میلیــارد تومــان اســت. 

چــای ســبز را مــی تــوان یکــی از پرخاصیــت تریــن نوشــیدنی هــای 
جهــان دانســت. بنابرایــن بســیاری از مــردم جهــان بــه دالیــل مختلف 
چــای ســبز مــی نوشــند، عــده ای بــه دنبــال الغــری هســتند و عــده 
ای دیگــر بــه دنبــال آرامــش اعصــاب، امــا جالــب اســت بدانیــد چــای 

ســبز بــرای دنــدان دردتــان هــم خــوب اســت.

چــای ســبز را مــی تــوان یکــی از پرخاصیــت تریــن نوشــیدنی هــای 
جهــان دانســت. بنابرایــن بســیاری از مــردم جهــان بــه دالیــل مختلف 
چــای ســبز مــی نوشــند، عــده ای بــه دنبــال الغــری هســتند و عــده 
ای دیگــر بــه دنبــال آرامــش اعصــاب، امــا جالــب اســت بدانیــد چــای 

ســبز بــرای دنــدان دردتــان هــم خــوب اســت.
بــه گــزارش ســرویس خواندنــی هــای انتخــاب، بســیاری از افــراد در 
طــول روز چــای ســبز مــی نوشــند امــاش ایــد نداننــد کــه چــای ســبز 

چــه ســود شــگفت انگیــزی بــرای بدنشــان دارد.
ــب  ــد مراق ــد، ناچارن ــاس دارن ــای حس ــه ه ــدان و لث ــه دن ــرادی ک اف

دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع بیســکویت، شــیرینی و شــکالت 
ــن  ــی و انجم ــی دولت ــرکت بازرگان ــی ش ــا هماهنگ ــت: ب گف
ــه قیمــت دولتــی آمــاده توزیــع  شــیرینی و شــکالت، شــکر ب

ــت. ــات اس ــرای کارخانج ب

به گــزارش خبرنــگار مهــر، جمشــد مغــازه ای در خصــوص نحــوه 
توزیــع شــکر مــورد نیــاز صنعــت توضیــح داد: درخواســت های 
ــه  ــت و حوال ــی توســط انجمــن دریاف ــه صــورت کتب کارخانجــات ب
مــورد تقاضــا بــا قیمــت دولتــی صــادر می شــود و صاحبــان صنایــع 
شــیرینی و شــکات می تواننــد شــکر مــورد نیــاز در کل کشــور را از 

ــد. ــت کنن ــکر دریاف ــد ش ــز تولی ــن مراک نزدیک تری

ــکات  ــیرینی و ش ــکویت، ش ــع بیس ــی صنای ــن صنف ــر انجم دبی
ــاز در  ــورد نی ــکر م ــن ش ــکلی در تامی ــه مش ــرد: هیچگون ــه ک اضاف

ــدارد. ــود ن ــور وج کل کش
ــن  ــوان بزرگتری ــه عن ــکات ب ــیرینی و ش ــت ش ــزود: صنع وی اف
ــا در  ــطه ها و دالل ه ــور واس ــل حض ــه دلی ــکر ب ــده ش مصرف کنن
ــا  ــه ب ــود ک ــده ب ــه ش ــکل مواج ــا مش ــاز ب ــورد نی ــکر م ــن ش تامی
همــکاری و توزیــع بــه  موقــع شــرکت بازرگانــی دولتــی، بــه زودی 

ــردد. ــر می گ ــل ب ــت قب ــه حال ــرایط ب ش
ــریعا  ــدگان س ــرد: تولیدکنن ــد ک ــن تاکی ــن همچنی ــن انجم ــر ای دبی
ــن  ــه انجم ــع ب ــه موق ــن ب ــت تامی ــود را جه ــاز خ ــورد نی ــکر م ش

ــد. ــام کنن اع

مصــرف خوراکــی هــای ســرد و گــرم باشــند، خمیردنــدان مخصــوص 
مصــرف کننــد و حتــی برخــی خوراکــی هــا را نخورنــد، ایــن شــرایط 
اصــا ســاده نیســت، ولــی بــه نظــر مــی رســد مصــرف روزانــه چــای 

ســبز در کاهــش ایــن عائــم مفیــد اســت.
 

درواقــع عصــاه چــای ســبز دقیقــا همــان کاری را بــرای دنــدان و لثــه 
ــای  ــدان ه ــده و خمیردن ــکین دهن ــای تس ــه داروه ــد ک ــی کن ــا م ه
مخصــوص انجــام مــی دهنــد. ترکیبــات شــگفت انگیــز چــای ســبز 
مثــل یــک ســپر مقــاوم از دنــدان هــا در برابــر حمــات محافــظ مــی 

کنــد و البتــه چــای ســبز حــاوی فلورایــد هــم هســت.
بــا همــه ایــن هــا فرامــوش نکنیــد کــه نبایــد چــای ســبز را بــا دمــای 
بیــش از حــد بــاال بنوشــید. بــه طــور کلــی ســعی کنیــد نوشــیدنی هــا 
و خوراکــی هــای بیــش از حــد ســرد و گــرم را پشــت هــم مصــرف 
ــب  ــد و مراق ــزا نزنی ــان گ ــا دندانت ــد، خوراکــی هــای ســفت را ب نکنی

ســامت دهــان و دندانتــان باشــید.

اگر دندان حساس دارید چای سبز بخورید

دبیر انجمن شیرینی و شکالت خبر داد:

توزیع شکر دولتی برای کارخانجات شیرینی و شکالت



www.khooshegroup.ir info.khooshe@yahoo.comصنايع غذايي و بسته بندي هفته نامه خوشه

سال پانزدهم . دور جدید . پیاپی3-572 )171()176( اسفند ماه 1397سال پانزدهم . دور جدید . پیاپی 3-572 )171()176( اسفند ماه 1397 9 8

معاون وزیر صنعت

صادرات صنایع غذایی 10 درصد افزایش یافت
سیب زمینی هایی که مرگبارند

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــع وزارت صنع ــور صنای ــاون ام ــا- مع ــران- ایرن ته
ضمــن تاییــد وجــود مشــکات بــر ســر راه صــادرات کشــور گفــت : 9 ماهــه 
ــه آذر( صــادرات صنایــع غذایــی کشــور از لحــاظ وزن و  امســال ) منتهــی ب
ارزش نســبت بــه دوره مشــابه پارســال بــه ترتیــب هفــت و 10 درصــد رشــد 

را ثبــت کــرد.
 

ــا از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، »فرشــاد  ــه گــزارش روز شــنبه ایرن ب
ــت  ــا محوری ــی کشــور ب ــع غذای مقیمــی« در نشســت پایــش وضعیــت صنای
ــردی،  ــوالت راهب ــد محص ــر تولی ــع، نظی ــم صنای ــاخص های مه ــی ش بررس
ــد واردات را  ــه و صــادرات، رون ــواد اولی ــن م ــد تامی ــی، رون ــت نقدینگ وضعی

ــرار داد. مــورد بررســی ق

ــا  ــنجی ب ــی در همس ــع غذای ــئول، واردات صنای ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت ب
پارســال از نظــر وزنــی و ارزشــی بــه ترتیــب 30 و 23 درصــد کاهــش داشــته 

اســت.
ــار  ــمرد و اظه ــت، برش ــی وزارت صنع ــداف اصل ــد را از اه ــظ تولی وی، حف
ــق  ــی اســت کــه بخشــی از آن از طری ــد الزامات ــد نیازمن ــظ تولی داشــت: حف
وزارت صنعــت بــا تســهیل قوانیــن و مقــررات و در برخــی مواقــع از طریــق 
مراجــع باالتــر قابــل رفــع بــوده و بخشــی دیگــر نیــز بایــد ازســوی تشــکل 

ــع حــل وفصــل شــود. ــان صنای هــا و صاحب

مقیمــی، محدودیــت هــای بیــن المللــی علیــه ایــران را خاطرنشــان کــرد و 
گفــت: اکنــون بــا برگــزاری نشســت هــای پایــش و بهــره منــدی از نظــرات 
ــر و  ــا تصوی ــود ت ــی ش ــاش م ــی، ت ــای تخصص ــکل ه ــنهادات تش و پیش
ــع و واقعیــت هــای موجــود  ــان صنای ــر نیازهــای صاحب ــی ب برنامــه  ای مبتن

ــم. ترســیم کنی
ــی را مســتلزم  ــت غذای ــت صنع ــر واقعی ــی ب ــه هــای مبتن ــن برنام وی، تدوی
ــزود:  ــت و اف ــی دانس ــای تخصص ــکل ه ــع و تش ــان صنای ــکاری صاحب هم
ــکاری  ــت و هم ــی اس ــای رقابت ــت ه ــی دارای مزی ــت غذای ــران در صنع ای

ــت دارد. ــیار اهمی ــت بس ــن صنع ــعه ای ــا در توس ــکل ه تش

ــد   ــزار واح ــداد 85 ه ــد: تع ــادآور ش ــت ی ــع وزارت صنع ــور صنای ــاون ام مع
صنعتــی در کشــور فعالیــت دارنــد کــه از ایــن تعــداد نزدیــک بــه 10 هــزار 

ــر اســت. ــی دای ــع غذای ــدی در بخــش صنای ــد تولی واح
وی میــزان اشــتغالزایی موجــود در ایــن بخــش را حــدود 400 هــزار نفــر ذکــر 
کــرد و گفــت: ســهم صنایــع غذایــی از ارزش افــزوده صنعــت بــه 11درصــد 

مــی رســد.

** مشکات تولیدکنندگان
ــه  ــواد اولی ــن م ــی را تامی ــع غذای ــدگان صنای ــکات تولید کنن ــی، مش مقیم
مــورد نیــاز، افزایــش نــرخ حمــل کاال، قیمــت هــای پایــه صادراتــی، 
ــه  ــه چرخ ــادرات ب ــل از ص ــت ارز حاص ــی بازگش ــادالت ارزی، چگونگ مب
ــه عنــوان مهمتریــن دغدغــه هــای  اقتصــادی و چالــش هــای گمرکــی را ب

ــمرد. ــت برش ــن صنع ای
برپایــه ایــن گــزارش، ســرمایه در گــردش، تســریع تامیــن مــواد اولیــه مــورد 
ــش  ــی، افزای ــای گوشــتی، شــیرینی، شــکات و لبن ــرآورده ه ــد ف ــاز تولی نی
هزینــه حمــل کاال بــه خــارج از کشــور، ایجــاد مکانیزیمــی بــرای بازگشــت 
ــه  ــت پای ــر قیم ــزوم تغیی ــادی، ل ــه اقتص ــه چرخ ــادرات ب ــل از ص ارز حاص
ــه  ــرک ب ــه از گم ــواد اولی ــص م ــی ترخی ــد طوالن ــی و رون ــام صادرات اق
عنــوان موضــوع هــای مهــم ایــن نشســت بــود کــه توســط فعــاالن صنایــع 

غذایــی مطــرح شــد.

بــازرس انجمــن علمــی بهداشــت و ایمنــی مــواد غذایــی ایــران بــا 
اشــاره بــه ایــن کــه بافــت ســبز رنــگ زیــر پوســت ســیب زمینــی 
مهمتریــن محــل تجمــع ســم ســوالنین اســت، گفــت: مصرف ســیب 

ــود. ــراد می ش ــمومیت اف ــث مس ــبزرنگ باع ــای س زمینی ه

ــاره  ــا اش ــنا ب ــگار ایس ــا خبرن ــو ب ــدی در گفت وگ ــادر حاجی محم ــر به دکت
بــه ضــرورت آگاهــی اقشــار مختلــف جامعــه از ســم های گیاهــی موجــود در 
طبیعــت، اظهــار کــرد: ارتقــای ســطح آگاهــی افــراد از ســموم مختلــف نقــش 

ــد. ــا می کن ــا ایف ــار بیماری ه ــش آم ــی در کاه مهم
ــم  ــن س ــزود: ای ــت و اف ــی دانس ــهم های گیاه ــی از س ــوالنین را یک وی، س

ــود. ــده می ش ــی دی ــیب زمین ــواده س ــان و خان ــتر در گیاه بیش
ــان  ــا بی ــران ب ــی ای ــواد غذای ــی م ــی بهداشــت و ایمن ــن علم ــازرس انجم ب
ایــن کــه برخــی ســم های گیاهــی بــه طــور طبیعــی در ســیب زمینــی وجــود 
ــراد مصــرف  دارد، گفــت: ایــن ســم موجــب تهــوع، اســتفراغ و دل درد در اف

ــود. ــده می ش کنن
ــه در  ــرادی ک ــوارد اف ــتر م ــه در بیش ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــدی ب حاجی محم
ــس از  ــواًل پ ــوند معم ــار می ش ــا بیم ــیب زمینی ه ــوع س ــن ن ــر مصــرف ای اث
دو روز، بهبــود می یابنــد، تصریــح کــرد: ایــن ســم بعــد از بهبــودی فــرد در 
بــدن وی باقــی مانــده و بــه ســلول های عصبــی آســیب و در نهایــت منجــر 

ــراد می شــود. ــرگ اف ــه تشــنج و م ب
وی در ادامــه بــا بیــان ایــن کــه بافــت ســبز رنــگ زیــر پوســت ســیب زمینــی 
مهمتریــن محــل تجمــع ســم ســوالنین اســت، افــزود: بایــد قبــل از مصــرف 
ــا ســه میلــی متــر برداشــته شــود  ســیب زمینی پوســت آن بــه ضخامــت دو ت
ــی  ــری ســیب زمین ــی پوســت گی ــه حت ــخ داده شــود چــرا ک ــه طب و بافاصل

ــد ســوالنین در بافــت گوشــتی می شــود. ــاه و تولی موجــب اســترس گی
ــا را  ــیب زمینی ه ــوع س ــن ن ــی ای ــداری طوالن ــن نگه ــن مســئول هم چنی ای
خطرنــاک دانســت و بیــان کــرد: برخــی از افــراد در هنــگام آشــپزی پــس از 
ــط  ــی در ظــرف حــاوی آب در محی ــی، آن را مدت ــی ســیب زمین پوســت کن
ــه  ــد نســبت ب ــاعت بع ــد س ــد و چن ــرار می دهن ــا در یخچــال ق ــپزخانه ی آش

ــد. ــدام می کنن ــخ آن اق طب
ــرا  ــت زی ــاک اس ــیار خطرن ــی بس ــن اقدام ــرد: ای ــان ک ــدی بی ــی محم حاج
ــم  ــن س ــد ای ــال تولی ــش احتم ــب افزای ــی، موج ــیب زمین ــی س ــت کن پوس

ــد در  ــه بای ــت بلک ــق انداخ ــه تعوی ــخ آن را ب ــد طب ــن نبای ــود بنابرای می ش
ــرد. ــدام ک ــن آن اق ــه پخت ــبت ب ــت نس ــرع وق اس

ــک  ــای کوچ ــوالنین در غده ه ــم س ــع س ــه تجم ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــارس در ســیب زمینــی محتمــل اســت و بایــد اطــراف غده هــا و جوانه هــا  ن
ــخ  ــم تل ــرد: طع ــار ک ــود، اظه ــته ش ــر برداش ــانتی مت ــد س ــت چن ــه ضخام ب
ســیب زمینــی بــه ویــژه در ســیب زمینــی آب پــز نمایانگــر وجــود ســوالنین 

در بافــت ســیب زمینــی اســت.
ایــن فــوق دکتــرای ســم شناســی در ادامــه مــواد غذایــی بــا بیــان ایــن کــه 
ــردن  ــرخ ک ــرد: س ــدارد، خاطرنشــان ک ــم ن ــری روی س ــردن تأثی ــز ک آب پ

ــزان ســم را کاهــش می دهــد. ــا حــدودی می ــی ت ســیب زمین
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ســیب زمینــی بایــد خــارج از تابــش مســتقیم نــور 
و در محــل خنــک بــا دمــای کمتــر از 15 درجــه ســانتی گــراد نگهداری شــود 
ــای  ــا گرم ــور و ی ــرض ن ــی در مع ــیب زمین ــن س ــرار گرفت ــرد: ق ــح ک تصری

محیــط، موجــب تولیدســوالنین در بافــت گوشــتی آن می شــود.
ــه  ــج درج ــر از پن ــای کمت ــدید و دم ــرمای ش ــزود: س ــدی اف ــی محم حاج
ــی را  ــن ســیب زمین ــود بنابرای ــد ســم می ش ــز موجــب تولی ــراد نی ــانتی گ س
نبایــد در بالکــن یــا تــراس منــزل نگهــداری کــرد و بهتــر اســت در محلــی 

ــد. ــرار گیرن ــپزخانه ق ــک در آش ــک و تاری خن
ــی  ــیب زمین ــی س ــرب دیدگ ــی و ض ــیب فیزیک ــان آس ــئول در پای ــن مس ای
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــوع ســم عن ــن ن ــد ای ــر در تولی ــل مؤث ــر عوام را از دیگ
ضــروری اســت افــراد بــا دقــت بیشــتری ایــن مــاده غذایــی را مصــرف کننــد 

ــد. ــرت کــردن آن خــودداری کنن و از پ
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مقام مسئول وزارت صنعت:

کسری روزانه 830 تنی گوشت قرمز برطرف می شود

ــع و  ــن، توزی ــزی تامی ــه ری ــر برنام ــرکل دفت ــا- مدی ــران- ایرن ته
ــاس  ــت: براس ــارت گف ــدن و تج ــت،  مع ــازار وزارت صنع ــم ب تنظی
اقــدام هــای انجــام شــده توســط وزارت جهــاد کشــاورزی در زمینــه 
افزایــش واردات گوشــت گــرم و دام زنــده، انتظــار مــی رود کســری 

ــود. ــرف ش ــی آن برط ــه 830 تن روزان
 

»محمــد رضــا کامــی« امــروز )شــنبه( در گفــت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی 
ایرنــا، نیــاز ســالیانه کشــور بــه گوشــت قرمــز را 960 هــزار تــن اعــام کــرد 
و افــزود: عامــل اصلــی نداشــتن تعــادل در بــازار، مربــوط بــه برهــم خــوردن 
ــای  ــت ه ــر قیم ــان ب ــط قاچاقچی ــد دام توس ــر خری ــا و تاثی ــه و تقاض عرض

داخلــی اســت.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول، وقتــی کســری در توزیــع گوشــت داشــته باشــیم 
ــه  ــوع هم ــی و رج ــکات قیمت ــروز مش ــود، ب ــن زده ش ــاق دام دام ــه قاچ و ب
تقاضــا بــه ســمت گوشــت وارداتــی تنظیــم بــازاری در ســطح جامعــه اجتنــاب 

ناپذیــر اســت.
ــار دالر  ــی چه ــی کیلوی ــا قیمت ــت را ب ــان گوش ــد: قاچاقچی ــادآور ش وی ی
ــرای دام  ــی ب ــای تقاضــای 44 هــزار تومان ــه معن ــا ارز آزاد ب ــه ب ــداری ک خری
عشــایر و ســایر تولیدکننــدگان اســت؛ بنابرایــن بــا در نظــر داشــتن متوســط 45 
درصــد تولیــد گوشــت در کشــتار دام زنــده، قیمــت 2 برابــری گوشــت و مــرز 

ــان دور از ذهــن نیســت. ــزار توم ــی حــدود 85 ه قیمت
ــه  ــده ب ــاد ش ــا مشــکات ی ــده ب ــت دام زن ــی قیم ــرد: وقت ــد ک ــی تاکی کام
هرکیلــو گــرم 44 تــا 45 هــزار تومــان مــی رســد، ارتباطــی بــه سیســتم توزیــع 

نــدارد کــه بــه دنبــال یافتــن مقصــر بــرای آن باشــیم.

** بهبود وضعیت تولید، راهکار اصلی رفع مشکل
وی خاطرنشــان کــرد: نبایــد بــه دنبــال مقصــر بــود، بلکــه بایــد تولیــد را بــا 
واردات دام مولــد، تامیــن نهــاده هــای دامــی بــا ارز رســمی و خریــد تضمینــی 

دام و گوشــت از تولیدکننــدگان تقویــت کــرد.
ــازار وزارت صنعــت  ــع و تنظیــم ب ــر برنامــه ریــزی تامیــن، توزی مدیــرکل دفت
ــا پیــش از ســال 97 هــم وجــود داشــت  ــع فعلــی ت ــادآور شــد: شــبکه توزی ی

و قیمــت هــا تغییــری نداشــت، امــا از زمانــی کــه نــرخ ارز دســتخوش تغییــر 
ــا قیمــت هرکیلوگــرم چهــار  شــد و قاچاقچیــان حاضــر بــه خریــد دام زنــده ب
دالر شــدند، افزایــش قیمــت دام و در نهایــت افزایــش قیمــت خــرده فروشــی 

گوشــت بوجــود آمــد.
ــا  ــدت ه ــور، از م ــد دام در کش ــه تولی ــاح مقول ــوع اص ــه وی، موض ــه گفت ب
ــه  ــود ک ــاد ش ــدازه ای زی ــه ان ــد ب ــه بای ــع عرض ــده، در واق ــرح ش ــش مط پی

ــد. ــش ده ــل پوش ــور کام ــرف را بط ــای مص تقاض
ــن  ــزار ت ــز 960 ه ــت قرم ــه گوش ــور ب ــالیانه کش ــاز س ــت: نی ــی گف کام
ــف وزارت جهــاد  ــر تکلی ــی ب ــت مبن ــه هــای دول اســت کــه براســاس مصوب
کشــاورزی بــه واردات دام زنــده مولــد و کشــتاری، شــکاف عرضــه و تقاضــا 

ــی شــود. برطــرف م
ــازار وزارت صنعــت  ــع و تنظیــم ب ــر برنامــه ریــزی تامیــن، توزی مدیــرکل دفت
ــت،  ــال اس ــت در س ــرم گوش ــی 12 کیلوگ ــر ایران ــرانه ه ــه س ــان اینک ــا بی ب
ــدود 2  ــنگین، ح ــبک و س ــت س ــواع گوش ــه ان ــور ب ــه کش ــاز روزان ــت: نی گف
هــزار و 630 تــن اســت کــه تاکنــون ایــن حجــم از طریــق حــدود 100 تــن 
گوشــت گــرم، 400 تــن گوشــت منجمــد وارداتــی، 900 تــن از محــل کشــتار 
داخلــی کشــتارگاه هــای کشــور و 400 تــن بــا فــرض خودکشــتاری عشــایر و 
روســتائیان تامیــن شــده کــه در مجمــوع یکهــزار و 800 تــن مــی شــود و 830 

تــن کســری وجــود دارد.
وی خاطرنشــان کــرد: افزایــش واردات گوشــت گــرم از 19 هزارتــن در ســال 
ــی  ــطح واردات فعل ــا س ــیده ، ام ــاری رس ــال ج ــن در س ــزار ت ــه 30 ه 96 ب

ــد. ــدا کن ــش پی ــد افزای پاســخگوی تقاضــا نیســت و بای
ایــن مقــام مســئول توضیــح داد: وزارت صنعــت بــا توجه بــه تفویض مســئولیت 
توزیــع ایــن مقــدار گوشــت بــه ایــن وزارتخانــه، بــرای ســاماندهی بــه فراینــد 
توزیــع، آن را بیــن جامعــه هــدف یارانــه بگیــر توزیــع مــی کنــد کــه جزئیــات 

آن بــه زودی اطــاع رســانی مــی شــود.
بــه اعتقــاد کامــی، وزارت جهــاد کشــاورزی بــه عنــوان متولــی توزیــع گوشــت 
قرمــز کشــور تاکنــون عملکــرد قابــل قبولــی داشــته، امــا مشــکل اصلــی در 

معضــل قاچــاق دام بــه خــارج و کاهــش تولیــد اســت.
وی اظهــار داشــت: دام زنــده اکنــون بایــد بــه انــدازه کافــی وارد تــا کشــتار نیــز 
بــه انــدازه کفایــت انجــام شــود، همچنیــن واردات دام هــای مولــد دوقلــو زا و 
در اختیــار دامــداران قــرار دادن بــرای پرواربنــدی، تامیــن کافــی نهــاده هــای 

دامــی بــا ارز 4200 تومانــی و در نهایــت خریــد تضمینــی دام از تولیدکننــدگان 
راهــکار اصلــی خــروج بــازار گوشــت از وضعیــت نامتعــادل کنونــی اســت.

بــه گــزارش ایرنــا، پیشــتر معــاون امــور دام وزارت جهادکشــاورزی بــه تشــدید 
ــدف  ــا ه ــا ب ــتان ه ــه اس ــده ب ــال دام زن ــل و انتق ــی نق ــای کنترل ــارت ه نظ
کاهــش قاچــاق دام از کشــور اشــاره کــرد و گفــت: دولــت در نظــر دارد شــبکه 
ــه قیمتــی  ــه دلیــل فاصل ــازاری را ب ــع و عرضــه گوشــت قرمــز تنظیــم ب توزی
زیــاد بــا بــازار تغییــر دهــد تــا اقشــار کــم درآمــد از گوشــت قرمــز یارانــه ای 

منتفــع شــوند.
»مرتضــی رضایــی« افــزود: ایســتادن مــردم در صــف گوشــت تنظیــم بــازاری 
ــه اختــاف قیمــت بیــن  ــه معنــی قحطــی و کمبــود تولیــد نیســت، بلکــه ب ب

ــوط مــی شــود. ــازار آزاد مرب ــه ای و گوشــت ب گوشــت یاران

ــازار،  ــی ب ــرایط کنون ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب ــد گف ــی بهره من  عل
ــدارد. ــیرینی ن ــت ش ــش قیم ــرای افزای ــه ای ب ــه، برنام اتحادی

ــگار  ــا خبرن علــی بهره منــد رئیــس اتحادیــه شــیرینی و شــکات در گفت وگــو ب
ــوان، از  ــگاران ج ــروه اقتصــادی باشــگاه خبرن ــت، تجــارت و کشــاورزی گ صنع
آرامــش و رکــود حاکــم بــر بــازار شــیرینی خبــر داد و گفــت: در شــرایط کنونــی، 
ــی تقاضــای  ــدارک شــیرینی شــب عیــد هســتند ول ــادان در حــال تامیــن و ت قن

چندانــی در بــازار وجــود نــدارد.
ــامانه  ــق س ــفارش آرد از طری ــت س ــکان ثب ــه ام ــه آنک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــد، بنابرایــن  ــاز خــود را تهیــه کنن ــد آرد مــورد نی ــادان بتوانن ــا قن ــدارد ت وجــود ن

ــا 130  ــرخ 120 ت ــا ن ــر کیســه آرد ب ــه ه ــه طوریک ــده ب ــود آم ــیاه بوج ــازار س ب
ــرد. ــرار می گی ــف ق ــار صن ــان در اختی هزارتوم

ــت  ــش قیم ــرای افزای ــه ای ب ــه برنام ــه اتحادی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب بهره من
شــیرینی نــدارد، بیــان کــرد: بــا توجــه بــه آنکــه مصــرف شــیرینی جــزو اقــام 
ضــروری خانــوار بــه شــمار نمــی رود، از ایــن رو صــاح نمی دانیــم کــه قیمــت از 
رقــم کنونــی باالتــر رود چــرا کــه ایــن امــر منجــر بــه از دســت دادن مشــتریان 

خواهــد شــد.
ایــن مقــام مســئول از افزایشــقیمت شــکر در بــازار خبــر داد و افــزود: بــا اســتمرار 
ــه فعالیــت  ــد ب ــه، دیگــر واحدهــای صنفــی نمی توانن افزایــش قیمــت مــواد اولی
خــود ادامــه دهنــد کــه بــه همیــن خاطــر از مســئوالن انتظــار مــی رود از گرانــی 

مجــدد مــواد اولیــه در بــازار جلوگیــری کننــد.
ــیرینی تر 26  ــزار، ش ــی را 21 ه ــیرینی دانمارک ــو ش ــر کیل ــوب ه ــرخ مص وی ن
هــزار، زبــان و پاپیــون 21 هــزار و 500، برنجــی 21 هــزار و 500 و کیــک یــزدی 

15 هزارتومــان اعــام کــرد.
رئیــس اتحادیــه شــیرینی و شــکات در پایــان در توصیــه ای بــه افــراد تصریــح 
کــرد: هــم اکنــون برخــی افــراد در فضا هــای مجــازی بــا قیمت هــای باالتــری 
اقــدام بــه عرضــه شــیرینی خانگــی می کننــد، درحالیکــه هیــچ گونــه نظارتــی بــر 
ــه  ــه می شــود ک ــراد توصی ــه اف ــن اســاس ب ــا نیســت. برای ــن واحد ه ــت ای فعالی
از واحد هــای دارای پروانــه مجــاز شــیرینی مــورد نیــاز خــود را خریــداری کننــد.

11



www.khooshegroup.ir info.khooshe@yahoo.comصنايع غذايي و بسته بندي هفته نامه خوشه

سال پانزدهم . دور جدید . پیاپی3-572 )171()176( اسفند ماه 1397سال پانزدهم . دور جدید . پیاپی 3-572 )171()176( اسفند ماه 1397 1213

صادرات چای سریالنکا به ایران کاهش یافت

صادرات گوشت مرغ ممنوع می شود

ــکالت  ــت مش ــه عل ــران ب ــه ای ــریالنکا ب ــای س ــادرات چ ص
پرداخــت ناشــی از تحریــم  هــا از 3۲ میلیــون کیلوگــرم بــه 10 

ــت. ــه اس ــرم کاهــش یافت ــون کیلوگ میلی

ــا،  ــارس، لوســیل ویِجوارِدن ــل ف ــن  المل ــزارش گــروه اقتصــاد بی ــه گ ب
ــه  ــا توج ــت ب ــرر گف ــی می ــه دیل ــریانکا ب ــای س ــه چ ــس اتحادی رئی
بــه اعمــال تحریــم  هــای تجــاری متعــدد علیــه ایــران، دریافــت پــول 
صــادرات چــای ایــن کشــور بــه ایــران بــا مشــکات متعــددی مواجــه 

شــده اســت.
ــال  ــر س ــا در 5 نوامب ــه اروپ ــه اتحادی ــی ک ــم  های ــزود: »تحری وی اف

صــادرات گوشــت مــرغ از اول اســفند مــاه ممنــوع مــی شــود و 
ایــن ممنوعیــت تــا پایــان مــاه رمضــان ادامــه دارد.

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، بــا ابــاغ بخشــنامه ای از ســوی مدیــرکل 
دفتــر صــادرات گمــرک ایــران بــه گمــرکات اجرایــی سراســر کشــور، 
صــادرات مــرغ از اول اســفند مــاه تــا پایــان مــاه رمضان)مصــادف بــا 

پانــزده خــرداد98( ممنــوع خواهــد شــد. 
بــر اســاس ایــن بخشــنامه، پیــرو بخشــنامه شــماره 259.97.930027 
ــر نامــه شــماره 60.298497 مــورخ  ــه پیوســت تصوی مــورخ 97.8.1 ب
97.11.17 وزیــر محتــرم صنعــت، معــدن و تجــارت مبنــی بــر 
ــاه  ــان م ــا پای ــخ 97.12.1 ت ممنوعیــت صــادرات گوشــت مــرغ از تاری
مبــارک رمضــان ارســال مــی گــردد. لــذا شایســته اســت ضمــن اقــدام 

الزم، مراتــب را بــه کلیــه واحدهــای تابعــه ابــاغ و بــر حســن اجــرای 
ــد. آن نظــارت مســتمر معمــول دارن

گذشــته، و آمریــکا علیــه ایــران اعمــال کردنــد، تســویه پرداخــت  هــا 
بــه دالر را دشــوار ســاخته اســت. ســاالنه حــدود 32 میلیــون کیلوگــرم 
چــای بــه ایــران صــادر می شــد کــه ایــن رقــم اکنــون بــه حــدود 10 

ــه اســت.« میلیــون کیلوگــرم کاهــش یافت

وی تصریــح کــرد ایــران چهارمیــن خریــدار بــزرگ چــای ســریانکا بــود.

ــت  ــران نف ــای از ای ــول چ ــوض پ ــریانکا در ع ــت س ــا گف ویِجوارِدن
ــا و آمریــکا، دریافــت پــول  ــا تحریــم  هــای اتحادیــه اروپ خریــد امــا ب
صــادرات چــای بــرای صادرکننــدگان مــا به شــدت ســخت شــده اســت

احتمال وضع عوارض برای صادرات تخم مرغ/
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ــتان  ــذار اس ــم گ ــرغ تخ ــه م ــره اتحادی ــات مدی ــس هی رئی
ــم  ــادرات تخ ــازه ص ــورت اج ــه در ص ــان اینک ــا بی ــران ب ته
مــرغ از کشــور بــرای آن عــوارض وضــع خواهــد شــد،گفت:این 
ــود. ــی ش ــالم م ــی و اع ــازار بررس ــم ب ــتاد تنظی ــاله در س مس

ناصــر نبــی پــور در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا اشــاره بــه درخواســت 
ــود  ــی ش ــوان م ــه عن ــرغ و اینک ــم م ــادرات تخ ــرای ص ــداران ب مرغ
ــای  ــاده ه ــا نه ــه مرغه ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــرغ ب صــادرات تخــم م
ــه  ــی، ب ــرایط فعل ــود در ش ــی ش ــی( داده م ــا ارز 4200 تومان دولتی)ب
ــه  ــی کــه ایــن یاران ــه از کشــور اســت درحال معنــای خــروج ایــن یاران
ــد  ــا تولی ــده شــود، اظهارداشــت: بهرحــال م ــد صــرف مصــرف کنن بای
مــازاد داریــم و نمــی توانیــم اجــازه دهیــم ایــن محصــول مــازاد خــراب 
و دور ریــز شــود ضمــن اینکــه اگــر قــرار باشــد صــادرات انجــام شــود 

ــرای آن عــوارض وضــع خواهــد شــد. ب

ــرد و  ــاره ک ــرغ اش ــم م ــادرات تخ ــرای ص ــوارض ب ــع ع ــه وض وی ب
گفــت: مــا ایــن پیشــنهاد را ار ائــه کــرده ایــم و مــی دانیــم کــه ســتاد 
تنظیــم بــازار نیــز دربــاره آن بــه نتیجــه هایــی رســیده امــا اینکــه چــه 

ــد، مشــخص نیســت. ــی آن را اعــام کن زمان

رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه مــرغ تخــم گــذار اســتان تهــران توضیح 
داد: برایــن اســاس هــر کــس بخواهــد یــک کیلوگــرم تخــم مــرغ صادر 
کنــد بایــد مقــدار مشــخصی عــوارض بدهــد، صادرکننــدگان ابتــدا ایــن 
عــوارض را بــه حســاب دولــت واریــز و بعــد از آن اقــدام بــه صــادرات 

محصولشــان مــی کننــد.

نبــی پــور گفــت: بهرحــال قطعــا ایــن اتفــاق بــا وضــع عــوارض، زمانــی 
رخ مــی دهــد، چــون مــازاد تولیــد بســیار زیــاد اســت.

ــرای  ــم صــادرات ب ــاز ه ــوارض ب ــا وضــع ع ــا ب ــه آی ــاره اینک وی درب
صادرکننــدگان بــه صرفــه خواهــد بــود؟ افــزود: مســاله ایــن اســت کــه 
صــادرات بایــد انجــام شــود چراکــه میــزان تولیــد بیــش از نیــاز اســت و 
وزارت جهــاد کشــاورزی اعــام کــرده اســت ســال آینــده میــزان تولیــد 
تخــم مــرغ حــدود یــک میلیــون تــن خواهــد بــود یعنــی مــا نزدیــک 
بــه 200 هزارتــن مــازاد خواهیــم داشــت کــه بایــد بــرای صــادرات آن 

از هــم اکنــون برنامــه ریــزی کنیــم.

ایــن فعــال بخــش خصوصــی دربــاره اینکــه گفتــه مــی شــود آیــا تولیــد 
کننــدگان راضــی خواهنــد بــود دولــت بــه آنــان نهــاده دولتــی ندهــد و 
مانــع صــادرات تخــم مــرغ نیــز نشــود؟، تصریــح کــرد: در ایــن میــان 
ــده  ــون مصــرف کنن ــا 80 میلی ــور م ــده نیســت کش ــد کنن بحــث تولی
ــی  ــای دام ــاده ه ــت نه ــود قیم ــذف ش ــی ح ــر ارز 4200 تومان دارداگ
افزایــش چشــمگیری خواهــد داشــت و تولیــد کننــده نمــی توانــد تولیــد 
خــود را در داخــل بفروشــد. آیــا آن زمــان مــردم مــی تواننــد تخــم مــرغ 

را شــانه ای 40 هزارتومــان خریــداری کننــد؟

نبــی پــور بــا بیــان اینکــه در همــه جــای دنیــا بــه بخــش کشــاورزی 
یارانــه داده مــی شــود، تاکیــد کــرد: حتــی کشــوری ماننــد آمریــکا نیــز 

بــا یارانــه هــای قابــل توجــه از کشــاورزی خــود حمایــت مــی کنــد.
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ناشتا یک عدد سیب بخورید!

احتمال وضع عوارض برای صادرات تخم مرغ/۲00هزارتن مازاد برای سال۹8

ســیب حــاوی فیبــر فــراوان و انــواع ویتامیــن  هاســت کــه درصورتــی 
ــود.  ــد ب ــر خواه ــیار مفیدت ــود، بس ــل ش ــتا می ــورت ناش ــه ص ــه ب ک
فوایــد خــوردن ســیب ناشــتا بســیار اســت و قنــد خــون بــدن را در 

ــی دارد. ــگاه م ــم ن طــول روز تنظی

بــه گــزارش ســامت نیــوز ، اگــر در مــورد فوایــد خوردن ســیب ناشــتا نشــنیده 
ــه یــک  باشــید امــا حتمــا ایــن جملــه معــروف کــه می گویــد »خــوردن روزان
ــف  ــواع مختل ــنیده اید. ان ــد« را ش ــاز می کن ــی نی ــک ب ــما را از پزش ــیب، ش س
ــن،  ــبز، پروتئی ــیب س ــا س ــد. ام ــامت دارن ــرای س ــادی ب ــای زی ــیب، مزای س
ــر بیشــتری دارد. روی هــم رفتــه، می خواهیــم  ــی و فیب ویتامینهــا، مــواد معدن
ــد  ــه خصــوص ســیب ســبز، فوای ــم خــوردن ســیب ناشــتا، ب ــه شــما بگویی ب

بســیار زیــادی دارد.

C 1. وجود آنتی اکسیدان ها و ویتامین
ســیب ســبز یکــی از منابــع اصلــی فانوئید هــا در رژیــم غذایــی غربی هاســت 
و غنــی از ویتامیــن C. هــر دو ایــن مــواد، بــه عنــوان آنتــی اکســیدان عمــل 
ــه ســلول های  ــاندن ب ــه ســبب آســیب رس ــای آزاد را ک ــد و رادیکال ه می کنن

ــد. ــن می برن ــوند، از بی ــما می ش ش
یکــی از فوایــد خــوردن ســیب ناشــتا ایــن اســت کــه بــدن شــما توانایــی مبــارزه 
ــه تولیــد ســلول های ســالم  ــا ایــن رادیکال هــا را بدســت مــی آورد. ایــن کار ب ب
کمــک می کنــد و احتمــال بیماری هــای مزمــن را کاهــش مــی  دهــد. بنابرایــن، 
ســیب یکــی از بهتریــن دشــمنان بیماری هــای قلبــی عروقــی و دیابــت اســت.

۲. کاهش وزن
خــوردن ســیب بــا شــکم خالــی، بــه افــراد در کــم کــردن وزن کمــک می کنــد. 
از آن جــا کــه ســیب کالــری کــم، و از طرفــی فیبــر باالیــی دارد، از افزایــش 
وزن و گرســنگی صبــح جلوگیــری می کنــد. بــا ایــن حــال، بایــد توجــه داشــته 
باشــید کــه یــک ســیب بــه تنهایــی غــذای کاملــی نیســت. بهتــر اســت آن را 
درســت زمانــی کــه بیــدار می شــوید بخوریــد تــا ســاز و کار متابولیســم شــما 
ــول  ــر محل ــن روش فیب ــا ای ــد. ب ــه بخوری ــد صبحان ــد و بع ــه کار کن شــروع ب
ــذای  ــا غ ــود ب ــث می ش ــد و باع ــت می کن ــا را تقوی ــت روده ه ــیب فعالی در س
ــی  ــردن چرب ــرای آب ک ــن ب ــید. همچنی ــته باش ــیری داش ــاس س ــر احس کمت

شــکم بســیار موثــر اســت.

3. تنظیم قند خون
مزیــت خــوردن ســیب ســبز ناشــتا، ایــن اســت کــه بــه شــما کمــک می کنــد 
تــا قنــد خــون خــود را ثابــت نگــه داریــد کــه ایــن بــرای بیمــاران دیابتــی یــا 
کســانی کــه در خطــر ابتــا بــه دیابــت قــرار دارنــد، بســیار مهــم اســت. بایــد 
ــه کار خــود  ــدن ب ــه خاطــر داشــته باشــید کــه هنــگام خــواب متابولیســم ب ب
ــم گلوکــز دچــار مشــکل  ادامــه می دهــد، و پانکــراس ممکــن اســت در تنظی
شــود. از آنجــا کــه ســیب حــاوی فیبــر محلــول اســت، خــوردن آن بــا شــکم 
خالــی جــذب شــکر در روده را بــه تاخیــر می انــدازد و ایــن اثــر در بیشــتر روز 

ــد. ــدا می کن ــه پی ادام

ــتا  ــه ســیب ناش ــی ک ــد آن های ــی  دهن ــه نشــان م ــد ک ــود دارن ــی وج مطالعات
ــد.  ــرار می گیرن ــوع دوم ق ــت ن ــه دیاب ــا ب ــرض ابت ــر در مع ــد، کمت می خورن
ــک  ــاز دارد. ی ــر نی ــرم فیب ــه 28 گ ــرد در روز ب ــر ف ــه پزشــکان، ه ــق گفت طب
عــدد ســیب دارای 5 گــرم فیبــر اســت و خــوردن آن بــه صــورت ناشــتا، بــرای 

بــدن بســیار مفیــد اســت.

۴. خوردن سیب و سالمت دندان
حتمــا بــرای شــما هــم پیــش می آیــد کــه یــک شــب فرامــوش کنیــد مســواک 
ــد خــوردن ســیب  ــد از فوای ــد، می توانی ــاق می افت ــن اتف ــی کــه ای ــد. زمان بزنی
ــزاق  ــد ب ــه تولی ــی دارد ک ــر باالی ــیب فیب ــت س ــوید. پوس ــد ش ــتا بهره من ناش
ــن عمــل باکتری هــای موجــود در دهــان را  ــد؛ و ای ــک می کن دهــان را تحری

ــرد. ــن می ب کــه ممکــن اســت باعــث پوســیدگی دندان هــا شــوند از بی

ــم  ــد ه ــواک می زنی ــه مس ــد از صبحان ــه بع ــی ک ــی زمان ــیب حت ــوردن س خ
بســیار عالــی اســت، چــون باکتری هایــی کــه بــا خــوردن مــواد غذایــی شــیرین 

ــد. ــش می ده ــوند را کاه ــان وارد می ش ــه ده ب

۵. ریتم منظم قلب
یکــی دیگــر از فوایــد خــوردن ســیب ناشــتا، آن هــم ســیب ســبز، ایــن 
اســت کــه ایــن ســیب مقــدار پتاســیم بیشــتری نســبت بــه ســایر انــواع 

ــتان  ــذار اس ــم گ ــرغ تخ ــه م ــره اتحادی ــات مدی ــس هی رئی
ــم  ــادرات تخ ــازه ص ــورت اج ــه در ص ــان اینک ــا بی ــران ب ته
مــرغ از کشــور بــرای آن عــوارض وضــع خواهــد شــد،گفت:این 
ــود. ــی ش ــالم م ــی و اع ــازار بررس ــم ب ــتاد تنظی ــاله در س مس

ناصــر نبــی پــور در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا اشــاره بــه درخواســت 
ــود  ــی ش ــوان م ــه عن ــرغ و اینک ــم م ــادرات تخ ــرای ص ــداران ب مرغ
ــای  ــاده ه ــا نه ــه مرغه ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــرغ ب صــادرات تخــم م
ــه  ــی، ب ــرایط فعل ــود در ش ــی ش ــی( داده م ــا ارز 4200 تومان دولتی)ب
ــه  ــی کــه ایــن یاران ــه از کشــور اســت درحال معنــای خــروج ایــن یاران
ــد  ــا تولی ــده شــود، اظهارداشــت: بهرحــال م ــد صــرف مصــرف کنن بای
مــازاد داریــم و نمــی توانیــم اجــازه دهیــم ایــن محصــول مــازاد خــراب 
و دور ریــز شــود ضمــن اینکــه اگــر قــرار باشــد صــادرات انجــام شــود 

ــرای آن عــوارض وضــع خواهــد شــد. ب

ــرد و  ــاره ک ــرغ اش ــم م ــادرات تخ ــرای ص ــوارض ب ــع ع ــه وض وی ب
گفــت: مــا ایــن پیشــنهاد را ار ائــه کــرده ایــم و مــی دانیــم کــه ســتاد 
تنظیــم بــازار نیــز دربــاره آن بــه نتیجــه هایــی رســیده امــا اینکــه چــه 

ــد، مشــخص نیســت. ــی آن را اعــام کن زمان

رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه مــرغ تخــم گــذار اســتان تهــران توضیح 
داد: برایــن اســاس هــر کــس بخواهــد یــک کیلوگــرم تخــم مــرغ صادر 
کنــد بایــد مقــدار مشــخصی عــوارض بدهــد، صادرکننــدگان ابتــدا ایــن 

عــوارض را بــه حســاب دولــت واریــز و بعــد از آن اقــدام بــه صــادرات 
محصولشــان مــی کننــد.

نبــی پــور گفــت: بهرحــال قطعــا ایــن اتفــاق بــا وضــع عــوارض، زمانــی 
رخ مــی دهــد، چــون مــازاد تولیــد بســیار زیــاد اســت.

ــرای  ــم صــادرات ب ــاز ه ــوارض ب ــا وضــع ع ــا ب ــه آی ــاره اینک وی درب
صادرکننــدگان بــه صرفــه خواهــد بــود؟ افــزود: مســاله ایــن اســت کــه 
صــادرات بایــد انجــام شــود چراکــه میــزان تولیــد بیــش از نیــاز اســت و 
وزارت جهــاد کشــاورزی اعــام کــرده اســت ســال آینــده میــزان تولیــد 
تخــم مــرغ حــدود یــک میلیــون تــن خواهــد بــود یعنــی مــا نزدیــک 
بــه 200 هزارتــن مــازاد خواهیــم داشــت کــه بایــد بــرای صــادرات آن 

از هــم اکنــون برنامــه ریــزی کنیــم.

ایــن فعــال بخــش خصوصــی دربــاره اینکــه گفتــه مــی شــود آیــا تولیــد 
کننــدگان راضــی خواهنــد بــود دولــت بــه آنــان نهــاده دولتــی ندهــد و 
مانــع صــادرات تخــم مــرغ نیــز نشــود؟، تصریــح کــرد: در ایــن میــان 
ــده  ــون مصــرف کنن ــا 80 میلی ــور م ــده نیســت کش ــد کنن بحــث تولی
ــی  ــای دام ــاده ه ــت نه ــود قیم ــذف ش ــی ح ــر ارز 4200 تومان دارداگ
افزایــش چشــمگیری خواهــد داشــت و تولیــد کننــده نمــی توانــد تولیــد 
خــود را در داخــل بفروشــد. آیــا آن زمــان مــردم مــی تواننــد تخــم مــرغ 

را شــانه ای 40 هزارتومــان خریــداری کننــد؟
نبــی پــور بــا بیــان اینکــه در همــه جــای دنیــا بــه بخــش کشــاورزی 
یارانــه داده مــی شــود، تاکیــد کــرد: حتــی کشــوری ماننــد آمریــکا نیــز 

بــا یارانــه هــای قابــل توجــه از کشــاورزی خــود حمایــت مــی کنــد.

ســیب دارد. پتاســیم یــک الکترولیــت اســت کــه رطوبــت ســلول ها را 
متعــادل می کنــد. ایــن کار بــرای ضربــان قلــب منظــم بســیار حیاتــی 
ــب  ــد، قل ــیم نخوری ــی پتاس ــدازه کاف ــه ان ــول روز ب ــر در ط ــت. اگ اس
خــود را در معــرض خطــر ضربــان نــا منظــم قــرار داده ایــد. دانشــمندان 
معتقدنــد کــه هــر فــرد بــه 4700 میلــی گــرم پتاســیم در روز نیــاز دارد. 
هــر ســیب حــاوی 115 میلــی گــرم پتاســیم اســت و ایــن بــرای حفــظ 

ریتــم قلــب شــما از ابتــدای روز کافیســت.
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عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان: 

اسپانیا و امارات نصف زعفران ایران را به نام خود صادر می کنند

ــران  ــد زعف ــد ۵0 درص ــا خری ــارات ب ــپانیا و ام ــت: اس ــحرخیز گف س
ایــران در صــدر مشــتریان زعفــران صادراتــی ایــران قــرار دارنــد کــه  
پــس از انجــام تغییراتــی در بســته بنــدی و بعضــاً کیفیــت، آن را بــه 

کشــورهای دیگــر صــادر مــی کننــد.
 

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، فــرزاد ســحرخیز عضــو هیــات مدیــره خانــه 
ــران را   ــران ای ــپانیا زعف ــرد: اس ــار ک ــان، اظه ــدن و تجــارت جوان ــت، مع صنع
بــه صــورت فلــه خریــداری و پــس از بســته بنــدی مجــدد  آن را بــه عنــوان 
“زعفــران اســپانیایی” صــادر مــی کنــد. بــه همیــن جهــت اســت کــه اســپانیا 
ــران  ــز زعف ــارات نی ــا مــی شناســند. ام ــران دنی ــده زعف ــن صادرکنن را بزرگتری
ایرانــی را بــه صــورت روزانــه و هفتگــی توســط دالالن و تجــار غیــر حرفــه ای 
خریــداری مــی کنــد و پــس از مخلــوط کــردن بــا ناخالصــی،  بــه صــورت عمده 
ــران  ــران، زعف ــتاندارد ای ــت اس ــا عام ــی ب ــی و حت ــته بندی های ایران ــا بس ب
ــه کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس ،آفریقــا و  ــوط شــده و نامرغــوب را ب مخل

ــد. ــن می فروش چی

وی  بــا اشــاره بــه اینکــه  بعــد از اســپانیا و امــارات، چیــن بزرگتریــن خریــدار 
زعفــران فلــه ایرانــی اســت افــزود:  افغانســتان از دیگــر مشــتریان زعفــران فلــه 
ایرانــی اســت کــه بــه عنــوان رقیــب آینــده ایــران تلقــی مــی شــود. افغانســتان 
بــا خریــد زعفــران از ایــران و فــروش آن بــه عنــوان زعفــران افغانــی، تجــارت 

ایــن زعفــران را در دنیــا آغــاز کــرده اســت.

ــران بســته  ــده زعف ــداران عم ــزو خری ــز ج ــر را نی ســحرخیز، عربســتان و قط
ــل رفــت و  ــه دلی ــی ب ــران دانســت و گفــت: مــردم کشــورهای عرب ــدی ای بن
ــل  ــد و تمای ــی آشــنا شــده ان ــران ایران ــا کیفیــت زعف ــران ب ــه ای ــاد ب ــد زی آم
ــه روز  ــپانیایی روز ب ــران اس ــبت زعف ــه نس ــول ب ــن محص ــه ای ــان ب خریدش

بیشــتر مــی شــود.

فــرزاد ســحرخیز بــا اشــاره بــه ســابقه تولیــد و همچنیــن پشــتوانه کیفیــت 
زعفــران در ایــران گفــت: بــا راه انــدازی واحــد تخصصــی بازرگانــی خارجــی 
و اســتراتژی فــروش، صــادرات زعفــران بســته بنــدی تحــت نــام ایــران را 

بــه ســایر کشــورها در دســتور کار خــود قــرار داده ایــم. بســته بنــدی زعفــران 
طبــق درخواســت مشــتری بیــن المللــی و بــه عبارتــی بــه صــورت سفارشــی 
تولیــد شــده و بــه مقصــد ارســال مــی شــود. بعــد از زعفــران، دو محصــول 
ــران  ــور ای ــی کش ــد اختصاص ــه تولی ــی ک ــات زعفران ــی و نب ــای زعفران چ
اســت، بیشــترین محصــوالت صادراتــی ایــن شــرکت بــه حســاب مــی آیــد.

وی افــزود: بــا بررســی آمــار صــادرات زعفــران مشــاهده مــی شــود کــه تنهــا 
5 درصــد از کل زعفــران صادراتــی کشــور اختصــاص بــه بســته بنــدی هــای 
زیــر 10 گــرم ویــژه مصــرف کننــدگان نهایــی و مراکــز خــرده فروشــی دارد و 
95 درصــد باقیمانــده، در بســته هــای بــاالی 10 گــرم و عمدتــا نیــم و یــک 
کیلــو صــادر مــی شــود. در حــال حاضــر، بــا توجــه بــه رعایــت اســتاندارد در 
تولیــد و بســته بنــدی زعفــران، انعطــاف در بســته بنــدی سفارشــات خارجــی، 
بســته بنــدی هــای لوکــس، ارائــه خدمــات مطلــوب و اســتانداردهای بازارهــای 
بیــن المللــی توانســته ایــم ســهم خــود را در صــادرات زعفــران بســته بنــدی 
ایرانــی افزایــش دهیــم؛ بــه طــوری کــه در حــال حاضــر 45 درصــد از حجــم 
ــن  ــرم اختصــاص دارد و ای ــر 10 گ ــای زی ــدی ه ــته بن ــه بس کل صــادرات ب

ســهم ســال بــه ســال در حــال افزایــش اســت.

بــر اســاس ایــن گــزارش، تولیــد زعفــران بســته بــه شــرایط کشــاورزی و آب 
و هوایــی  کشــورمان بیــن 200 الــی 300 تــن در ســال اســت کــه ایــن حجــم 

تولیــد، ایــران را در صــدر تولیــد کننــدگان زعفــران جهــان قــرار داده اســت.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران:

 توزیع گوشت منجمد بین خانوارها به گرانی دامن می زند

ــا  ــران ب ــی ای ــاق بازرگان ــاورزی ات ــیون کش ــس کمیس ــب رئی نائ
ــه  ــا ب ــان خانواره ــد در می ــت منجم ــع گوش ــه توزی ــن ک ــان ای بی
جــای کنتــرل قیمــت گوشــت بــه گرانــی دامــن زده اســت، گفــت: 
اگــر ایــن گوشــت هــا بــه مراکــز عمــده مصــرف راه مــی یافــت، 

ــی شــد. ــا م ــواده ه ــه صــورت غیرمســتقیم وارد ســفره خان ب

فرهــاد آگاهــی، نائــب رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی ایــران 
در گفتگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم اظهار داشــت: کســانی 
کــه طــرح توزیــع گوشــت منجمــد وارداتــی را بــه ایــن شــکل برنامــه ریزی 
کــرده انــد، از اســاس در تشــخیص گــروه هــدف ایــن گوشــت هــا، دچــار 
ــه مقصــد مســتقیم گوشــت هــای  ــد، چــرا ک خطــای محاســباتی شــده ان

منجمــد خارجــی ســبد خانوارهــا نیســت.
آگاهــی ادامــه داد: تجربــه هــای قبلــی بــه روشــنی نشــان مــی داد ذائقــه 
مــردم، میلــی بــه اســتفاده از گوشــت هــای منجمــد وارداتــی نــدارد و ایــن 
ــوه  ــد غــذای انب گوشــت هــا بیشــتر در کترینــگ هــا و مراکــزی کــه تولی
انجــام مــی دهنــد یــا در صنایــع غذایــی و تبدیلــی مــورد اســتفاده قــرار مــی 
گیــرد و کمتــر بــه صــورت مســتقیم در ســفره خانــواده هــا قــرار مــی گیــرد.

ــرد:  ــد ک ــران تاکی ــی ای ــاق بازرگان ــاورزی ات ــس کمیســیون کش ــب رئی نائ
ــا وجــود هشــدارهای انجمــن هــای تخصصــی، متولیــان امــر،  متاســفانه ب
ــه قبــول واقعیــت هــای  ــه موضــوع، حاضــر ب ــه دلیــل عــدم اشــرافیت ب ب
بــازار نشــدند و بــا ایــن کار، تدابیــر قبلــی و بعــدی را هــم بــی اثــر کردنــد.

بــه گفتــه آگاهــی، هرچنــد دالیــل اوج گیــری قیمــت گوشــت قرمــز، بــه 
ــی  ــاز م ــای الزم ب ــاخت ه ــه زیرس ــه ب ــدم توج ــته و ع ــای گذش ــال ه س
گــردد ولــی چنیــن خطاهــای محاســباتی بزرگــی در تصمیــم گیــری هــای 
ــل  ــای قب ــال ه ــه س ــبت ب ــه نس ــت ک ــده واردات گوش ــب ش ــر، موج اخی
ــا را  ــت ه ــش قیم ــذاری الزم در کاه ــته، اثرگ ــمگیری داش ــش چش افزای

نداشــته باشــد.
ــواده  وی تصریــح کــرد: ایــن گوشــت هــا هرچنــد کــه مــورد مصــرف خان
هــا نیســت ولــی اگــر درســت و هدفمنــد توزیــع مــی شــدند، تنظیــم کننــده 
بــازار بودنــد و مــی توانســت تقاضــا را مدیریــت کنــد و بــا مدیریــت تقاضــا، 

رشــد قیمــت هــا تــا حــدودی مهــار مــی شــد.
ــرف،  ــده مص ــز عم ــه مراک ــا ب ــت ه ــن گوش ــر ای ــی، اگ ــه آگاه ــه گفت ب
کترینــگ هــای بــزرگ و کارخانــه هــای فــرآورده گوشــتی راه مــی یافــت، 
بــه صــورت غیــر مســتقیم وارد ســفره خانــواده هــای دهــک هــای مختلــف 
جامعــه از جملــه اقشــار آســیب پذیــر جامعــه مــی شــدند و بــه ایــن صــورت، 

هــدف اصلــی دولــت کــه حمایــت از مــردم اســت، محقــق مــی شــد.
ــه داد:  ــران ادام ــی ای ــاق بازرگان ــاورزی ات ــیون کش ــس کمیس ــب رئی نائ
ــم کــه  ــراف کنی ــد اعت ــه، بای ــی تدبیران ــع ب ــن شــکل توزی ــا ای متاســفانه ب
ــدا نکــرد، بلکــه اوال تقاضــا تحریــک  ــازار کاهــش پی ــه تنهــا تقاضــای ب ن
شــد و تقاضــای القایــی بوجــود آمــد و ثانیــا گــروه هــای اصلــی هــدف ایــن 
گوشــت هــا یعنــی همــان کترینــگ هــا و صنایــع فــراورده هــای گوشــتی، 
مجبــور شــدند گوشــت مــورد نیــاز خــود را از طریــق واســطه هایــی کــه در 

ایــن صــف هــا قــرار مــی گرفتنــد، تهیــه کننــد.
ــده،  ــن صــورت ایجــاد ش ــه ای ــه ب ــی ک ــیکل معیوب ــرد: س ــح ک وی تصری
ــرف  ــز مص ــاد مراک ــواده و اقتص ــاد خان ــه اقتص ــان ب ــیب رس ــه و آس فاجع
عمــده ایــن گوشــت هــا اســت و دردســرهای آن بیــش از منافــع آن اســت و 
نــه تنهــا نتوانســته قیمــت گوشــت قرمــز مــورد نیــاز خانــواده هــا را کاهــش 
ــم  ــا ه ــن گوشــت ه ــی ای ــان اصل ــه متقاضی ــه موجــب شــد ک ــد، بلک ده
ــا قیمــت باالتــر و مســیری پــر پیــچ و خــم  گوشــت مــورد نیــاز خــود را ب
دریافــت کننــد و بــه ایــن دلیــل و ســایر دالیــل دیگــر، بایــد متولیــان امــر 
ــت  ــع گوش ــریعتر توزی ــه س ــرده و هرچ ــر ک ــد نظ ــود تجدی ــم خ در تصمی

قرمــز منجمــد را بــه ایــن شــکل غیــر منطقــی متوقــف کننــد
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مقدمه
بــا آمــدن ایــام عیــد بــازار آجیــل و خشــکبار نیــز داغ تــر شــده اســت و مــردم در حــال تهیــه آجیــل شــب عیــد مــی باشــند،اما 

مصــرف آجیلــدر طــول ســال نیــز بــرای ســالمتی انســان بســیار مفیــد اســت. 
مصــرف آجیــل باعــث تقویــت بنیــه بــدن مــی شــود و اثــر فــوق العــاده ای در کاهــش کلســترول، ســالمت ماهیچــه هــای قلــب، 
افزایــش قــدرت ذهــن و درمــان کــم خونــی دارد. بــا ایــن وجــود مصــرف بیــش از حــد آجیــل در نــوروز مــی توانــد باعــث چاقی، 
مشــکالت قلبــی و آســیب دنــدان هــا شــود. در ایــن مطلــب بــا خــواص آجیــل هــا و مضــرات مصــرف آن هــا آشــنا خواهیــد شــد.

ایــن روزهــا کــه بــه عیــد نــوروز نزدیــک مــی شــویم، مــردم گرایــش بیشــتری بــه مصــرف آجیــل دارنــد. متخصصــان تغذیــه 
معتقدنــد، مصــرف آجیــل و مغزهــای گیاهــی بــرای درمــان بیمــاری هــا و تقویــت بنیــه بــدن مفیــد اســت و مصــرف متعــادل و بــه 
انــدازه آن، اثــر فــوق العــاده ای در کاهــش کلســترول، پیشــگیری از ســرطان، ســالمت ماهیچــه هــای قلــب، افزایــش قــدرت 
ذهــن و هــوش و درمــان کــم خونــی فقــر آهــن دارد. البتــه زمانــی کــه همیــن آجیــل بــه طــور اصولــی و متعــادل مصــرف نشــود، 

ممکــن اســت اثــرات معکوســی بــه جــا گذاشــته و بــه ضــرر ســالمتی تمــام شــوند.

خـواص آجیـل عیـد

آجیــل هایــی کــه در ایــام عیــد نــوروز مصــرف مــی شــوند غالبــا شــامل 
ــب  ــتند. غال ــه هس ــردو و تخم ــدی، گ ــادام هن ــادام، ب ــدق، ب ــته، فن پس
مغزهــای گیاهــی دارای طبــع گــرم هســتند و سرشــار از عناصــر غذایــی 
و ویتامیــن هــای ضــروری بــرای بــدن مــی باشــند. بــه طورکلــی ایــن 
آجیــل هــا بــرای ســامت قلــب و عــروق، مبــارزه بــا ســرطان، کاهــش 
خطــر ابتــا بــه آلزایمــر و پوکــی اســتخوان مفیدنــد. در جــدول زیــر بــه 
ــوروز  ــی در ن ــل هــای مصرف ــک از آجی ــی هری ــک خــواص درمان تفکی

گــرداوری شــده اســت.

 پسته
خواص پسته

•  آنتی اکسیدان
•  کاهش کلسترول بد خون و افزایش کلسترول خوب

•  ضد سرطان
•  ضد میکروب

•  محرک جنسی
•  مغذی

 بادام هندی
ــام  ــه ن ــی ب ــای گیاه ــاقه ه ــق از س ــورت معل ــه ص ــدی ب ــادام هن ب
ــده  ــل آم ــدی از برزی ــادام هن ــد. ب ــی روی CASHEW PEAR م

ــت. ــده اس ــد آورده ش ــه هن ــی ب ــفان پرتغال ــط کاش ــت و توس اس
ــوع آجیــل و تنقــات خــورده  ــوان یــک ن ــه عن ــادام هنــدی بیشــتر ب ب
مــی شــود، امــا از آن مــی تــوان در تهیــه برخــی از غذاهــا نیــز اســتفاده 

کــرد. بــادام هنــدی سرشــار از ویتامیــن A  اســت.

  خواص بادام هندی
•   قابض

•  پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی
•  پیشگیری از سنگ کیسه صفرا

•  ضد سرطان
•  ضد میکروب

 فندق
 خواص فندق

•  کاهش کلسترول
•  پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی

ــژه ســرطان پروســتات، ســرطان تخمــدان،  ــه وی ــان ســرطان ب •  درم
ــه دســتگاه گــوارش و ری

•  کاهش چربی و فشار خون
•  کمک به درمان اسهال

•  پیشگیری از حمات قلبی

 بادام
دو نــوع بــادام وجــود دارد :بــادام تلــخ و شــیرین . هــر دو نــوع آن، بومــی خاورمیانــه 
اســت، امــا قرنهاســت کــه در اروپــا و آمریــکا نیــز کاشــته مــی شــود. بــادام بســیار 
مــورد عاقــه فراعنــه مصــر بــوده اســت و آنهــا طعــم بــادام را در نــان خــود بســیار 
دوســت داشــتند. بــادام در فرهنــگ نــژادی مناطــق مختلــف جایــگاه مهمــی داشــته 
ــبختی  ــمبل خوش ــوان س ــه عن ــی ب ــم عروس ــادام را در مراس ــا ب ــی ه اســت. روم
ــم در  ــوز ه ــنت هن ــن س ــد. ای ــی دادن ــه م ــاد هدی ــروس و دام ــه ع ــاروری ب و ب
ــود. ــی ش ــتفاده م ــادام اس ــن ب ــه روغ ــرای تهی ــخ ب ــادام تل ــا رواج دارد. از ب ایتالی

ــی از  ــت و غن ــی اس ــواد معدن ــا و م ــن ه ــی از ویتامی ــع مهم ــادام منب ب
پروتئیــن  ، منیزیــم ، فســفر، روی ، کلســیم ، فــوالت و ویتامیــن E اســت.

  خواص بادام
•  کاهش چربی خون

•  آنتی اکسیدان
•  مغذی

•  کمک به الغری و کاهش وزن
•  پیشگیری از اترواسکروز

•  تقویت ذهن
•  استحکام و سامت استخوان ها و دندان ها
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ترکیبات
در تهیــه ســس گوجــه فرنگــی از مــواد اصلــی و اختیــاری زیــر اســتفاده مــی 
گــردد؛ مــواد اصلــی افــزون بــر آب تغلیــظ شــده گوجــه فرنگــی یــا رب رقیــق 
ــاری عبارتنــد از  شــده آن عبارتنــد از: شــکر، ســرکه، نمــک طعــام. مــواد اختی
ادویــه هــا ماننــد فلفــل قرمــز، فلفــل ســیاه، دارچیــن، جــوز هنــدی، میخــک، 
ســیر، پیــاز و تثبیــت کننــده هــای مجــاز ماننــد نشاســته و صمــغ هــای مجــاز.

 تثبیــت کننــده هــا بــه مــودای ماننــد صمــغ هــای مجــاز گفتــه مــی شــود کــه 
در ســس گوجــه فرنگــی ســبب ایجــاد قــوام، پایــداری و همگنــی آن مــی شــود.

میــوه تــازه گوجــه فرنگــی بــه نــدرت در تولیــد ایــن فــرآورده هــا اســتفاده مــی 
گــردد و ترجیحــاً رب یــا پــوره کنســرو شــده آن بــه کار مــی رود. کیفیــت پــوره 
مصرفــی بیشــترین اثــر را بــر کیفیــت محصــول نهایــی دارد. ادویــه هــای رایــج 

مصرفــی میخــک و دارچیــن مــی باشــد کــه عــاوه بــر آنهــا فلفــل پاپریــکا، 
جــوز هنــدی، ریشــه جــوز، گشــنیز و هــل نیــز اســتفاده مــی شــود.

ــا  ــن هــا ، عصــاره هــای خشــک ی ــه جــات ، اولئورزی اســتفاده از روغــن ادوی
محلــول ادویــه هــا بــا توجــه بــه ســهولت مصــرف و بــار میکروبــی پاییــن آنهــا 
بســیار رایــج مــی باشــد. ادویــه هــا قبــل از مصــرف کامــا بــا هــم مخلــوط 
و بــه صــورت بســته بنــدی مجــزا بــرای هــر نوبــت تولیــد آمــاده مــی گــردد. 
بــرای جلوگیــری از خــروج عطــر و طعــم ادویــه هــا همــراه بــا بخــار ، آن را در 

آخریــن مرحلــه پخــت بــه فــرآورده مــی افزاینــد.
پیــاز رنــده شــده حــدود 2 درصــد اســتفاده مــی شــود. در ایــن صــورت از پــودر 
پیــاز، ایــن مــاده بایــد فاقــد ذرات تیــره باشــد. پــودر یــا گرانــول هــای پیــاز و 
ســیر ابتــدا بــا آب مخلــوط و ســپس بــه کچــاپ اضافــه مــی شــوند. پــودر پیــاز 

مقدمه
یکــی از فرآوردهــای مهــم گوجــه فرنگــی کچــاپ مــی باشــد کــه مصــرف آن روز بــه روز زیادتــر شــده و امــروزه زینــت بخــش ســفره هــا مــی 
باشــد. مصــرف آن در کشــورهای اروپایــی فــوق العــاده زیــاد اســت. کچــاپ بــه عنــوان چاشــنی و بــرای مــزه دادن بــه غــذا مصــرف مــی شــود.

ســس گوجــه فــرآورده ای اســت کــه از آب تغلیــظ شــده گوجــه فرنگــی کــه پوســت و دانــه آن گرفتــه شــده و یــا از رب رقیــق شــده گوجــه 
فرنگــی بــا افــزودن شــکر، ســرکه، نمــک، ادویــه هــا و چاشــنی هــا و تثبیــت کننــده هــای مجــاز و طــی فرآینــد حرارتــی و پاستوریزاســیون 

بدســت مــی آیــد.

تهیه و تنظیم : مهندس محسن طاهرسلطانی

سس کچاپ
تخمه کدو

ایــن دانــه هــا بــه رنــگ ســبز کمرنــگ هســتند و مــی تــوان آنهــا را بــه 
صــورت خــام یــا بــو داده مصــرف کــرد. حــاوی مقــدار باالیــی پروتئیــن 
، آهــن ، روی و فســفر اســت. پائیــز کــه فصــل کــدو تنبــل  اســت، مــی 

توانیــد تخمــه آن را خشــک کنیــد.
 

مضرات آجیل )موارد احتیاطی، عوارض جانبی و منع مصرف(
علیرغــم خــواص فــروان آجیــل، مصــرف بیــش از حــد آنهــا مــی توانــد 
ــژه آنکــه  ــه وی ــه جــا بگــذارد، ب ــر ســامت افــراد ب ــرات متضــادی ب اث
ــواع  ــرد از ان ــی گی ــرار م ــورد مصــرف ق ــوروز م ــه در ن ــی ک ــا آجیل غالب

ــو داده و شــور اســت. آجیــل ب
 

عوارض ناشی از مصرف زیاد آجیل عبارتند از:
•  اضافه وزن و چاقی: 

خــوردن حجــم باالیــی از آجیــل هــا بــه دلیــل میــزان چربــی و کالــری 
بــاالی ایــن مغزهــای گیاهــی، باعــث افزایــش وزن و چاقــی مــی شــود.

• افزایش چربی
• فشار خون و احتمال بیماری های قلبی: 

ــن فشــار  ــاال رفت ــا شــور هســتند و باعــث ب ــو داده غالب ــل هــای ب آجی
خــون مــی شــوند. چربــی بــاال بــه همــراه افزایــش فشــار خــون خطــر 

ــی دهــد. ــش م ــی را فزای ــه قلب ــی و حمل ــاری هــای قلب بیم
• حساسیت:

 طبــع گــرم آجیــل و وجــود برخــی مــواد آلــرژی زا بــه ویــژه در بــادام 
ــروز جــوش  ــراد مســتعد ایجــاد حساســیت و ب ــد در اف زمینــی مــی توان
ــد و ایجــاد  ــد کشــنده باش ــی توان ــی م ــواردی حت ــد و در م ــه کن و آکن

ــد. شــوک هــای آنافیاکتیــک کن
• مشکالت گوارشی: 

یکــی از شــایع تریــن مضــرات مصــرف آجیــل، بروز مشــکات گوارشــی 
ماننــد نفــخ معــده و ایجــاد گاز در دســتگاه گــوارش اســت و در مــوارد 

افــراط بیــش از انــدازه منجــر بــه اســهال مــی شــود.
• آسیب به دندان ها:

ــه  ــه، باعــث آســیب ب ــواع تخم ــژه ان ــه وی ــل ب ــاد آجی  مصــرف زی
دنــدان هــا شــده و ســبب تحلیــل و از بیــن رفتــن آن هــا مــی شــود 

و مــی توانــد زمینــه ســاز تغییــر رنــگ دنــدان هــا نیــز گــردد.
ــن روزهــا در  ــه اینکــه ای ــا توجــه ب ــم ب ــه مــی کنی ــان توصی  درپای
ــل  ــد آجی ــت بتوانی ــد، الزم اس ــود دارن ــا وج ــل ه ــواع آجی ــازار ان ب
ــه  ــن توج ــد. همچنی ــخیص دهی ــالم آن تش ــوع س ــی را از ن تقلب
داشــته باشــید، آجیــل هــای نــوروزی بــه دلیــل روغــن زیــادی کــه 
دارنــد خیلــی زود فاســد مــی شــوند کــه بایــد قبــل از خریــد آجیــل 
ــش  ــازه بودن ــه از آن هــا از کیفیــت طعــم و ت ــد دان ــا خــوردن چن ب
اطمینــان حاصــل کنیــد و در صــورت تــازه نبــودن، از خریــد آجیــل 

منصــرف شــوید.
***

گردو
ــرون  ــت. در ق ــته اس ــود داش ــخ وج ــل تاری ــا قب ــردو  از دوران م  گ
وســطی اعتقــاد بــر ایــن بــود کــه گــردو ســردرد را معالجــه مــی کنــد. 
حتــی شــواهدی دال بــر وجــود یــک بــاغ گــردوی بســیار زیبــا در بــاغ 
هــای معلــق بابــل وجــود دارد. گــردو هــم بــه صــورت خشــکبار و هــم 
بــه صــورت تــازه خــورده مــی شــود و از آن در تهیــه برخــی از غذاهــا 
اســتفاده مــی شــود. گــردو منبــع خوبــی از فســفر، پتاســیم ، منیزیــم  ، 

ــن E  اســت. ــن و ویتامی پروتئی

 خواص گردو
•  افزایــش عملکــرد ذهــن و تســهیل فعالیــت هــای اســتداللی مغــز، 

پیشــگیری از آلزایمــر
•  درمان بدخوابی

•  تقویت نیروی جنسی
•  درمان یبوست

•  کاهش چربی بد خون و افزایش چربی خوب
•  سامت پوست

•  کاهش خطر حوادث قلبی عروق

 تخمه ژاپنی
•  ضد سرطان به ویژه پیشگیری از سرطان پروستات

•  کاهش چربی بد خون
•  پیشگیری از پوکی استخوان

•  درمان کم خونی و بی اشتهایی
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را بــا آب 8 تــا 10 برابــر وزنــش مخلــوط و حــدود 20 تــا 30 دقیقــه زمــان بــرای 
آبگیــری آن منظــور مــی نماینــد.

ــد.  ــد باش ــر از 0.8 درص ــد کمت ــی نبای ــول نهای ــرار محص ــیدیته ف ــزان اس می
ــا 25 درصــد منظــور مــی گــردد. بســیار  ــزان نمــک 2-3 درصــد وشــکر ت می
ــرا در  ــوازی باشــد زی ــر ه ــای غی ــد میکروارگانیســم ه مهــم اســت شــکر فاق
شــرایط پخــت تحــت خــاء قــادر بــه رشــد مــی باشــد. مخلــوط ســرکه وشــکر 
ــه صــورت شــربت  ــا DE 58 و بیشــتر را حــرارت داده و ب ــا شــربت ذرت ب وی
داغ بــرای جلوگیــری از شکســتن سوسپانســیون کچــاپ در حیــن پخــت، بــه آن 
اضافــه مــی کننــد. ایــن کار بایــد در حــدود 5 دقیقــه قبــل از تکمیــل عملیــات 

پخــت انجــام پذیــرد.
اگــر ســرکه زودتــر افــزوده شــود بــا توجــه بــه فراریــت آن بخشــی از ســرکه 
تبخیــر شــده و از دســت مــی رود. همچنیــن اگــر شــکر یــا شــربت ذرت در 
ابتــدای کار اضافــه شــود رنــگ محصــول تیــره خواهــد شــد. افــزودن شــیرین 
ــپ  ــدن آن از پال ــدا ش ــث ج ــز باع ــده نی ــه ش ــان گفت ــر از زم ــده دیرت کنن
ــغ  ــد صم ــی مانن ــت کنندهای ــود. از تثبی ــی ش ــی م ــه در محصــول نهای گوج
کتیــرا )تراگاکانــت( ، پکتیــن و کربوکســی متیــل ســلولز در ایــن محصــوالت 
ــفید آن  ــوع س ــرا ن ــغ کتی ــتفاده از صم ــورت اس ــود . در ص ــی ش ــتفاده م اس
ــرکه وآب  ــا س ــرف ب ــش از مص ــا پی ــوده و ترجیح ــت را دارا ب ــن کیفی بهتری

ــوط گــردد. ــد مخل بای
ویســکوزیته کچــاپ زمانــی کــه از گوجــه تــازه تهیــه مــی گــردد از از پکتینــی 
کــه بــه طــور طبیعــی در ایــن میــوه اســت حاصــل مــی شــود . در صــورت 
ــزودن  ــن کــم، اف ــا پکتی ــی ب ــا گوجــه های ــاری ی ــوه هــای انب اســتفاده از می

نشاســته و ســایر پلــی ســاکاریدها ضــروری مــی باشــد.

فرآیند تولید سس کچاپ

1. تمیز کردن خشک
ــن  ــا کمبای ــه خصــوص در مــواردی کــه گوجــه ب ــه هــا ب در بعضــی از کارخان
برداشــت مــی شــود مقــدار بیشــتری خــاک  و گل و خاشــاک همــراه دارد. لــذا 
ــا غلطــک هایــی  ــوار تــوری ب قبــل از شســتن گوجــه فرنگــی هــا را از روی ن
عبــور مــی دهنــد کــه کثافــات آنهــا گرفتــه شــود. بــرای ایــن منظــور  گوجــه 
هــا بایــد حــدود 30-15 دور دقیقــه دور خــود بچرخنــد تــا همــه جوانــب آنهــا 
دیــده شــود و آنهایــی کــه خیلــی کثیــف انــد از بقیــه جــدا شــوند. همچنیــن گل 

هــا در تکمیــل عمــل شستشــو بســیار مهــم اســت. معمــواًل 6 عــد آنهــا کــه در 
ارتفــاع 17 ســانتیمتری غلتــک هــا نصــب شــده باشــد بــرای کمربندهایــی بــا 

عــرض یــک متــر کافــی خواهــد بــود.

3. بازرسی نهایی
ــته و  ــان گذش ــای چرخ ــک ه ــو از روی غلط ــس از شستش ــا پ ــه ه گوج
بــا چرخــش همــه اطــراف آن قابــل رویــت و بازرســی مــی شــوند و اگــر 
ــا  ــی و ی ــا دارای گندیدگ ــند و ی ــده باش ــته نش ــوب شس ــی خ ــه های گوج
ــارج  ــیر خ ــند از مس ــره باش ــی و غی ــاب زدگ ــبز، آفت ــای زرد و س ــه ه لک
خواهنــد شــد. چنانچــه بیــش از 1-0/5 درصــد گوجــه  آلــوده باشــند و وارد 
دســتگاه خــرد کــن شــوند شــمارش کپــک هــا در فــرآورده نهایــی غیــر 

قابــل قبــول خواهــد بــود.

۴. خرد کردن
در ایــن قســمت گوجــه فرنگــی توســط دســتگاه خــرد کــن خــرد مــی شــوند. 
بــرای خــرد کــردن و لــه کــردن گوجــه هــا از طــرح اســتوانه ماننــدی کــه در 
داخــل آن محــوری میلــه دار قــرار گرفتــه اســتفاده مــی شــود. بــا عبــور پــوره 
ــرم در مســیر  ــل هــای آب گ ــور کوی ــا عب از مخــازن اســتوانه ای دو جــداره ی

جریــان آن درجــه حــرارت پــوره افزایــش مــی یابــد.
ــه  ــی ک ــه فرنگ ــای گوج ــرآورده ه ــایر ف ــس و س ــوره، رب، س ــه پ ــرای تهی ب
ــن  ــم اســت. پکتی ــه بســیار مه ــن گوج ــاده پکتی ــظ م ــظ شــوند حف ــد تغلی بای
بــرای جلوگیــری از جــدا شــدن مــواد جامــد و آب نیانداختــن محصــول ضــروری 
اســت. لــذا عمــل خــرد کــردن همــراه بــا آنزیــم بــری گــرم یــا آنزیــم بــری 

ســرد انجــام مــی گیــرد.

۵. آنزیم بری
ــرای از بیــن  از دســتگاه گــرم کــن گوجــه فرنگــی پــس از خــرد کــردن آن ب
بــردن آنزیــم هــا اســتفاده مــی شــود. در واقــع پــس از خــرد کــردن، مخلــوط 
حاصلــه را بایــد بافاصلــه آنزیــم بــری کــرد تــا آنزیــم پکتیــن اســتراز که ســبب 
شکســتن مــواد پکتینــی مــی شــوند از بیــن برونــد. بــه عــاوه مــاده صمغــی 
اطــراف هســته وارد آب شــده و طعــم و مــزه و ویســکوزیته بهتــری عایــد شــده 

و هســته نیــز بهتــر  جــدا مــی شــود.
البتــه بعضــی عقیــده دارنــد کــه صمــغ دور بــذر در ایجــاد مــزه تلــخ در محصول 

دخالــت دارد. چنانچــه بخواهیــم حداکثــر مــواد پکتینــی حفــظ شــده و حداکثــر 
مــواد رنگــی اســتخراج شــود بهتــر اســت درجــه حــرارت آنزیــم بــری را باالتــر 
از 85 درجــه بــرد و ممکــن اســت تــا 104 درجــه نیــز گــرم کــرد کــه آنزیــم 

بــری گــرم نامیــده مــی شــود.
هــر گاه بــه علــت نارســی گوجــه هــا نخواهیــم کلیــه رنــگ هــا را کــه قســمتی 
ســبز یــا زرد مــی باشــد اســتخراج کنیــم بهتــر اســت درجــه حــرارت را زیــر 80 
درجــه نگــه داریــم کــه آن را آنزیــم بــری ســرد مــی گوینــد. درانــی روش مقدار 

اســتخراج آب گوجــه پاییــن آمــده و مقــدار تفالــه زیــاد  مــی شــود.
ــل از  ــا قب ــه ه ــرم گوج ــری گ ــم ب ــاً در روش آنزی ــر اســت عموم ــه ذک الزم ب
پالــپ کــردن یــا بافاصلــه پــس ز آن حــرارت داده مــی شــوند د رحالــی کــه در 
روش آنزیــم بــری ســرد گوجــه هــا بــه صــورت ســرد لــه شــده و پــس از جــدا  
شــدن هســته هــا عمــل بانچینــگ بــرای عقیــم نمــودن آنزیــم پکتین اســتراز 

صــورت مــی گیــرد.
انــواع مختلفــی از دســتگاه گــرم کــن گوجــه فرنگــی موجــود اســت متداولتریــن 
آنهــا اســتوانه افقــی اســت کــه در آن لولــه هایــی بــه مــوازات هــم قــرار گرفتــه 
انــد گوجــه  فرنگــی خــرد شــده از داخــل ایــن لولــه هــا عبــور مــی کنــد بخــار 
نیــز بــه اطــراف لولــه هــا وارد مــی شــود. دمــای گــرم کــن بــا یــک دریچــه 

خــود کار بــر روی ورودی بخــار تنظیــم مــی شــود.

۶. فیلتراسیون
ــری و گــرم کــردن از چــن  ــم ب ــس از عمــل آنزی گوجــه هــای خــرد شــده پ
فیلتــر مــی گذرنــد. ایــن فیلترهــا دارای پیــچ مخصــوص مــی باشــند کــه مقــدار 
اســتخراج آب را از گوجــه فرنگــی خــرد شــده و گرمــا دیــده تنظیــم مــی کنــد. 
عمومــاً حــذف هســته و ســایر ذرات ناخالصــی بــا عبــور پالــپ از فیلترهــای دو 
مرحلــه ای اســتوانه ای کــه حــول محــوری مــی چرخنــد و قطــر ســوراخ هــای 

آنهــا 0/8-0/3 و 2-1 میلــی متــر اســت، انجــام مــی گیــرد.
ــی آن از  ــره داخل ــش پ ــا چرخ ــی ب ــه فرنگ ــیون آب گوج ــتگاه فیلتراس در دس
ــذر و مــواد جامــد  طریــق منافــذ شــبکه اســتوان خــارج مــی شــود. پوســت، ب

ــردد. ــی گ ــارج م ــی اســتوانه خ دیگــر از قســمت انتهای

7.مخازن نگهداری آب گوجه فرنگی
ــت در آن  ــن اس ــه ممک ــود ک ــی ش ــره م ــک ذخی ــی وارد تان ــه فرنگ آب گوج
ــه آب  مقــداری نمــک و مــواد دیگــر ماننــد ســوربات، رنــگ، اســید و غیــره ب

و خاشــاک خشــک از تــوری هــا و یــا از بــاالی غلطــک هــا خــارج شــده و یــا 
توســط کارگــران جــدا و دور ریختــه شــوند.

۲. شستشو
ــز کــردن گوجــه هــا از آلودگــی هــا و تخــم و الرو و  منظــور از شستشــو تمی
حشــرات زنــده و مــرده مــی باشــد. معمــواًل شستشــو از 3 قســمت زیــر تشــکیل 

شــده اســت:
الف( خیس خوردن

ب( شستشوی اصلی
ج( آبکشی

ــو  ــتگاه شستش ــه دس ــه اولی ــواًل از حوضچ ــه معم ــوردن ک ــس خ ــمت خی قس
ــی اســت کــه گوجــه هــا در آن وارد شــده و پــس  تشــکیل شــده اســت محل
از توقــف چنــدی توســط پاروهــای چرخــان بــرای شستشــو اصلــی وارد تانــک 
ــد  ــا بای ــن حوضچــه ه ــا در ای ــف گوجــه ه ــان توق ــی شــوند. زم ــری م بزرگت
ــن  ــد. همچنی ــس بخورن ــدی خی ــا ح ــه ت ــات گوج ــه کثاف ــد ک ــدری باش بق
ســنگ و خــاک مــواد دیگــر کــه از گوجــه هــا ســنگین تــر مــی باشــد. در ایــن 
حوضچــه هــا تــه نشــین شــده و مــواد ســبکتر از ســطح خــارج شــوند. جریــان 
آب در ایــن قســمت بایــد بــه حــدی باشــد کــه کثافــات در آن متوقــف شــده و 

ســبب رشــد و تکثیــر میکــروب هــا نشــود.
 قســمت شستشــوی اصلــی کــه معمــواًل مجهــز بــه لولــه هــای هــوای فشــرده 
و یــا بخــار مــی باشــد، بزرگتــر بــوده و گوجــه هــا در ایــن قســمت بــا جریــان 
هــوا یــا بخــار آب در هــم غلتیــده و تمیــز مــی شــوند. زمــان توقــف گوجــه هــا 
ــا 55  ــد حــدود 3 دقیقــه باشــد. درجــه حــرارت آب اگــر ت در ایــن قســمت بای
درجــه گــرم شــده باشــد بــه جــدا شــدن تخــم حشــرات ماننــد تخــم مگــس 

ســرکه کمــک فراوانــی مــی کنــد.
همنیــن اگــر PH آب را بــا اضافــه کــردن 0/5 قلیــا بــه 12-11 برســانند تخــم 
حشــرات بهتــر و کامــل تــر جــدا شــده و گوجــه هــا بهتــر تمیــز مــی شــوند. 
بــرای جلوگیــری از تجمــع و تکثیــر اســپور میکــروب هــا، مــی تــوان مقــداری 
ســدیم هیپوکلرایــد بــه آن اضافــه کــرد، مقــدار الزم بــه حــدی اســت کــه کلــر 

آزاد در آن بــه 8-6 قســمت در میلیــون برســد.
 گوجــه هــا پــس از گذشــتن از دو مرحلــه فــوق بایــد از زیــر تعــدادی آبفشــان 
ــد  ــا فشــاری بیــش از 100 پون ــودر و ب ــه صــورت پ ــوی کــه آب را ب بســیار ق
بــر اینــچ مربــع روی آنهــا مــی پاشــند، بگذرنــد. تعــداد و ارتفــاع ایــن آبفشــان 
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مخــزن تهیــه کچــاپ قــرار داده وهمــراه پــوره یــا رب حــرارت مــی دهنــد و در 
خاتمــه کیســه را از مخــزن خــارج مــی کننــد.

چنانچــه ادویــه بــه صــورت پــوره مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه باشــد بایســتی 
ــواد درشــت  ــا چنانچــه م ــور داده ت ــز عب ــی ری ــده را از صاف ــاده ش کچــاپ آم
ادویــه در کچــاپ مانــده باشــد گرفتــه شــود. ولــی چنانچــه بــه صــورت عصــاره 
مصــرف شــود نیــاز بــه عبــور از صافــی نــدارد. شــکر ونمــک را در هــر زمانــی 
)بــه ویــژه مرحلــه آخــر( مــی تــوان بــه پــوره اضافــه نمــود ولیکــن بایــد دقــت 
ــه هــم خــورده وحــل شــود. ولــی ســرکه را چنــد دقیقــه قبــل  کــرد کامــا ب
ازخاتمــه پخــت بایــد اضافــه کــرد چــون اســید اســتیک موجــود در ســرکه قابــل 

تبخیــر مــی باشــد.

10. پختن
ــرای  ــه حــرارت و اکســیژن ب ــودن گوجــه فرنگــی ب ــه حســاس ب ــا توجــه ب ب
پختــن کچــاپ از تانــک یــا دیــگ هــای پخــت تحــت خــا اســتفاده می شــود. 
ــد در  ــورد اســتفاده در ســاخت ســس گوجــه فرنگــي بای ــه م ــواد اولی پخــت م

ســالن داراي شــرایط کنتــرل شــده انجــام گیــرد .
رب گوجــه فرنگــي برابــر اســتاندارد 761 )بــا بریکــس حداقــل 28 ( بــراي تولیــد 
ســس گوجــه فرنگــي مــورد اســتفاده قــرار مي گیــرد . ایــن فــرآورده در شــرایط 
خــاء یــا فشــار اتمســفریک تولیــد مــي شــود . در مــواردي کــه از آب گوجــه 
ــدا آب گوجــه  ــد ســس اســتفاده مــي شــود الزم اســت ابت ــراي تولی فرنگــي ب

فرنگــي تاحــد مناســب تغلیــظ شــود .

11. فیلتراسیون
در خاتمــه کچــاپ تولیــدی از دســتگاه صافــی بــا انــدازه ســوراخ الــک  0.02-

ــه  ــا ذرات آن گرفت ــر ه ــام فیب ــا تم ــود. ت ــی ش ــور داده م ــانتیمتر عب 0.084 س
ــک  ــه تان ــردد. ســپس محصــول ب ــرم گ ــف و ن ــت محصــول لطی ــده و باف ش

ــر کــن منتقــل مــی شــود. ــه پ ذخیــره محصــول نهایــی وارد واز آنجــا ب
یکــی از عوامــل مهــم کیفیــت کچاپ ســفتی و قــوام آن می باشــد . ویســکوزیته 
محصــول نهایــی خیلــی مهــم مــی باشــد بعضــی از تولیــد کننــدگان بــه کچاپ 
مــواد ســفت کننــده ماننــد پکتیــن و کربوکســی متیــل ســلولز یــا صمــغ کتیــرا 

ــه مــی کنند. اضاف
ــند.  ــی باش ــد م ــا 5 درص ــد کل 4 ت ــواد جام ــه دارای م ــای گوج ــرآورده ه ف

مطابــق اســتاندارد ایــاالت متحــده ســس هــای کچــاپ از نظــر غلظــت بــه ســه 
گــروه زیــر تقســیم مــی شــوند:

• سس های کچاپ با وزن مخصوص 1.11 ) 25 % مواد جامد کل (
• سس ها ی کچاپ با وزن مخصوص 1.13 )29% مواد جامد کل (

• سس های با وزن مخصوص 1.15 ) 33% مواد جاد کل(

1۲. هوا گیری
ــر شــده در شیشــه  ــرای کچــاپ پ اســتفاده از دســتگاه هــوا گیــری مناســب ب
ضــروری مــی باشــد دســتگاه هــوا گیــر بخــش اعظــم هوایــی کــه ممکــن اســت 
در طــی عملیــات تولیــد وارد محصــول گــردد را حــذف نمــوده و از تشــکیل حباب 

هــای هــوا در محصــول جلوگیــری مــی نمایــد .
وجــود مقــدار زیــاد هــوا موجــب دو فــاز شــدن ، جدایــی بخشــی از مــواد جامــد و 
آب اندختــن محصــول مــی شــود . وجــود هــوا همچنیــن موجــب بــد رنگــی و بــد 

طعمــی ناشــی از اکسیداســیون تــر کیبــات رنگــی و چربــی فــرآورده مــی گــردد.
دســتگاه هــوا گیــر وکیــوم مجهــز بــه کویــل هــای حرارتــی و کنتــرل دمــا بوده 
وفــرآورده بــا دمــای 96-93 ســانتیگراد در آن هــوا گیــری مــی شــود .دســتگاه 
ــا  ــرد ت ــی گی ــرار م ــن ق ــری از کاســه پرک ــاع باالت ــوال در ارتف ــر معم ــوا گی ه

محصــول بــا نیــروی وزن خــود بــه پــر کــن منتقــل شــود.

13. پاستوریزاسیون و پر کردن
 پاســتوریزه کــردن در ایــن مرحلــه فقــط جهــت ســس گوجــه فرنگــي تحــت 
خــاء انجــام مــي گیــرد .بــا اســتفاده از پاســتوریزاتور لولــه اي ، ســس گوجــه 
فرنگــي توســط پمــپ از مخــزن پخــت اولیــه در یــک مســیر انتقــال بســته بــه 
ــه هــاي باریــک منتقــل مــي شــود . توســط بخــار آب موجــود در فضــاي  لول
ــه در  ــل یــک دقیق ــک ، ســس گوجــه فرنگــي حداق ــه هــاي باری ــي لول بیرون

درجــه حــرارت 93 درجــه سلســیوس یــا بیشــتر قــرار مــي گیــرد .
در پاســتوریزاتور صفحــه خــراش یــا مخزنــي ، ســس گوجــه فرنگــي در داخــل 
مخــزن بایــد حداقــل یــک دقیقــه در درجــه حــرارت 93 درجــه سلســیوس یــا 

بیشــتر قــرارداده شــود.
ــا روش هــای حجمــی و اتوماتیــک صــورت مــی گیــرد  ــر کــردن معمــوال ب پ
ومحصــول بــه صــورت داغ وارد بطــری یــا هرنــوع بســته دیگــری مــی شــود و 

معمــوال بایــد حــدود 97% حجــم آن پــر باشــد.

1۴. آماده سازي بسته بندي
1-بســته بنــدی در ظــروف شیشــه ای : شیشــه هــاي مــورد اســتفاده در بســته 
ــاي  ــه صــورت شــرینگ شــده در انباره ــد ب ــه فرنگــي بای ــدي ســس گوج بن
ــگام  ــوند . هن ــداري ش ــار نگه ــواد در انب ــداري م ــول نگه ــق اص ــز و طب تمی
اســتفاده الزم اســت شیشــه هــا وارد خــط شیشــه برگــردان شــده و بــه کمــک 
بخــار یــا آب داغ ، تمیــز شــوند و پــس از آن بــه حالــت عــادي برگردنــد و بــه 

دســتگاه پرکــن منتقــل شــوند.
2-بســته بنــدی در ظــروف پلــی اتیلــن : الزم اســت بســته هــاي پلــي اتیلــن 
در انبــار مناســب نگهــداري شــوند و هنــگام انتقــال بــه دســتگاه پرکــن، بســته 
ــالم  ــرده ،س ــواي فش ــا ه ــا آب داغ ی ــار ی ــک بخ ــه کم ــي ب ــي اتیلن ــاي پل ه

ســازي شــده تمیــز شــوند.
3-بســته بنــدي چنــد الیــه : مــواد بســته بنــدی چنــد الیــه در انبــار مناســب 
ــه  ــه ب ــی ثانوی ــکان آلودگ ــدون ام ــرایط ب ــد در ش ــی شــوند و بای ــداری م نگه

بخــش پــر کــن منتقــل شــوند.

1۵. سرد کردن
 پــس از اتمــام فرآینــد حرارتــي، بســته هــاي چنــد الیــه و شیشــه اي را مــي 
تــوان بــا غوطــه ور کــردن در آب ســرد یــا پاشــیدن آب ســرد بــر روي آنهــا و 
ــا دمیــدن هــواي ســردتا دمــاي 38 درجــه سلســیوس خنــک کــرد. توصیــه  ی
ــه روش غوطــه  ــس از ســرد کــردن ب ــه، پ مــي شــود در بســته هــاي چندالی
وري یــا پاشــیدن آب عمــل خشــک کــردن بســته هــا بــا هــوا صــورت گیــرد .

بســته هــاي پلــي اتیلنــي بــا قــرار دادن در حوضچــه آب ســرد بــه گونــه اي کــه 
تــا زیــر گلــوي آنهــا در آب قــرار گیــرد و آب وارد بســته هــا نشــود و یــا دمیــدن 

هــواي ســرد خنک شــوند.

1۶. غالف زدن و درج مشخصات
ــد اطاعــات  ــدي هــاي فاق ــر روي بســته بن غــاف زدن و درج مشــخصات ب
چــاپ شــده صــورت مــي گیــرد توســط چاپگــر، تاریــخ و ســري ســاخت و ســایر 

اطاعــات مــورد نظــر بــر روي کلیــه بســته بنــدي هــا درج مــي گــردد .

17.نگهداري در انبار قرنطینه
فــرآورده ســس گوجــه فرنگــي بســته بنــدي شــده جهــت حصــول اطمینــان از 
ــا اســتاندارد ملــي، بایــد حداقــل بــه مــدت یــک تــا دو  انطبــاق ویژگــي هــا ب

هفتــه در انبــار قرنطینــه نگهــداري مــي شــود.

18. بسته بندي نهایي
فــرآورده نهایــي تاییــد شــده توســط آزمایشــگاه در کارتــن یــا بصــورت شــرینگ 

بســته بنــدي و بــه انبــار محصــول نهایــي منتقــل مــي گــردد.

ویژگی های سس گوجه فرنگی
بــه جــز مــواد مــورد تاییــد افــزودن هــر مــاده دیگــر ماننــد رنــگ یــا اســانس 
و مــواد نگهدارنــده بــه ســس گوجــه مجــاز نمــی باشــد . ســس گوجــه فرنگــی 
بایــد بــدون هــر گونــه مــواد خارجــی ماننــد شــن وخــاک ، قطعــات گیاهــی ، 
حشــرات مــرده یــا قطعــات بــدن آنهــا باشــد. در ســس گوجــه فرنگــی نبایــد 

ذرات حاصــل از ســوختگی وجــود داشــته باشــد .

ایــن ذرات مــواد تشــکیل دهنــده ســس بــوده کــه در نتیجــه حــرارت 
ــه ســیاه شــده اســت  ــا متمایــل ب ــاد ســوخته و رنــگ آنهــا ســیاه ی زی
. ســس گوجــه فرنگــی بایــد بــدون دانــه وپوســت باشــد و رنــگ آنهــا 
بایــد بــه رنــگ قرمــز گوجــه فرنگــی باشــد .ایــن فــرآورده بایــد دارای 
مــزه و بــوی مشــخص گوجــه فرنگــی وبــدون مــزه و بــوی ســوختگی و 
یــا نــا مطبــوع و زننــده باشــد. ســس گوجــه فرنگــی بایــد همگــن بــوده 

و فــاز جداگانــه جامــد ومایــع در آنهــا دیــده نشــود .

ــذا  ــت ل ــواًل 2% اس ــوره معم ــک در رب و پ ــدار نم ــرد. مق ــه ک ــه اضاف گوج
چنانچــه غلظــت آب 5% باشــد و بخواهیــم آن را 5 برابــر غلیــظ کنیــم مقــدار 
نمــک الزم در آب گوجــه 0/4% نمــک خالــص هواهــد بــود. مقــدار ســوربات 
در رب حــدود 0/1% مــی باشــد کــه بــاز در مثــال بــاال مقــداری کــه بــه آب 

ــد اضافــه شــود 0/02 ســربات خالــص مــی شــود. گوجــه بای

8. تغلیظ
در صنعــت آب گوجــه فرنگــی اســتخراج شــده را در محیطــی بــا فشــار کــم و 
دمــای پاییــن تغلیــظ مــی نماینــد. بــرای ایــن منظــور از تبخیــر کننــده هــای 
تحــت خــاء اســتفاده مــی شــود تــا قســمت عمــده ای از آب اضافــی محصــول 
ــظ در زمــان  حــذف شــود. اســتفاده از سیســتم خــاء موجــب مــی شــود تغلی
کوتــاه تــر و درجــه حــرارت کمتــری صــورت گیــرد. در نتیجــه رنــگ محصــول 
ــزوم  ــورت ل ــک و در ص ــه نم ــی ک ــه فرنگ ــود. آب گوج ــی ش ــظ م ــر حف بهت
ســوربات خــورده اســت تحــت خــاء تغلیــظ شــده تــا رنــگ و طعــم مطلــوب 
ــر نمایــی از دســتگاه  داشــته و ویتامیــن C آن حداقــل صدمــه را ببینــد. در زی

تغلیــظ دو مرحلــه ای آمــده اســت.

۹. افزودن سایر مواد
ــه  ــابه تهی ــاب مش ــه کچ ــه تهی ــل اولی ــد مراح ــان گردی ــه بی ــور ک ــان ط هم
ــید آن را  ــی رس ــت معین ــه غلظ ــوره ب ــه پ ــن ک ــد از ای ــت. بع ــوره و رب اس پ
جهــت اضافــه نمــودن ادویــه و مــواد افزودنــی دیگــر بــه مخــازن تهیــه کچــاب 
هدایــت مــی کننــد. غلظــت پــوره در هــر کارخانــه ای متفــاوت اســت و لیکــن 
معمــواًل بیــن 18-15 % مــی باشــد. مــواد افزودنــی دیگــر در کچــاب ســرکه، 
پیــاز، ســیر و ســایر ادویــه هــا مــی باشــد. ســرکه مــورد اســتفاده معمــواًل از نــوع 

ســرکه 100 گریــن اســت.

مصــرف اســید اســتیک تجارتــی در تهیــه کچــاب ممنــوع اســت. مقــدار و نــوع 
ادویــه در هــر کارخانــه ای فــرق مــی کنــد و هــر تولیــد کننــده یــک فرمــول 
خــاص خــود دارد. ادویــه ممکــن اســت بــه صــورت پــودر کامــا نــرم مــورد 
اســتفاده قــرار گیــرد و یــا اینکــه بــه صــورت عصــاره خیلــی غلیــظ ادویــه کــه 
اولئورزیــن مــی باشــد اســتفاده شــود و نیــز ممکــن اســت بصــورت کامــل باشــد 
ــه را در  ــه وکیس ــز ریخت ــه ای تمی ــه پارچ ــرا در کیس ــورت آن ــن ص ــه در ای ک
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مقدمه
نسـکافه در واقـع بعـد از انجـام عملیـات فـرآوری شـده بـر روی قهـوه در معـرض اسـتفاده همـگان قرارمی گیـرد و بـه همین دلیل شـباهت 
بسـیاری از نظـر خـواص و مضـرات در این دو نوشـیدنی یافت می شـود. نسـکافه فواید بسـیاری بـرای تمام گروه های سـنی دارد امـا اگر در 

مصـرف آن اعتـدال رعایـت نشـود مضراتی هـم دارد کـه برایتـان خواهیم گفت

انگـور، تمشـک و پرتقـال دارد. بـه عـاوه ترکیبـات فنولیک موجـود در قهوه از 
چـای و کاکائـو که به عنوان دو منبع فنولیک شـناخته می شـوند، بیشـتر اسـت.

تحقیقـات نشـان مـی دهد که افزودن شـیر یـا خامه بـه قهوه تاثیـری در جذب 
آنتـی اکسـیدان هـای آن ندارد. البته ترجیحا بهتر اسـت شـکر اضافه نشـود زیرا 

جـذب آنتی اکسـیدان هـا را به تاخیر مـی اندازد.
مطالعـات زیـادی گویـای ایـن مطلـب اسـت کـه مصـرف منظـم قهـوه قدرت 
کاهش خطر ابتا به بیماری پارکینسـون را دارد. نوشـیدن سـه فنجان و بیشـتر 
قهـوه در روز مـی توانـد پیشـرفت هپاتیـت C مزمـن را کاهش دهـد.  همچنین 
کسـانی کـه مصـرف کننـده بـاالی قهـوه هسـتند ) 4 فنجـان و بیشـتر در روز(  
25% کمتـر از افـرادی کـه ایـن نوشـیدنی را میـل نمـی کننـد مبتا به سـنگ 
کلیـه و صفـرا مـی شـوند. نوشـیدن حداقل یـک فنجـان قهـوه در روز تا %10 

احتمـال ایـن بیمـاری را کاهش مـی دهد.
افـرادی کـه در طـول روز 4 فنجـان و بیشـتر قهـوه مـی نوشـند 40% کمتر از 
مصـرف کننـدگان کـم قهـوه در معرض خطـر ابتا بـه بیماری نقرس هسـتند.

رعایـت اعتـدال در مصـرف قهـوه و نسـکافه بسـیار ضـروری اسـت و مصـرف 
بیـش از حـد ش باعـث افزایـش کلسـترول خـون مـی شـود وبیشـتر از پنـج 
فنجـان در روز در بعضـی از افـراد مشـاهده شـده کـه احتمـال سـکته قلبـی را 

افزایـش مـی دهـد .
بایـد گفـت کـه  باعـث از بیـن رفتـن مینـای دنـدان می شـود کـه در نسـکافه 
معمـوال 30 برابـر بیـش از قهـوه ایـن تاثیـر مضـر را در بـدن ایجـاد مـی کنـد 
بعضـی از نسـکافه هـا بـدون کافئین هسـتند که کسـانی که مشـکات در واقع 
عصبـی و قلبـی دارنـد بهتـر اسـت کـه از این نوع نسـکافه هـا اسـتفاده کنند و 
در بعضـی از نسـکافه هایـی کـه روی جلدشـان مـی نویسـد بدون شـکر اسـت 

معمـوال بـا آسـپارتون تهیه می شـود.
بعضـی از افـراد نسـبت بـه کافئیـن بـه شـدت حساسـیت دارنـد، به طـوری که 
مقـدار اندکـی از آن ، اشـخاص را گرفتـار هیجـان می کنـد، ضربان قلبشـان را 

افزایـش مـی دهـد و دچـار بـی خوابی مـی کند.
کافئیـن بـر ترشـح اسـید معـده و میزان پپسـین کـه نوعـی آنزیم معدی اسـت 

افزاید. مـی 
کافئیـن باعـث زایمـان زودرس مـی شـود و ممکـن اسـت در نـوزدان ناراحتـی 

ایجـاد کنـد. کافئیـن بـرای نـوزادا ن دو عارضـه ایجـاد مـی کند:
1- از طریـق شـیر مـادر وارد دسـتگاه گـوارش کـودک مـی شـود و او را در 

وضعیـت اسـتفراغ قـرار مـی دهـد.

2- مـدت زیـادی در بـدن نـوزاد مـی ماند تـا متابولیزه شـود، زیرا کبد نـوزاد به 
انـدازه کافی آنزیـم ندارد.

 واکنـش هـای متفـاوت بـدن در برابـر کافئین ، به آسـتانه تحمل افراد بسـتگی 
دارد امـا بـه طـور کلـی تأثیـر آن ها را می تـوان چنین بیـان کرد:

– کافئیـن موجـود در نسـکافه و قهـوه ، فشـار خـون را افزایـش می دهـد. اگر 
کسـی 250 میلـی گـرم قهـوه مصرف کند، فشـار خونـش در یک سـاعت ، 10 

میلـی متـر باال مـی رود.
– قلـب: پـس از مصـرف قهـوه، ضربان قلب کاهـش می یابد اما پـس از مدتی 
بـر تعـداد آن افـزوده مـی شـود و تـا هنگامـی کـه کافئیـن از بدن خارج نشـده 
باشـد بـه همـان صـورت باقی مـی ماند. چنانچـه میـزان کافئین مصرفـی ، باال 
باشـد نـه فقـط تپـش قلـب ایجاد مـی کنـد بلکه حالـت یعنـی حرکـت نامنظم 
ماهیچـه هـای قلـب نیـز پدیـد مـی آید کـه گاه ممکـن اسـت منجر بـه مرگ 
شـود. بـر اسـاس آمارهای به دسـت آمده، نوشـیدن بیـش از 5 فنجـان قهوه در 

روز ، احتمـال سـکته قلبـی را افزایـش می دهد.
– در صورتـی کـه مـادری دو فنجـان قهـوه تند بنوشـد و سـپس به نـوزاد خود 
شـیر بدهـد چون بخشـی از کافئین ، همراه شـیر مـادر وارد بدن نوزاد می شـود 
، امـکان دارد عـوارض زیـر در نـوزاد بـه وجـود آیـد: ناآرامـی، لرزش دسـت ها، 
پاهـا و لب ها، سـفت یا شـل شـدن عضـات و ماهیچـه های بدن، بـی خوابی، 
جیـغ زدن، حساسـیت نشـان دادن به صـدا، به گونـه ای که بـا کمترین صدایی 

کـودک از خواب مـی پرد.
بایـد توجـه داشـته باشـید کـه بـه مادرانـی کـه فرزنـد خـود را شـیر مـی دهند 

توصیـه مـی شـود کـه از مصـرف قهـوه یـا مـواد کافئیـن دار پرهیـز کننـد.
– مغـز و اعصـاب: تأثیـر کافئیـن بـر مغـز و اعصـاب، مـی توانـد بـه پیدایش 

عـوارض زیـر منجر شـود:
1- اضطراب 2- هیجان 3- ناآرامی 4- فراموشی و افسردگی .

بـه طـور کلی افـرادی که گرفتـار عارضه افسـردگی هسـتند ، نباید بیش 
از یـک گـرم کافئیـن در روز مصـرف کننـد ؛ زیـرا سـبب شـدت یافتـن 

افسـردگی آن هـا می شـود.
 

چه افرادی نباید قهوه و نسکافه بخورند؟
از آنجـا کـه کافئیـن قهـوه عائـم اسـترس، دلهره، تنـش و اضطراب را تشـدید 
مـی کنـد، مصرف بیـش از دو فنجـان آن در روز توصیه نمی شـود. نتایج برخی 
تحقیقـات نشـان داده اسـت کافئیـن قهـوه در زنـان بـاردار موجب رشـد ناقص 

نکات مهمی درمورد فواید و مضرات 
مصرف نسکافه

کافئیـن را نمـی تـوان بـه صـورت صد درصـد از قهـوه خـارج نمـود . از این رو 
حتـی قهـوه هـای بـدون کافئیـن نیز مقـدار اندکـی از ایـن مـاده را دارند.

خواص و مضرات نسکافه:
در نیمـه قـرن شـانزدهم میـادی درانگلسـتان، مصـرف قهـوه بـه طـور کامل 
رواج یافتـه بـود، بـه گونـه ای کـه در روزنامـه تایمز، بارهـا این آگهـی به چاپ 
رسـید:» قهـوه ، شـما را سـالم نگـه مـی دارد ، بـه هضم غـذا کمک مـی کند ، 
چشـم درد، سـردرد، سـرما خوردگـی، سـرفه و آب ریـزش بینـی را برطـرف می 
کنـد و در درمـان بیمـاری هایـی مانند سـل، نقرس و خـون ریزی لثـه، دارویی 
مؤثـر بـه شـمار مـی آیـد.« درج ایـن آگهی گویـای آن اسـت کـه در آن زمان ، 
مـردم بـاور داشـته اند کـه قهوه بسـیاری از دردها را تسـکین می دهـد و بعضی 

بیمـاری هـا را نیـز درمان مـی کند.
همچنیـن مطالعـات نشـان مـی دهـد که مصـرف قهوه باعـث هوشـیاری مغز و 
اعصـاب مـی شود،خسـتگی عضـات و ماهیچه هـا را برطرف می کند ، اشـتها 
را کاهـش مـی دهـد ) که این خـود مانع از بروز چاقی می شـود (، یبوسـت را از 
میـان مـی بـرد، ماهیچه های شـش را شـل می کنـد) که باعث سـهولت در امر 
تنفـس مـی شـود( ، به دلیـل رفع خسـتگی، زمـان و میـزان فعالیـت را افزایش 
مـی دهـد، همـکاری عضـات چشـم مـی افزایـد) مهـارت و دقـت در کارها را 
افزایـش مـی دهـد(، مرکـز تفکـر را تحریک مـی کند) لـذا بر قـدرت قضاوت و 
نیـروی حافظـه مـی افزاید(، به انسـان تیزهوشـی همـراه با آرامش مـی دهد ، و 

گاهـی در بعضـی افـراد عامـل تحریک قوای شـهوانی می شـود.
دانـه هـای قهوه سرشـار از آنتی اکسـیدان هسـتند. محققـان تایید کـرده اند که 
یـک فنجـان قهـوه مقدار آنتی اکسـیدان بیشـتری نسـبت بـه همین مقـدار آب 

نسـکافه همـان قهـوه فوری اسـت. آنچـه در مورد نسـکافه باید بدانید آن اسـت 
کـه: * کافئیـن موجـود در یک فنجان قهوه ، برابر 150 سـی سـی اسـت.

 Brewed Drip تهیـه شـود)  ای  قطـره  آب جـوش  بـا  کـه  ای  قهـوه   *
Method( دارای 60 تـا 180 میلـی گـرم کافئیـن و میانگیـن کافئیـن 120 

میلـی گـرم اسـت .
* قهـوه بـدون کافئیـن کـه بـه طریقه باال تهیـه می شـود، دارای 3 تـا 5 میلی 

گـرم کافئیـن ، و میانگیـن کافئیـن 4 میلی گرم اسـت
* قهـوه تـرک دارای 40 تـا 170 میلـی گـرم کافئیـن و میانگیـن کافئیـن 100 

میلـی گرم اسـت .
* نسـکافه فرانسـوی) قهـوه آمـاده = Instant( دارای 30 تـا 120 میلـی گرم 

کافئیـن و میانگیـن کافئیـن 75 میلی گرم اسـت .
* نسـکافه فرانسـوی بـدون کافئین دارای 1 تـا 5 میلی گرم کافئیـن و میانگین 

کافئیـن 3 میلی گرم اسـت .
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روغـن کنجـد در بیـن روغـن هـای خوراکـی بـه ملکه روغن ها مشـهور اسـت. 
ایـن روغن تاثیر چشـمگیری در پیشـگیری از بیماریهای مفصلی و ارتروز داشـته 
و هـم چنیـن موجـب تعدیـل و تنظیـم وزن و جلوگیـری از پارکینسـون و اب 
مرواریـد میشـود. روغـن کنجـد حـاوی انتـی اکسـیدان هـای طبیعـی اسـت که 
باعـث از بیـن رفتـن سـرطان هـای خفتـه در بـدن شـده و موجب جلوگیـری از 

سـرطان های دسـتگاه گوارش، پروسـتات )دومین سـرطان شـایع مردان( و سینه 
)دومیـن سـرطان شـایع در زنـان( میشـود. هـم چنیـن ایـن روغـن به دلیـل دارا 

بـودن ویتامیـن e موجـب شـفافیت و لطافـت پوسـت میگردد.
روغـن کنجـد بـه دلیـل داشـتن مقاومت بـاال در برابـر حـرارت دود نمیکند، کف 
نمیکنـد، تغییـر رنـگ نمیدهـد و بـوی نامطبـوع در آشـپزخانه تولیدنمـی کند. به 

مقدمه
یکـی از مـواد غذایـی شـگفت انگیـز و سـالم کـه از ۵ هـزار سـال پیش تـا کنون مورد اسـتفاده بشـر قـرار گرفتـه، کنجد اسـت. کنجد یکـی از قوی 
تریـن و مغـذی تریـن مـواد غذایـی دارویـی مـی باشـد. کنجـد اهمیت عظیـم و شـگرفی در بین مـردم داشـت تا جایـی که در هـزاران سـال قبل از 
میـالد بعضـی از پادشـاهان قسـمتی از دسـتمزد افـراد را بـا دانـه کنجـد پرداخت مـی کردند. مـاده اولیـه روغن ,کنجـد و ارده،  اسـت. کنجـد دانه ای 
روغنـی اسـت کـه به رنگ هـای مختلف از جمله قهوه ای، سـیاه و سـفید موجود اسـت. البته کنجد سـفید طعم بهتری دارد و بیشـتر اسـتفاده می شـود.
روغـن کنجـد کـه از دانـه گیاه کنجد به دسـت می آیـد در تمامی دوران بـه صورت یـک داروی درمانی به خصـوص در بیماری هـای روده ای مورد 
اسـتفاده قـرار مـی گرفـت، عالوه بر این اسـتفاده های آرایشـی نیز گزارش شـده اسـت. این دانه بـه طور طبیعی رنگـی زرد دارد، طعـم آن معطر 
و حـاوی مقـدار زیـادی از مـواد مغذی اسـت. هـر دانه کنجـد دارای ۵0 درصـد روغن خالص اسـت. ایـن روغن عمدتـاً مصرف خوراکی داشـته و 
در صنایـع داروسـازی از آن بـه عنـوان حـالل در محلـول هـای تزریقی عضالنی اسـتفاده می شـود و اسـتعمال خارجـی آن بر اندام هـای مختلف 
بـدن رایـج اسـت، بـه عبارتـی در ماسـاژ. روغـن کنجد به عنـوان پادزهر سـموم نیـز بـه کار گرفته می شـود، همچنیـن در درمان لک سـوختگی 

روی بـدن اسـتفاده دارد. مصـرف مـداوم کنجد می توانـد بر تقویـت حافظه تأثیر گذار باشـد.
روغـن کنجـد در کشـورهای آسـیایی از جملـه هند، چین، ژاپـن، خاورمیانه و کره بسـیار مورد اسـتفاده قرار می گیـرد، همچنین به عنـوان یک تقویت 
کننـده عطـر و طعـم در غذاهـای آسـیای جنـوب شـرقی کاربـرد دارد. روغن کنجـد از دانه کنجد غنی شـده گرفته شـده کـه جایگزین طـب گردیده 
اسـت. طـب سـنتی در هنـد واقـع در منطقـه “آیـورودا” از روغـن کنجد جهـت آرام کـردن عالئم مربـوط به اسـترس اسـتفاده می شـود. تحقیقاتی 
در ایـن زمینـه وجـود دارد کـه نشـان مـی دهـد وجـود آنتی اکسـیدان غنی شـده و چربـی های اشـباع نشـده در روغـن کنجد مـی تواند بـه کنترل 
فشـارخون کمـک کنـد. ایـن روغن بـه عنوان محبـوب ترین روغن در آسـیا و همچنیـن یکی از اصلی ترین محصوالت روغنی شـناخته شـده اسـت، 
بـه منظـور اسـتخراج ایـن روغن با توجه به محدودیت برداشـت دسـتی وجـود دارد، امـروزه از روش هـای مدرن بـرای تولید آن اسـتفاده می گردد.

روغن کنجد

جنیـن، سـقط یـا زایمـان زودرس مـی شـود و مـی تواند از طریق شـیر مـادر به 
شـیرخوار منتقـل شـود و نوشـیدن بیـش از یـک فنجـان آن موجـب بـروز بـی 
خوابـی، تحریـک پذیـری، امتناع از شـیرخوردن و عصبی شـدن شـیرخوار شـود 
و چـون کبـد نـوزاد بـه انـدازه کافی رشـد نیافتـه و آنزیم هـای خـاص را ندارد، 
کافئیـن مـدت زیادتـری بـرای تجزیـه شـدن در بدن نـوزاد می مانـد و عوارض 

بیشـتری را بـه جا می گـذارد.

قهـوه بـه دلیـل کافئین، اثـر داروهای ضـد درد را افزایش می دهـد و انواعی که 
عبـارت بـدون کافئیـن روی بسـته بنـدی آن قید شـده مـی تواند حـاوی اندکی 
کافئیـن باشـد. بر اسـاس تحقیقـات، کافئین موجـود در یک فنجـان قهوه بدون 

کافئیـن، پنج تـا ده برابر کمتـر از قهوه معمولی اسـت.

کافئیـن باعـث می شـود که مقـدار قابل ماحظه ای از سـدیم و پتاسـیم بدن از 
طریـق کلیـه ها دفع شـود، همچنیـن مقدار مصـرف قند را نیز کاهـش می دهد 
کـه نتیجـه آن ، افزایـش قنـد خـون خواهد بـود. از ایـن رو به کسـانی که مبتا 
بـه بیمـاری قنـد ) دیابت( هسـتند توصیـه می شـود از مصرف مـواد کافئین دار، 
اجتنـاب ورزنـد. کافئیـن ، جـذب آهـن را در روده ها کـم می کند و لـذا با توجه 
بـه نیـاز ضـروری بدن بـه آهن، کـه کار خون سـازی را بـر عهـده دارد، توصیه 
مـی شـود کـه از مصـرف کافئیـن همراه بـا غذا و تا یک سـاعت پـس از آن، به 

طـور جدی پرهیز شـود.

کافئیـن میـزان سـوخت و سـاز بدن را بـاال می بـرد و در نتیجه مصـرف کالری 
نیـز افزایـش پیـدا مـی کنـد. بـرای مثـال ، چنان چه کسـی یـک فنجـان قهوه 
حـاوی 100 میلـی گـرم کافئین بنوشـد میـزان متابولیسـم بدن وی تـا 4 درصد 

افـزوده شـده و درنتیجـه باعـث الغری او می شـود.
زنانـی کـه در سـینه خـود غـده فیبروکیسـتیک دارنـد ، نبایـد بـه میـزان زیـاد 

کافئیـن مصـرف کننـد، زیـرا بـه بـزرگ شـدن ایـن غـده کمـک مـی کنـد.
 

توجـه کنیـم قهـوه و نسـکافه خـواص نسـبتا مشـابه ای دارنـد و باعـث بهبـود 
خسـتگی و رفـع افسـردگی ،افزایـش سـوخت وسـاز بـدن و متابلیـزم بـدن می 
شـود و بنابرایـن در افـرادی کـه دچار اضافـه وزن هسـتند می تواند مفید باشـد 
وهمچنیـن جلوگیـری از خـوای آلودگـی مـی کند و یـک دم کرده ای اسـت که 
فصـل امتحانـات دانش آمـوزان ودانشـجویان خیلی ازآن اسـتفاده مـی کنند اما 

توجـه کنیـم میـزان عـوارض جانبـی آن که شـامل افزایـش تعداد ضربـان قلب 
بـدن ،تپـش قلـب ،بیقـراری ،تعریق زیـاد و اضطراب اسـت  .

در طوالنـی مـدت می تواند اثرات بسـیار بـدی بر روی افراد بگذارد و درکسـانی 
کـه دارای بیماریهـای گوارشـی هسـتند باعـث افزایـش ترشـح اسـید معده می 
شـود و توصیـه مـی شـود کسـانی کـه دارای بیمـاری ریفاکـس یـا برگشـت 
اسـید معـده هسـتند از مصـرف آن خـودداری کننـد چـون باعث ایجـاد حرکات 
نـا منظـم در ماهیچـه های قلـب می شـود بنابراین کسـانی کـه دارای ناراحتی 

قلبـی هسـتند حتمـا از مصـرف آن خـودداری کنند.

چه قهوه ای بخریم؟
ـ هـر چـه دانـه قهـوه بـزرگ تر باشـد، طعـم بهتـری دارد و اگر خواسـتید قهوه 
پـودر شـده بخرید توجـه کنید که روی بسـته بندی اش عبارت AA درج شـده 
باشـد. ایـن عبـارت نشـان مـی دهـد که پـودر قهـوه از دانـه های درشـت تهیه 

شـده است.
ـ قهـوه ای کـه رنـگ تیـره شـفاف و طعـم تلـخ تـری داشـته باشـد مرغـوب و 
اصیـل تـر اسـت. دقـت کنید قهـوه پودری زمـان دم کشـیدن باید کمـی روغن 
پـس دهـد و مـزه آن تلخ باشـد. قهـوه های ناخالـص و بی کیفیت رنگ روشـن 
کـدر و طعـم خـاک و آنهایـی کـه کهنـه و تاریـخ گذشـته انـد کمـی بـوی آرد 

نخودچـی مـی دهند.

ـ هیـچ گاه قهـوه را زودتـر از موعـد تهیـه نکنید کـه بخواهیـد آن را دوباره گرم 
کنیـد، زیـرا مثـل چای جوشـیده طعـم آن بر می گـردد. اگر قهوه عطـر و بویش 

را از دسـت بدهد در اصطاح می میرد و نوشـیدن آن دلچسـب نیسـت.
ـ وقتـی قهـوه را در آب سـرد حـل کردیـد روی شـعله مایـم بگذاریـد تـا بـه 
جـوش آیـد و کـف کنـد. ابتـدا کـف روی قهـوه و سـپس قهـوه را در فنجـان 

ریختـه و میـل کنیـد.

ـ هـر چـه قهوه بیشـتر بجوشـد غلیظ تر و کافئیـن و رنگ بیشـتری از آن خارج 
مـی شـود. شـیوه دم کـردن قهـوه و ترکیباتـی کـه به آن افـزوده می شـود می 

توانـد خـواص قهـوه را کم یا زیـاد کند.
ـ دانـه قهـوه در محیـط خشـک و خنـک تـا یـک سـال، ولـی پـودر قهـوه باید 
سـریع تـر و ظـرف مـدت یـک ماه مصـرف شـود. انـواع نسـکافه هم تا شـش 

ماه قابلیـت نگهـداری دارد.
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همیـن دلیل جهت سـرخ کردن بسـیار مناسـب اسـت. در عین حـال موجب خوش 
طعـم شـدن مـواد غذایی شـده و برای تهیـه و مصرف سـاالد توصیـه میگردد.

همچنیـن ایـن روغـن یکبـار مصرف نمیباشـد و مـی توانید بـدون اینکـه نگران 
سـرطان و یـا بیمـاری دیگـری باشـید چندیـن بـار برای سـرخ کردن غـذا از آن 

اسـتفاده کـرده و از طعـم خـوش آن لـذت ببرید.

خواص :
•  کاهش دهنده سطح کلسترول بد خون و افزایش جذب کلسترول خوب

•  کاهش فشارخون در افراد مبتا به فشار خون باال
•  جلوگیری از سرطان های سینه، پروستات و سرطان های دستگاه گوارش

•  جلوگیری از تصلب شرایین و بسته شدن عروق
•  جلوگیری از بروز سکته قلبی

•  حاوی اسید اولئیک به میزان %38
•  جلوگیری از بروز اب مروارید

E شفافیت و لطافت پوست به دلیل غنی بودن از ویتامین  •
•  مناسب برای سرخ کردن به دلیل مقاومت باالی حرارتی

•  نقطه دود 226 درجه سانتیگراد
•  کاهش ابتا به بیماری پارکینسون

•  جلوگیری از بیماری های مفصلی و ارتروز
•  به تاخیر انداختن عوارض سالخوردگی

•  متعادل نکه داشتن وزن
روغـن کنجـد عـاری از هـر گونـه کلسـترول بـد )LDL( اسـت و مانـع سـنتز این 
کلسـترول در بـدن تـا میزان 50% میشـود و هم چنیـن روغن کنجـد موجب جذب 
کلسـترول خـوب )HDL( بـه میـزان 85% در بـدن میگـردد کـه از بسـته شـدن 
عـروق و شـریان هـای منتهـی بـه قلـب جلوگیـری میکنـد. مصـرف روغـن کنجد 
بـرای کسـانی کـه از ناراحتـی فشـار خـون بـاال رنـج میبرند بسـیار توصیه میشـود.

مشخصات تغذیه ای روغن کنجد
همانطـور کـه گفتـه شـد، دانه کنجـد دارای مشـخصات تغذیه ای شـگفت آوری 
اسـت، در اینجـا برخـی از ویتامیـن هـای قابـل توجه، مـواد معدنـی و دیگر مواد 

مغـذی موجـود در 28 گـرم کنجد ذکر شـده اسـت:
منگنز 0،7 میلی گرم

کلسیم 277 میلی گرم

آهن 4،1 میلی گرم
منیزیم 99،7 میلی گرم

ترییپتوفان 93 میلی گرم
روی 2 میلی گرم

فیبر 3،9 میلی گرم
تیامین 0،2 میلی گرم

ویتامین B6 0.2 میلی گرم
پروتئین 179 میلی گرم

پروتئین 4،7 گرم
دانه کنجد

کنجد به عنوان یکی از قدیمی ترین گیاهان کشـت شـده توسـط انسـان اسـت. 
ابتدایـی تریـن آثـار ثبت شـده مربـوط به تمـدن بابلی ها و آشـوری هـا در بیش 

از 4000 سـال پیش میباشد.
گیـاه کنجـد گیاهـی یـک سـاله بـا ارتفـاع حـدود یـک متـر اسـت کـه قسـمت 
انتهایـی ان پوشـیده از کرک اسـت. بـرگ های ان بیضی شـکل و باریک و نوک 
تیـز اسـت . گل هـای آن اغلـب بـه رنـگ سـفید یا قرمـز و به صـورت تک تک 

در کنـار بـرگ هـای قسـمت انتهایی سـاقه ظاهر می شـوند.
میـوه ایـن گیـاه بـه صورت کپسـول و محتوی دانه هـای کوچک و مسـطح و بیضوی 

اسـت که دانه کنجد نامیده میشـود و قسـمت مورد اسـتفاده این گیاه اسـت.

روغن کنجد در یک نگاه
دانـه کنجـد بیشـترین میـزان روغـن را در بیـن دانه هـای روغنی دیگر داراسـت 
امـا بـا وجـود ایـن تولیـد آن بسـیار کمتـر از دانـه هـای دیگـر نظیـر سـویا، 

آفتابگـردان و گلرنـگ اسـت.
روغـن کنجـد بـه عنوان یک روغن بـا قیمت و کیفیت باال شـناخته میشـود. این 
روغـن بیشـترین مقاومـت و مانـدگاری را در بین روغـن های خوراکـی با درصد 
بـاالی چربـی غیراشـباع دارد. نـوع لیگنان و آنتی اکسـیدان هـای طبیعی موجود 
در ایـن روغـن باعـث بروز مقاومت بسـیار بـاال در برابـر اکسیداسـیون و خواص 

فیزیولوژیکی ارزشـمند روغن کنجد شـده اسـت.
در آسـیای شـرقی روغـن کنجـد توسـط عملیـات پـرس روی دانه بو داده شـده 
بدسـت مآیـد و بـدون تصفیـه و با طعم و مـزه طبیعی اسـتفاده میشـود. در غرب 
روغـن کنجـد توسـط پـرس هـای مکانیکـی چنـد مرحلـه ای اسـتحصال و بـه 

صـورت روغـن بکـر یا تصفیه شـده اسـتفاده میشـود
طبـق تعاریـف مؤسسـه اسـتاندارد و تحقیقـات صنعتـی ایـران سـه نـوع روغـن 

کنجـد وجـود دارد:
1- روغـن کنجـد »خـام یـا بکـر« یـا ممتـاز اسـت کـه از دانـه کنجد بـه روش 
اسـتخراج بـا پـرس بدسـت آمده دارای عطـر و طعم آجیلـی و بسـیار دلپذیر بوده 

و بـه همـان صـورت بـدون طـی مراحـل پاالیش بـه مصرف می رسـد.
2- روغـن کنجـد »تـا حدودی پاالیش شـده«  کـه فرآیند خنثی سـازی با قلیا و 

رنگبـری بـا خـاک رنگبر یـا کربن فعال یا هـر دو را طی نموده باشـد.
3- روغـن کنجـد »تصفیه شـده« اسـت که روغنی اسـت که به وسـیله فشـار یا 
اسـتخراج بوسـیله حـال، خنثی سـازی بوسـیله قلیا، رنگبـری با خـاک رنگبر یا 
کربـن فعـال یـا توأمـًا و بوبـری با بخـار بـدون افزایش هـر گونه ماده شـیمیایی 

بدسـت آمـده باشـد و در ایـران معـروف به روغـن »بی بو« معروف اسـت.

خواص شیمیایی
ترکیب اسیدهای چرب

روغن کنجد به گروه اسیدهای اولئیک – لینونیک متعلق است.
ایـن روغـن کمتر از 15% اسـید چرب اشـباع دارد کـه بیشـترین ان پالمیتیک و 
اسـتئاریک و بیش از 85% مجموع اسـیدهای چرب ان غیراشـباع اسـت. اسـید 
اولئـک و اسـید لینولئیـک بیـش از 80% کل اسـیدهای چـرب روغـن کنجـد را 

تشـکیل میدهند.
برخـاف روغـن هـای گیاهـی دیگـر در این گـروه، درصد اسـید اولئیـک روغن 
کنجـد حـدود 45% و اسـید لینولیـک آن حـدود 40% از مجموع کل اسـیدهای 
چـرب ان می باشـد. جـدول شـماره 1 ترکیبات اسـیدهای چرب روغـن کنجد را 

بـا سـایر روغن هـا مقایسـه میکند:

)Sterols( استرول ها
روغـن کنجـد در مقایسـه بـا سـایر روغن هـای گیاهی، مـواد غیر قابـل صابونی 
)حـدود 2%( بیشـتری دارد. مـواد غیرقابـل صابونـی شـامل اسـترول هـا، تـری 
ترپـن هـا و تـری ترپـن الکل هـا، توکوفرول هـا و لیگنـان های کنجد میباشـد.

روغن کنجد یکی از منابع غنی استرول های گیاهی )فیتواسترول( میباشد.
جدول شماره 2 درصد استرول های موجود در روغن کنجد را نشان میدهد.

بتـا سیتوسـترول بیشـترین میـزان اسـترول روغن کنجد را شـامل میشـود و پس 
از آن کمپسـترول، دلتا 5، اوناسـترول و اسـتیگما اسـترول میباشند.

فیتواسـترول هـا و کلسـترول سـاختارهای مشـابهی دارنـد؛ فیتواسـترول هـا یـا 
اسـترول هـای گیاهـی رقیـب کلسـترول در جـذب هسـتند. بنابرایـن مصـرف 
فیتواسـترول موجـب کاهـش کلسـترول خـون و در نتیجـه جلوگیـری سـبب 

جلوگیـری از حمـات قلبـی و عروقـی میشـود.
فیتواسـترول هـا و بطـور خـاص بتـا سیتوسـترول، از رشـد سـلولهای سـرطان 

کولـون، سـرطان پروسـتات و سـرطان سـینه جلوگیـری میکننـد.

)Tocopherols( توکوفرول ها
شـهرت روغـن کنجـد به خاطر مقاومت در برابر اکسـید شـدن آن اسـت. یکی از 
دالیـل ایـن مقاومـت بیش از حـد بخاطر وجـود توکوفرول در این روغن اسـت و 

میـزان آن در روغـن کنجـد 1200 میلی گرم بر کیلوگرم اسـت.

گامـا توکوفـرول بیشـترین میزان موجود در روغن کنجد را شـامل میشـود و پس 
از ان دلتـا و الفـا هسـتند کـه حـدود 5% توکوفـرول موجـود در روغن را شـامل 
میشـوند. در بین اقسـام مختلف ایزومرهـای توکوفرول، گامـا توکوفرول قویترین 

انتی اکسـیدان موجـود در روغن ها میباشـد.
ایـن خاصیـت انتـی اکسـیدانی، مانـدگاری ایـن روغـن را در برابـر حـرارت در 
مقایسـه باروغن های دیگر بسـیار افزایش داده اسـت. مقاومت اکسـیداتیو روغن 
کنجـد در برابر حرارت 110 درجه سـانتیگراد 17،5 سـاعت میباشـدکه این روغن 
را در دسـته روغـن هـای بـا مقاومـت باال قـرار میدهـد. همچنین نقطـه دود این 

روغـن 226 درجه سـانتیگراد میباشـد.
شـایان ذکـر اسـت مقاومـت حرارتـی روغـن هـای مخصـوص سـرخ کردنی در 
همیـن دمـا حداکثـر 14 سـاعت میباشـد. لـذا از ایـن روغـن میتـوان در مصارف 

سـرخ کردنـی عمیـق بـا طیـب خاطـر اسـتفاده نمود.

خواص تغذیه ای
معجزه آنتی اکسیدان های طبیعی

روغـن کنجـد باعث کاهش LDL )کلسـترول بد( و افزایش HDL )کلسـترول 
خـوب( در خـون شـده و بـه علـت وجـود مقـدار زیـاد سسـمین )انتی اکسـیدان 

طبیعـی دانـه کنجـد( موجب سـنتز کلسـترول در بدن میشـود.
یکـی از آنتـی اکسـیدان های موجـود در روغن کنجـد ویتامین E اسـت. از آنجا 
کـه ایـن ویتامیـن قابل حل در چربی اسـت، از سـلول های مناطـق پرچربی بدن 
در مقابـل حمـات رادیـکال های آزاد به سـلول ها اسـیب میرسـانند و در نهایت 

باعـث بـروز عوارضـی از قبیل ناراحتی های قلبی و سـرطان میشـوند.
وظیفـه دیگـر ویتالمین E جلوگیری از اکسـید شـدن کلسـترول یا رسـئب ان در 
عـروق خونـی و در نتیجـه محافظـت از قلب اسـت. عـاوه بر این، ایـن ویتامین 
در حفـظ گلبـول هـای قرمـز و ترمیـم و تجدیـد بافت هـا نقـش دارد و در بهبود 

زخـم هـا، دردهـای ماهیچـه ای و بیماری هـای مفصلی موثر اسـت.
تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه ویتامیـن E در پیشـگیری و بهبـود بسـیاری از 
بیماریهـای از جملـه: آلزایمر، آسـم، بیماری عـروق خونی قلب، کلسـترول باالی 

خـون و ضعف دسـتگاه ایمنـی تاثیرات فراوانـی دارد.

اسیدهای چرب جادویی
ترکیـب اسـیدهای چـرب روغـن کنجـد بـه گونـه ای اسـت کـه بـرای هر سـه 

مصـرف سـرخ کـردن، پخـت و پـز و سـاالد قابـل اسـتفاده اسـت.

خواص روغن کنجد برای پوست:
مصرف موضعی این روغن پوست را نرم و لطیف می کند.

خاصیت ضدقارچی و ضدباکتریایی دارد.
غرغـره کـردن آن، باکتـری هـا را ازجملـه باکتـری هـای سـرماخوردگی از بیـن 

برد. مـی 
محافظ طبیعی در برابر اشعه فرابنفش به حساب می آید.

مانع شوره سر می شود.
پوست را در برابر کلر موجود در آب استخر محافظت می کند.

ماساژ با روغن کنجد انعطاف پذیری مفصل ها را زیاد می کند.
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کنجـد حـدود 50 درصـد روغـن دارد بـه همین دلیل خمیر به دسـت آمـده از آن 
بسـیار روان اسـت. رنـگ ارده معمواًل کـرم متمایل به زرد اسـت البتـه ارده هایی 
کـه از کنجدهـای سـیاه و قهـوه ای تهیـه می شـوند، رنـگ تیره تـری دارنـد و 

طعمشـان هـم متفاوت اسـت.
بـرای اسـتخراج روغـن از دانه هـای کنجـد می تـوان دانه هـا را بـدون پوسـت 
گیـری تحـت فراینـد قـرار داد؛ در ایـن صـورت از کنجالـه )باقیمانـده کنجـد( 
می تـوان بـرای مصـرف دام اسـتفاده کـرد امـا اگـر بخواهیـم از فراورده هـای 
جانبـی روغـن کنجـد در تهیـه خـوراک انسـان اسـتفاده کنیـم، برای جداسـازی 

فیبـر غیرقابـل هضـم و اسـیداگزالیک بایـد پوسـت را از دانـه جـدا کـرد.
در روش هـای صنعتـی، بـا کمـک پـرس )معمـواًل پـرس مارپیـچ( یـا اسـتفاده 
همزمـان از پـرس و حـال، روغـن از دانـه کنجـد جـدا می شـود. ایـن روغـن 
معمـواًل نیـازی بـه تصفیـه، رنگ بـری و بوگیری نـدارد اما اگـر بخواهیـم دانه ها 
را دوبـاره و بـرای بـار دوم و سـوم روغن کشـی کنیـم، بایـد عمـل پاالیش روی 

آن هـا انجام شـود.
از آنجایـی کـه نقطـه دود روغـن کنجـد 220 درجـه اسـت بـرای سـرخ کـردن 
مناسـب نیسـت مگـر اینکـه در حرارت هـای پاییـن و با مـدت زمان کوتـاه از آن 

شود اسـتفاده 
در روش اسـتخراج بـا پـرس و حـال پس از قـرار دادن دانه ها در معـرض بخار، 
در دسـتگاه پـرس بخـش زیـادی از روغـن را جدا می کننـد و در مرحلـه نهایی از 

حـال برای جداسـازی باقیمانده روغن اسـتفاده می شـود.
و  سـزامول  نظیـر  فراوانـی  آنتی اکسـیدان های  حـاوی  کنجـد  روغـن  کل،  در 
سـزامولین اسـت کـه خاصیـت ضد سـرطانی دارند و بـه همین دلیـل، این روغن 

یکـی از سـالم ترین روغن هـای خوراکـی محسـوب می شـود.
محسـوب  غـذا  طبـخ  در  مناسـب  و  مفیـد  روغن هـای  از  کنجـد  روغـن 
می شـود. ایـن روغـن حـاوی اسـید چـرب اشـباع  نشـده بـوده کـه عمدتـًا 
حـاوی چنـد بانـد دوگانـه اسـت بنابراین افـراد مبتا بـه بیماری هـای قلبی 
و عروقـی می تواننـد از ایـن روغـن اسـتفاده کننـد چـرا کـه مصـرف آن به 

کاهـش کلسـترول کمـک می کنـد.

نکتـه بسـیار مهـم در مصرف این نوع روغن، اسـتاندارد بودن آن و داشـتن مجوزهای 
بهداشـتی مناسـب اسـت چـرا کـه نحوه اسـتخراج روغـن بر کیفیـت آن تأثیر بسـیار 
زیـادی می گـذارد.  ایـن در حالـی هسـت کـه روغـن ارده کنجـد دارای مجـوز های 

بهداشـت و جهـاد و بـا کنتـرل کیفیـت عالـی تولید و به بـازار عرضه می شـود.

تنها راه خرید روغن کنجد اصل!
* بـرای خریـد روغـن کنجـد اصـل، نخسـتین و تنهـا اقدام، آن اسـت کـه تنها 
برندهـای سـنتی معتبـر و شـناخته شـده را خریـداری کنیـم. برندهایـی کـه در 
شـهرهایی ماننـد یـزد و اردکان کـه دارای فـرآورده هـای کنجـدی از قبیل حلوا 
ارده، ارده وروغـن کنجـد هسـتند نـام هـا و نشـانهای قدیمـی معتبـری اسـت و 
دارای قدمـت چندیـن ده سـاله هسـتندکه مـی توانیـد روغـن کنجـد اصـل را از 

ایـن مراکـز خریـد کنید.
* تمـام مراکـز معتبـر تولیـد روغن کنجد زیـر نظر مراکز بهداشـتی قـرار دارند و 
دارای کـد بهداشـتی هسـتند کـه بر روی برچسـب محصوالت درج شـده که این 

صـورت میتـوان در اصالت و بهداشـت روغن کنجدخیال آسـوده داشـت.
* فرامـوش نکنیـم کـه روغن کنجدبـا مارکهای معـروف هم اگـر از مراکز معتبر 
خریـداری نشـود، ممکـن اسـت از عنوان، بسـته بنـدی و حتی کد بهداشـتی آن 
سواسـتفاده شـود و جنـس تقلبی ارایه شـود که بهتریـن روش خریـداری از دفتر 

مرکـزی مراکـز فرآوری کنجدی اسـت.
* روغـن کنجـد هـای بـدون نـام یـا با نـام ناشـناخته شـده )فاقـد بسـته بندی 
مناسـب( غیرمجـاز و غیرقانونـی عرضـه مـی شـوند و هیـچ اطمینانـی در مـورد 

بهداشـتی بـودن آنهـا وجود نـدارد.
معموالفروشـندگان روغـن کنجدهـای فلـه ای و بدون نشـان ادعا مـی کنند این 
روغـن هـا خلـوص بیشـتری دارد، در صورتـی کـه چنیـن ادعایی اصالـت ندارد، 

اتفاقـا موضوع برعکس اسـت
* رنـگ و بـو روغـن کنجـد هـم چنـدان اهمیـت نـدارد، روش هـای مختلفـی 
وجـود دارد کـه مـی تـوان رنگ روغـن را بـه وسـیله آن تغییـر داد. بنابراین تیره 
و روشـن بـودن رنـگ روغن کنجـد تقلبی یا روغـن کنجداصل، ماکـی معتبری 

محسـوب نمی شـود.

 تفاوت روغن کنجد با روغن ارده کنجد در چیست؟
نکتـه ی بسـیار مهمـی کـه همـواره مـورد توجه نیـاکان ما بـوده اسـت و از آنها 
بـه مـا وام نهاده شـده اسـت اسـتفاده از روغن ارده کنجد اسـت. بـا نگاهی دقیق 
بـه کتـاب هـای کهـن به ایـن نتیجه می رسـیم که حکمـا برای روغـن کنجدی 
کـه بـدون تفـت داده شـدن و تبدیـل به ارده شـدن تهیه می شـده اسـت، ارزش 
غذایـی قائـل نبودنـد مگـر آن کـه آن را بـرای مصـارف دارویی به شـکل ضماد 
اسـتعمال مـی نمودنـد. امـا روغن خوراکـی تهیه شـده از کنجد را پـس از تبدیل 
کـردن کنجـد بـه ارده و سـپس روغـن گیـری از ارده بـه دسـت مـی آورنـد. لذا 
روغـن کنجـد هرگز خاصیـت روغن ارده کنجـد را ندارد و آن چه در اسـناد کهن 
و کتـب مربـوط مشـاهده مـی گـردد غذاییـت چندانی ندارنـد و خوراکی نیسـت. 
در ذیـل متنـی از کتـاب مفاتیـح االرزاق ص793 ج 1 آمـده اسـت کـه دقیقـًا 
گویـای همیـن مطلـب مـی باشـد. لـذا از کلیـه ی دوسـت داران تغذیه ی سـالم 
و عاقـه منـدان بـه روزی هـا و مائـده هـای طبیعی بر سـر سـفره هـای ایرانی 
خواهشـمندیم از مصـرف روغـن کنجـد کـه خوراکی نیسـت و امروز هـم روغن 
گیـری آن بسـیار در بـازار رایـج گشـته اسـت و شـما در میـدان هـا و بـازار های 
مرکـزی شـهر دسـتگاه هایـی را مـی بینیـد کـه جلـوی چشـم مشـتری!! روغن 
کنجـد غیـر خوراکی را با تبلیغاتی برجسـته توزیـع می نمایند خـودداری فرمایید. 
در کتـاب مذکـور آمده اسـت؛ اگر روغن آن را از کنجد پوسـت نکنـده بگیرند آن 

را روغـن هـل نامنـد. و اگـر از کنجد پوسـت کنده و بریـان که همان ارده اسـت 
اخـذ نماینـد لزوجـت آن کمتـر اسـت و حتمـًا مـی دانید کـه هر غـذای لزجی به 
کبـد آسـیب هـای جدی مـی رسـاند که کمتریـن آن داشـتن کبد چرب اسـت و 
اگـر آن را نـرم بکوبنـد و بـا آب آنقـدر به هم بزنند تـا گرم شـود و روغن آن جدا 
گـردد و سـپس بردارنـد رطوبـت آن بیشـتر مـی شـود پـس طبیعت آن بـه تری 
مـی رود و گـرم و تـر و بهـاری معتدل می گردد البته بعـد آن را در آب جوش می 
سـایند تـا روغـن به دسـت آید و دسـت آخـر آن را در حالت پخته شـده سـاییده 
و کوبیـده و ایـن روغـن مناسـب خـوردن اسـت که روغـن ارده نام گرفته اسـت.

تنها راه شناخت روغن کنجد اصل
تنهـا راه شـناخت روغـن کنجـد اصـل آنالیـز آزمایشـگاهی میباشـد لـذا دقـت 
فرماییـد روغـن کنجـد خریـداری شـده بـا روغـن هـای ارزان موجـود در بـازار 

مخلـوط نشـده باشـد
در سـر تـا سراسـر ایـران و در جـای جـای کشـور روغن کنجـد تولید میشـود که 
در ایـن بیـن فقـط تعداد کمـی از تولیـد کنندگانروغـن کنجد اصـل را عرضه می 

. کنند
روغـن کنجد اصل را شـهرهای اسـتان یزد از جمله شهرسـتان یـزد و اردکان که 
در حلـوا و ارده دارنـد، تنهـا کافیسـت که این برندهـا را از مراکـز معتبر و صاحب 

نام تهیـه نمایید.
توجـه کنیـم تائیـد اصالـت روغـن کنجـد و بـه خصـوص روغـن کنجـد بکـر از 
اهمیـت بـه سـزایی برخـوردار اسـت. روغـن کنجـد بـه دلیـل قیمـت و ارزش 
بـاالی تغذیـه ای، بـا روغن هـای معمولـی و کم ارزش مخلـوط و به بـازار عرضه 
می  شـود. بـا ایـن حـال تشـخیص روغـن اضافـه شـده بـه روغـن کنجدمعمواًل 
بـه آسـانی انجـام نمی  شـود چـرا کـه گاهـی روغـن اضافـی را طـوری انتخـاب 
می   کننـد کـه هیـچ تغییـری در شـاخص ها )عـدد یـدی، عـدد صابونـی، تغییـر 

ضریـب شکسـت نـور( بـه وجـود نیاید.

عدم شناخت روغن اصل کنجد از قیمت فروش!
* شـاید بتـوان بـا محاسـبه سرانگشـتی، راز قیمـت پاییـن برخـی از روغن های 
کنجـدی غیـر اصـل را کشـف کرد، از هـر کیلو کنجـد، 49 درصد روغن بدسـت 
مـی آیـد. بـه عبـارت بهتـر بـرای فـرآوری سـه کیلـو روغـن کنجد می بایسـت 
حداقـل شـش کیلـو کنجـد مصـرف شـود. بـر ایـن اسـاس کافی اسـت بـا یک 
حسـاب کتـاب سـاده، متوجـه اصـل نبودن روغـن های کنجـد تقلبـی موجود در 

بریدگی ها و جراحت های سطحی را درمان می کند.
پوسـت صـورت را بـه خصوص اطراف بینی سـفت مـی کند و مانع بزرگ شـدن 

منفذهای پوسـتی صورت می شـود.
از بروز آکنه جلوگیری می کند.

فرآوری روغن کنجد به روش کلدپرس
روغـن گیـری کلدپرس فشـردن دانـه بدون حرارات می باشـد کـه روغن حاصله 
عـاری از هـر گونـه افزودنی و یا نگهدارنده های شـیمیایی اسـت کـه در قدیم به 
روش عصـاری معروف بوده اسـت . اسـتخراج روغن کنجد بـه روش کلدپرس در 
روش کلدپـرس مراحـل روغـن گیری بـه گونه ای اسـت که می توان بیشـترین 
مـواد موثـر همچـون ویتامین E و اسـیدهای چرب غیر اشـباع یگانـه و چندگانه 
را بـه همـراه روغـن از دانـه اسـتخراج نمود . شـرط بـرای کلدپرس بـدون نقص 
دقیـق تریـن انتخـاب دانه هـای روغنی اسـت زیرا بـرای طعم خـوب روغن این 
شـرط ضـروری اسـت در طـی ایـن عملیـات در روغـن روان حرارت معـادل زیر 
40 درجـه سـانتیگراد اسـت . ایـن گرمـی تقریبـا” به انـدازه همان حرارتی اسـت 
کـه دانـه هـای روغنـی در کشـورهای موطـن خـود در اثـر تابش حـرارت آفتاب 
متحمـل مـی باشـد . روغن هـای کلدپـرس تصفیه نشـده طبیعی بـه دلیل طعم 
و بـو رنـگ فوق العـاده از دیگر محصـوالت روغنی تصفیه شـده روغنهای خنثی 

کامـا” مشـخص و متمایز می باشـند.
گرچـه گفتـه می شـود روغـن کنجـد ملکـه روغنها اسـت اما مشـخصات روغن 
کنجـد اصـل و مرغـوب و بدون افزدونی چیسـت؟ روغـن کنجد واقعـی با روغن 
کنجدتقلبـی و یـا بـا افزودنـی چطور قابل تشـخیص اسـت؟ هنـگام خرید روغن 
کنجدبـه چـه پارامتـر و خصوصیات مـی توان توجه کـرد تا بهتریـن، اصلی ترین 
روغـن کنجـد مرغـوب و اصـل را خریـداری کنیم ؟ کـدام مارک و برنـد رروغن 
کنجـد اصـل تولیـد و عرضـه می کننـد؟ روغـن کنجد از کـدام مراکـز خریداری 
کنیـم؟ رنـگ، بـو، مـزه و یـا مشـخصات فیزیکـی روغن کنجـد می تواند نشـانه 
ای بـرای خریـد باشـد؟ قیمـت روغـن کنجداصـل و مرغـوب چنـد اسـت؟ آیا با 

قیمـت بـاال روغـن کنجـد میتـوان مرغوب بـودن و اصـل بودن آن پـی برد؟

مراحل تولید روغن ارده کنجد
در کارخانه هـا دانـه کنجـد را بوجـاری می کننـد )یعنـی اجسـام خارجـی را از آن 
جـدا می کننـد( پوسـت گیری بـه 2 روش خشـک و مرطـوب انجام می شـود. در 
پوسـت گیـری مرطـوب، کنجـد در حوض هـای آب خیسـانده می شـود و بعـد از 
مدتـی بـه آن اسـتراحت می دهنـد تـا رطوبت در سـطح پوسـت یکنواخت شـود.
بعـد کنجدهـا را وارد دسـتگاه پوسـت کنی می کنند و سـپس آن را در حوض های 
آب نمـک می ریزنـد. در ایـن مرحلـه بـاز هـم مقـداری از پوسـته های باقیمانـده 

ته نشـین می شـود و کنجـد روی آب می آیـد.
سـپس کنجدهـای بـدون پوسـته را جمـع آوری می کننـد، می شـویند و نمـک و 

پوسـته های اضافـی را می گیرنـد.
در مرحلـه بعـد، کنجدهـا را سـانتریفیوژ می کننـد تا آب اضافی شـان خارج شـود. 
در نهایـت کنجـد را در دسـتگاهی بـو می دهنـد و بـرای عمـل آسـیاب کـردن 
ارسـال می کننـد. در دسـتگاه آسـیاب، کنجدهـای بوداده شـده، له می شـوند و به 

شـکل ارده درمی آینـد.
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مقدمه
بـا مطالعـه ی نکاتـی کـه در ایـن مطلـب بـه آنهـا اشـاره شـده می توانید بـر ضریـب امنیـت خـود در جهـان مجـازی بیفزاییـد. این پنـج نکته 

اشـتباهاتی سـاده و پیش پاافتاده انـد کـه ایـن روزهـا بسـیاری از کاربـران مرتکب شـان می شـوند.
بـا گسـترش نفـوذ اینترنت و سـرویس های آنالیـن، امنیت در اینترنـت هم اهمیتی روزافـزون یافته اسـت. حفاظت از زندگی دیجیتال و حراسـت 
از حریـم خصوصـی در فضـای مجـازی، موضوعـی گسـترده اسـت کـه تسـلط بـر آن مسـتلزم پیگیـری تحـوالت دنیـای امنیت آنالین اسـت؛ 

موضوعـی کـه بسـیاری از کاربـران حوصلـه و وقت کافـی برای پرداختـن بـه آن را ندارند.
امـا در جهانـی کـه هکرهـا و نفوذگـران هـر روز دام هـای جدیـدی بـرای سـرقت اطالعـات خصوصـی کاربـران در محیط هـای گوناگـون مجازی 
طراحـی و پهـن می کننـد، صرفـا نصـب کـردن یـک برنامـه آنتی ویـروس روی سیسـتم کامپیوتـری و پسـورد گذاشـتن بـرای اتصـال وایرلس و 
بی اعتنایـی بـه جزئیـات امنیتـی، نمی توانـد امنیـت شـما را تامیـن کنـد. آگاهی از برخـی اشـتباهات فاحش و رایـج کاربـران اینترنت در سراسـر 
جهـان، مسـاله ای اسـت کـه می تواند بـه ارتقای امنیت شـما کمک کنـد. تامین امنیت، نیازمند بررسـی و به روزرسـانی پیوسـته و مسـتمر اسـت.

بـه پنـج نکتـه ای کـه در این مطلـب مطرح شـده اند توجه کنیـد و تالش کنیـد تا جایی کـه می توانـد از ارتـکاب این اشـتباهات خـودداری کنید. این 
مطلـب چکیـده ای از توصیه هـای امنیتـی رایـج در پایگاه هـای تخصصـی امنیـت در اینترنت اسـت. فرامـوش نکنید کـه امنیت موضوعی کامال نسـبی 
اسـت و هیـچ روش قطعـی و دائمـی بـرای تامیـن آن وجـود ندارد،اما هرچه بیش تر نسـبت بـه آسـیب پذیری ها آگاه باشـید، می توانیـد از روش های 

بهتـری برای رفـع آنها بهـره بگیرید.

پنج اشتباه بزرگ امنیتی که می تواند زندگی آنالین تان را مختل کند!
بـازار کـه زیـر قیمت می فروشـند شـوید.

* فـرض کنیـد قیمـت هـر کیلـو کنجـد هـم اکنـون 11 هـزار تومان اسـت که 
بـرای خریـد هـای عمـده کمتـر اسـت، قیمت یـک لیترروغـن کنجـد »اصلی و 
مطمئـن« در فروشـگاه هـا، بایـد عموما بیـن 21 الـی 32 هزار تومان در نوسـان 
اسـت اگـر قیمـت روغـن کنجدبسـیار کمتـر از حـدود ایـن قیمتهـا بـود، باید به 

اصـل بـودن روغـن کنجد شـک کنید.

قیمت باال روغن نشانه اصل بودن نیست!
قیمـت بسـیار کـم نشـانه روغـن کنجدنامرغوب نیسـت و برعکس بـا قیمت باال 
هـم نمـی تـوان به اصالـت روغن کنجد پـی برد، برخی مـوارد قیمت باالترشـان 
نسـبت بـه روغـن هـای کارخانـه ای بـه دلیـل حجـم پاییـن تولید اسـت که در 
ازای آن قیمـت نهایـی محصـول افزایـش پیـدا می کنـد و این موضـوع ارتباطی 

به خلـوص و کیفیـت ندارد.

روش نادرست تشخصی روغن کنجد اصل!.
در جامعـه روشـهایی موهـوم و غیـر علمـی فراوانـی جهـت تشـخیص روغـن 
کنجـد اصـل از تقلـب رواج پیـدا کـرده که هیچکـدام معتبـر نبـوده و نباید به 
آنهـا توجـه شـودمواردی چـون : بو کـردن. مقـدار کـش دار بودن.رنگ.الیی 
شـدن.نقطه ی جـوش و... همـه جـز بـه اشـتباه افکنـدن و گمـراه کـردن . 

نتیجـه ای ندارنـد.
بـرای تشـخیص روغـن کنجـد اصل از تقلـب. پـس از تولید . هیـچ راهی جز 

فرسـتادن بـه آزمایشـگاه های فوق پیشـرفته وجـود ندارد

روشهای تقلب در روغن کنجد
تقلبـی بـودن محصـوالت روغن کنجـد، شـامل جایگزینی ترکیبات گـران قیمت 
بـا جایگزیـن هـای ارزان قیمـت تر به طـور بالقوه برای فروشـنده یـا تهیه کننده 

مواد اولیه سـودآور می باشـد.
زودن روغن هایـی ماننـد روغن های گیاهـی ذرت، روغن کانوال، روغـن آفتابگردان، 
روغـن ذرت و حتـی روغـن فنـدق ، سـویا بـه روغـن کنجد بکـر، اغلب بـه عنوان 
تقلـب در روغـن کنجـد محسـوب می شـود و فقـط بـا آزمون هـای مشـخص و بـه 

وسـیله متخصصـان آزمایشـگاه می تـوان به آن پـی برد.

عـاوه بـر افـزودن روغـن هـای گیاهـی دیگـر، اسـتفاده از دانـه هـای کنجـدی 
نامرغـوب و غیرکاربـری هـم یکی از روشـهای ارایه روغن کنجدی غیراصل اسـت.

در تولیـد روغـن کنجـد، اسـتفاده از کنجـد کشـور یـا شـهر خـاص در محصـول 
روغـن کنجـد نهایـی تاثیـر مسـتقیم دارد البتـه در این مـورد تنها کیفیـت و مزه 

روغـن کنجـد نامرغـوب تر میشـود

روش غیر علمی تشخیص افزودنی به روغن کنجد
یکـی از روشـهای معمـول برای تشـخیص روغـن کنجدی اصل کـه در برخی 
مراکـز تبلیـغ مـی شـود، نقطه دود روغن اسـت در حالـی که این موضـوع قابل 
اسـتناد نبـوده و میتـوان بـا روشـهای خـاص نتیجـه آزمایـش روغـن تقلبـی را 

بهبود بخشـید

روش تشخیص روغن کنجد اصل با نقطه دود
* بـا توجـه بـه اینکـه برخـی از تولیـد کننـدگان روغـن کنجـدی ، از روغـن 
مارگاریـن )هیدورژنـه( در محصـوالت شـان اسـتفاده مـی کننـد و آن را بـا نـام 
روغـن کنجـدی به مـردم ناآگاه می فروشـند، جهت شـناخت روغـن کنجد اصل 
از قابـی، چنـد قاشـق از روغـن کنجد خریداری شـده را در یک بشـقاب مسـی 
بریزیـد. سـپس شـعله را روشـن کنیـد و تایمـر ثانیه شـمار را روشـن کنید. مدت 
زمانـی کـه طـول مـی کشـد متغیری اسـت از دمـای زیر شـعله و درجـه ذوب و 
تبخیـر روغـن کنجـد. حـاال بـه همین مقـدار، از روغـن کنجد مارک هـای دیگر 
در همـان ظـرف بریزیـد و بـدون تغییـر دادن شـعله زیـر ظـرف، مـدت زمـان 
برخاسـتن بـوی سـوختگی از روغـن را محاسـبه کنیـد. هر قـدر مدت زمـان بلند 
شـدن بـوی سـوختگی و بخـار شـدن از روغـن کنجد کمتر باشـد احتمـال وجود 
روغـن مارگاریـن در آن بیشـتر اسـت. چـون دمـای ذوب و تبخیـر روغـن کنجد 
حـدود 100 درجـه سـانتیگراد از دمـای ذوب و تبخیـر روغـن مارگاریـن بیشـتر 
اسـت. شـما مـی توانیـد محصـول خریـداری شـده از ما را بـا روغـن کنجد های 

موجـود در بـازار مقایسـه کنیـد و متوجـه اصـل بودن آن شـوید.

روغن کنجد ملکه روغن ها
روغـن کنجـدی در بیـن روغـن هـای خوراکـی بـه ملکـه روغـن هـا مشـهور 
اسـت،دانه کنجـد بیشـترین میـزان روغـن را در بیـن دانـه هـای روغنـی دیگـر 
داراسـت امـا بـا وجـود این تولید آن بسـیار کمتـر از دانه هـای دیگر نظیر سـویا، 

آفتابگـردان و گلرنـگ اسـت.
روغـن کنجـدی بـه عنـوان یک روغـن با قیمـت و کیفیت باال شـناخته میشـود. 
ایـن روغـن بیشـترین مقاومـت و مانـدگاری را در بیـن روغـن هـای خوراکـی با 
درصـد بـاالی چربی غیراشـباع دارد. نـوع لیگنان و آنتی اکسـیدان هـای طبیعی 
موجـود در ایـن روغـن باعـث بـروز مقاومت بسـیار بـاال در برابر اکسیداسـیون و 

خـواص فیزیولوژیکـی ارزشـمند روغن کنجد شـده اسـت.
در آسـیای شـرقی روغـن کنجـد توسـط عملیـات پـرس روی دانه بو داده شـده 
بدسـت مآیـد و بـدون تصفیـه و با طعم و مـزه طبیعی اسـتفاده میشـود. در غرب 
روغـن کنجـد توسـط پـرس هـای مکانیکـی چنـد مرحلـه ای اسـتحصال و بـه 

صـورت روغـن بکـر یا تصفیه شـده اسـتفاده میشـود

1. موارد استفاده
روغـن کنجـد دارای دو نـوع روغـن کنجـد بکـر® و روغـن کنجـد تصفیـه 
شـده® مـی باشـد که هر دو نـوع از خـواص تغذیـه ای یکسـانی برخوردارند 
تنهـا بـا توجـه به ذائقه مـی توان هر کـدام از آن دو را اسـتفاده کـرد. روغن 
کنجـد دارای نقطـه دود بـاال بـوده و مناسـب بـرای تفـت دادن مـی باشـد. 
مـردم شـرق آسـیا اغلب بـرای چاشـنی از روغن کنجـد بو داده اسـتفاده می 
کننـد. بـا وجود نسـبت باالی اسـید چرب اشـباع نشـده )امـگا 6( در رروغن 
کنجـد کـه شـامل )41%( از اسـیدهای چـرب مـی باشـد، روغـن کنجد به 
سـرعت در معـرض فاسـد شـدن قـرار مـی گیـرد. در پخـت و پـز روغـن با 
نقطـه دود بـاال، بـه نوبـه خـود هنگامـی که در باز نگه داشـته شـود ، فاسـد 
مـی شـود، ایـن امـر بـه دلیل آنتـی اکسـیدان هـای طبیعـی موجـود روغن 

باشـد. کنجدمی 

پسوردهای ضعیف، زمینه ساز گرفتار شدن در دام هکرها
اگـر بـه فهرسـت ضعیف ترین پسـوردهای سـال 2012 نـگاه کنیـد، می بینید که 
اکثـر کاربـران برای تسـهیل یـادآوری پسـوردها از عباراتی اسـتفاده می کنند که 
یافتـن آنهـا بـرای نرم افزارهای کرکـر )Cracker( کـه نفوذگـران از آنها برای 

پیـدا کـردن تصادفی پسـوردها بهره می گیرند، بسـیار سـاده اسـت.
پسوردهایی نظیر 12345678 و qwerty و abc123 و iloveyou هنوز هم 
از جملـه پرکاربردتریـن پسـوردها در جهان انـد. شـاید بـاور نکنید، امـا 10 درصد 

از کاربـران اینترنـت جهـان ترتیبـی از اعـداد 1 تـا 8 را بـه عنـوان پسـورد خـود 
 password انتخـاب می کننـد. نزدیـک به پنج درصـد کاربـران، از خود کلمـه
بـه عنـوان رمـز عبـور اسـتفاده می کننـد. بدیهـی اسـت کـه اگـر خـود را جـای 
هکـری بگذاریـد کـه می خواهـد به رمـز عبـور حسـاب های کاربران دسـت یابد، 

اولیـن چیزهایـی کـه تسـت می کنیـد همین عبـارات سـاده و دم دسـتی اند.
نظیـر  سـرویس هایی  کاربـران  از  نفـر  هـزار  صدهـا   2012 سـال  در 
یاهو،لینکدین،لسـت اف ام و ... اکانت هـای خـود را از دسـت دادنـد و علـت آن 

تهیه و تنظیم : داود روستازاده
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مقدمه
میــزان مصــرف ســاالنه گنــدم بــرای نــان و محصــوالت غدایــی وابســته بــه آرد ) مصــرف خوراکــی گنــدم ( حــدود 11 میلیــون تــن 
بــا ســرانه ای حــدود 1۵0 کیلوگــرم بــرآورد مــی گــردد، ظرفیــت تولیــد 3۴0 کارخانــه آرد ســازی فعــال کشــور در حــدود ۲1,3 
میلیــون تــن در ســال اســت کــه بیــش از ۹0 درصــد مصــرف انــرژی در ایــن صنعــت از نــوع انــرژی الکتریکــی اســت و عمــده 

انــرژی بــرق توســط الکتروموتورهــا بــه مصــرف مــی رســد.
آرد، یکــی از اجــزای مهــم در تهیــۀ انــواع غذاهــا اســت. مــادۀ پــودر ماننــدی کــه از دانــۀ غــالت یــا ســایر مــواد نشاســته ای بــه 
دســت مــی آیــد. معمــوالً آرد را از آســیاب نمــودن دانــۀ گنــدم تهیــه مــی کننــد؛ امــا از دانــۀ ذرت، گنــدم ســیاه یــا چــاودار، جــو، 
نخــود و برنــج هــم آرد تهیــه مــی شــود. اســاس آرد را نشاســته تشــکیل مــی دهــد کــه خــود یکــی از پیچیــده تریــن انــواع هیدرات 
کربــن مــی باشــد. معمــوالً وقتــی ســخن از آرد بــه میــان مــی آیــد، منظــور آرد گنــدم اســت، چــون ایــن نــوع آرد بخــش عمــدۀ 
آرد الزم بــرای تهیــۀ نــان و پاســتا را شــامل مــی شــود. دلیــل اســتفاده وســیع از آرد گنــدم خــواص آن مــی باشــد. وقتــی ایــن 
آرد را بــا آب مخلــوط مــی کنیــم، نوعــی پروتئیــن پیچیــده بــه نــام گلوتــن ایجــاد مــی شــود. وجــود گلوتــن بــه خمیــر خاصیــت 
ارتجاعــی میدهــد و مــی تــوان آن را بــه هــر شــکلی در آورد. همیــن خاصیــت گلوتــن، ســبب مــی شــود کــه گازهــای حاصلــه درون 
خمیــر باقــی بماننــد و وجــود ایــن گازهاســت کــه ســبب تــردی و حالــت اســفنجی محصــول نهایــی مــی گــردد. ایــن خاصیــت آرد 

گنــدم در تهیــۀ انــواع نــان و کیــک بســیار حائــز اهمیــت مــی باشــد. 

فرآیند آرد سازی

معرفی فرآیند آرد سازی
در قدیــم بــرای آســیاب نمــودن آرد ، دانــه را بیــن دو ســنگ یــا چــرخ آســیاب 
قــرار داده و بــا ســاییدن دو ســنگ روی همدیگــر، دانــه را خــرد و پــودر مــی 
کردنــد. امــروزه آســیاب نمــودن، پدیــدۀ بســیار ســاده ای اســت کــه بــه راحتــی 

بــا داشــتن یــک آســیاب برقــی حتــی در خانــه هــم امــکان پذیــر اســت. 
ــد.  ــی کنن ــتفاده م ــز اس ــی نی ــای آب ــیاب ه ــد آرد، از آس ــات تولی در کارخانج

معمــواًل دو تکــه چــرخ ســنگی مخصــوص آســیاب وجــود دارد کــه بــا کمــک 
نیــروی آب، یکــی روی دیگــری مــی چرخــد و دانــه بیــن ایــن دو تکــه ســنگ 
ــه روش  ــرد و آســیاب مــی شــود. بدیــن ترتیــب آرد کمــاکان ب ــرار مــی گی ق

گذشــته و البتــه بــا بهــره روی از فــن آوری جدیــد، تهیــه مــی گــردد.
ــد،  ــی باش ــتعال م ــل اش ــود، قاب ــش ش ــوا پخ ــه در ه ــار آردی ک ــرد و غب گ
هماننــد ســایر مــواد مشــتعله کــه در مجــاورت بــا هــوا و ترکیــب بــا اکســیژن 

چیـزی جـز اسـتفاده از همیـن پسـوردهای ضعیف نبـود. نخسـتین گام در کرک 
کـردن پسـوردها »حمـات دیکشـنری« اسـت؛ یعنی هکرهـا پیـش از هرچیز از 
مجموعـه واژه هایـی که در دیکشـنری های گوناگـون به زبان هـای مختلف آمده 

بـرای تسـت پسـوردها اسـتفاده می کننـد.
بنابرایـن  نخسـتین توصیـه در انتخـاب پسـورد محکـم ایـن اسـت کـه هرگـز 
عبارتـی کـه بـه سـادگی در یک دیکشـنری می تـوان یافـت را به عنوان پسـورد 
ایمیـل، فیس بـوک، اکانـت بانـک یـا اتصـال اینترنتی خـود انتخـاب نکنید. یک 
پسـورد محکـم بایـد دسـت کم 12 کاراکتـر را در بر بگیـرد و ایـن کاراکترها باید 
ترکیبـی از حـروف و اعـداد باشـند کـه به بی ربط ترین شـکل ممکـن در کنار هم 
قـرار می گیرنـد. حتمـا در پسـوردها از ترکیبـی از حـروف بـزرگ و کوچـک و نیز 

عائـم ویـژه )ماننـد @#$^&*!( اسـتفاده کنید.
گذشـته از اینهـا، هرچنـد مـاه یک بـار پسـوردهای خـود را تغییـر دهیـد. هرگـز 
در پسـوردها از اعـدادی کـه در کارت هـای شناسـایی خـود داریـد )مانند شـماره 
ملـی، شـماره گواهی نامـه، تاریـخ تولد، شـماره دانشـجویی و ...( اسـتفاده نکنید. 
کسـانی کـه می خواهنـد بـه اطاعـات خصوصـی شـما دسـت پیـدا کننـد، همه 
ایـن مسـیرها را طـی خواهنـد کـرد. اسـتفاده از نرم افزارهـای مدیریـت پسـورد 
هـم راهـکار مناسـبی بـرای ارتقـای امنیـت اسـت. اگـر می خواهیـد در ایـن باره 
بیشـتر بدانیـد، راه هـای انتخـاب پسـوردهای محکـم را در گـوگل جسـت وجو 
کنیـد. هـزاران مقالـه مفیـد، بـه زبانی سـاده می تواننـد راهنمای شـما در انتخاب 

پسـوردهایی باشـند کـه مقاومـت بیشـتری در برابـر حمـات هکرهـا دارند.
کلیک کردن روی لینک های موجود در ایمیل ها؛ امنیت، پَر!

یکـی از رایج تریـن شـیوه های حمات سـایبری معـروف به Phishing اسـت 
کـه در آن هکرهـا از طریـق جعـل کردن صفحات سـرویس های گوناگـون اقدام 
بـه سـرقت پسـوردها و دیگر اطاعـات خصوصی کاربـران می کنند. یـک ایمیل 
جعلـی از سـوی بانـک شـما ممکـن اسـت حـاوی لینـک بـه صفحـه ای کامـا 
مشـابه صفحـه ورود به حسـاب شـخصی تان باشـد، اما هرگـز نباید وقتـی آن را 
در ایمیل تـان می بینیـد روی آن کلیـک کنیـد و سـپس نـام کاربـری و رمزتـان 
را در آن وارد کنیـد. ایـن کار یعنـی تحویـل اطاعـات خصوصـی بـه هکرها، به 

دسـت خودتان.
 کا بـه لینک هایـی کـه در ایمیل هـا دریافـت می کنیـد، بـه دیـده تردیـد نـگاه 
کنیـد. بـه جـای ورود با واسـطه ایمیل هـا، می توانید خودتـان به طـور امن تر وارد 
 )login( سـرویس مـورد نظرتـان شـوید. بـرای ورود به یک سـرویس مجـازی

همیشـه راه سـخت تر را انتخـاب کنید.

بی توجهی به ضرورت حیاتی آپدیت کردن نرم افزارها
در درجـه اول سیسـتم عامـل )وینـدوز، مـک، لینوکـس و ...( و در مرحلـه بعـد 
همـه نرم افزارهـا و اپلیکیشـن هایی کـه روی کامپیوترهـا، تبلت ها و گوشـی های 
کمپانی هـای  باشـند.  آپدیـت  بایـد  همیشـه  و  همیشـه  داریـد،  هوشـمندتان 
سـرویس دهنده بـا ارائـه پکیج هـای به روزرسـانی بسـیاری از آسـیب پذیری های 
امنیتـی را برطـرف می کننـد و اگـر در آپدیـت کـردن آنهـا تعلـل کنیـد، احتمال 
بسـیار بیشـتری دارد کـه در دام هکرهـا گرفتار شـوید چون آنهـا در همان فاصله 

آسـیب پذیری های کاربـران را هـدف حمـات خـود قـرار می دهنـد.
همیشـه ایـن نکتـه را بـه خاطـر داشـته باشـید: ارائـه آپدیت مثـا بـرای ویندوز 

از سـوی کمپانـی مایکروسـافت  بـرای برطـرف کـردن فـوری یـک سـری از 
ایـن  نصـب  بـه  نسـبت  سـریع تر  هرچـه  بایـد  شـما  و  اسـت  آسـیب پذیری ها 
پکیج هـای به روزرسـانی اقـدام کنیـد. اگر اینترنت پرسـرعت داریـد، گزینه آپدیت 
اتوماتیـک را حتمـا بـرای سیسـتم عامـل و نرم افزارهـا و اپلیکیشـن های موجـود 
روی تجهیـزات دیجیتال تـان فعـال کنید. در غیـر این صورت، حتمـا تنظیمات را 
طـوری پیکربنـدی کنیـد کـه به محـض ارسـال آپدیت جدیـد، ما را مطلـع کند.

دانلود نسخه های رایگان نرم افزارها از منابع ناشناس و نامعتبر
بـرای دانلـود نرم افزارها و اپلیکیشـن ها حتی االمـکان از منابعی اسـتفاده کنید که 
شناخته شـده اند. میلیون هـا وب سـایت و سـرویس آنایـن در جهـان وجـود دارند 
کـه از طریـق ارائه نسـخه های گوناگـون نرم افزارهـای رایـج و پرکاربرد،کاربران 
را بـه دام می اندازنـد. آنهـا می تواننـد بـه سـادگی تروجان هـا، ویروس ها یـا انواع 
دیگـری از بدافزارهـا را بـه فایلـی کـه شـما می خواهیـد ضمیمـه کننـد و از این 

طریـق سیسـتم تان را آلوده سـازند.
اگـر روی کامپیوترتـان آنتی ویـروس داریـد، آن را آپدیـت نگـه داریـد و فقـط 
از همـان اسـتفاده کنیـد. روی لینک هایـی کـه بـه شـما وعـده »اسـکن رایگان 
ویروس هـا« را می دهنـد کلیـک نکنیـد یـا نرم افزارهایی کـه با این عنـوان وجود 
دارنـد را دانلـود نکنیـد. اکثـر ایـن فایل ها صرفـا برای آلـوده کردن سیسـتم ها و 
بـه دام انداختـن کاربـران طراحـی شـده اند. فقـط و فقـط برنامه هایـی را دانلود و 

اجـرا کنیـد که می شناسـید.

ارائه و انتشار بیش از حد اطالعات شخصی در فضای مجازی
در عصـر شـبکه های اجتماعـی »شـر )Share( می کنـم پـس هسـتم« فلسـفه 
زندگـی بسـیاری از سـاکنان کـره زمیـن شـده اسـت. امـا در کنـار شـر کـردن، 
بـه معنـی بـه اشـتراک گذاری داده هـا  اصطاحـی بـه نـام overshare کردن 
داده هـا وجـود دارد کـه تبدیـل بـه پدیـده ای رایـج شـده و منشـا بسـیاری از 

اسـت. امنیتـی  آسـیب پذیری های 
بسـیاری از کاربـران بیـش از آنچـه بایـد اطاعـات مرتبط بـا خـود و زندگی خود 
را در شـبکه های اجتماعـی منتشـر می کننـد و مجمـوع ایـن اطاعات بـه هکرها 
کمـک می کنـد که آنهـا را به صـورت هدفمندتری مـورد حمات خود قـرار دهند.
از overshare کـردن خـودداری کنیـد و هرگـز اطاعات خصوصـی مرتبط با 
زندگـی خـود را از جملـه آدرس ایمیـل، شـماره تلفـن، آدرس منـزل، برنامه هایی 
کـه بـرای تعطیـات داریـد و اطاعاتـی از ایـن دسـت را در فضاهـای عمومـی 

نکنید. منتشـر 
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ــاب شــوند. خــارج پرت
ــذر علــف هــای  ــار، ب ــا اســتفاده از ایــن اصــل، ذرات کاه، ســاقه، گــرد و غب ب

ــد. هــرز و ... از محصــول جــدا مــی گردن

پوست گیری:
ــرد کــه از یــک اســتوانه  عمــل پوســت گیــری در دســتگاهی انجــام مــی گی
افقــی یــا عمــودی تشــکیل شــده کــه داخــل پــره هایــی حــول یــک محــور 
حرکــت دورانــی دارد دانــه هــای گنــدم پــس از ورود بــه ایــن دســتگاه بوســیله 
پــره هــای متحــرک داخــل اســتوانه بــه شــدت بــه شــبکه فلــزی اســتوانه و 
ــدم  ــار از آن جــدا مــی شــود و گن ســمباده ای برخــورد کــرده و پوســت و غب

تمیــز شــده از داخــل اســتوانه خــارج مــی شــود.

آهن گیر:
وجــود ذرات و قطعــات فلــزی در گنــدم موجــب آســیب بــه غلطــک هــا و ایجاد 
جرقــه و در نتیجــه آتــش ســوزی مــی شــود بــه همیــن جهــت و بــرای جــذب 
ــا اطمینــان  ــا ب ــا قــرار داده شــده ت فلــزات در مســیر حرکــت گنــدم، آهــن رب

کامــل فلــزات از تــوده گنــدم حــذف شــود.

شن گیر:
بــرای جــدا کــردن شــن از جداکننــده لرزشــی بــا جریــان مکنــده هــوا از بــاال 
اســتفاده مــی شــود. در ایــن دســتگاه گنــدم بــه ســمت پاییــن و شــن، کلــوخ 
و ســنبله بــه طرفیــن رفتــه و خــارج مــی گردنــد. دســتگاه دارای یــک صفحــه 
فلــزی تــوری شــیب دار اســت کــه گنــدم همــراه بــا ناخالصــی هــای هــم وزن 
و ســبک تــر از آن را بــه طــرف بــاال رانــده و شــن و ناخالصــی هــای هــم وزن 

و ســنگین تــر از آن بــه طرفیــن منتقــل مــی شــود.

جدا کننده الکترونیکی :
ایــن دســتگاه مخلــوط گنــدم و ناخالصــی هــای مختلــف را بــر اســاس هدایــت 
الکتریکــی آنهــا از همدیگــر جــدا مــی کنــد در حــال حاضــر اســتفاده از ایــن 

دســتگاه در کارخانــه هــای آردســازی ایــران مرســوم نمــی باشــد.

فرایند مشروط سازی:
ــات مشــروط کــردن، انجــام مــی شــود.  ــدم عملی پیــش از آســیاب کــردن گن

انــدازه دانــه هــای گنــدم تعییــن شــده اســت همگــی بــه هــم متصــل بــوده 
و بــه طــور افقــی حرکــت مــی کننــد. وضعیــت افقــی و دایــره ماننــد ســوراخ 
ــدم اســت موجــب جــدا شــدن  ــه قطــر مســاوی طــول گن ــه ب ــز ک هــای ری
دانــه هایــی نظیــر ذرت و دانــه هــای کوچکتــر از گنــدم مــی شــود کــه از ایــن 

ــک بعــدی جمــع می-شــوند. ــور کــرده و روی ال ســوراخ هــا عب

صفحه و سیلندر:
ــته  ــوب نداش ــوی مرط ــه شستش ــازی ب ــوده و نی ــز ب ــه تمی ــه دان ــی ک هنگام
باشــد، یــا خیــس کــردن گنــدم اشــکاالتی نــا خالصی-هــای بلندتــر یــا کوتــاه 
تــر از دانــه گنــدم کــه دارای قطــر مســاوی آن باشــند را مــی تــوان بوســیله 
دیســک هــای دندانــه دار و اســتوانه ای جــدا نمــود. ســطح ایــن دیســک هــا 
دارای فــرو رفتگــی و یــا دندانــه هایــی اســت کــه دارای شــکل و انــدازه خاصی 
مــی باشــد و فقــط دانــه هــای گنــدم را مــی توانــد در خــود جــای دهــد، دندانــه 
هــای صفحــات و اســتوانه هــا بــرای جــدا کــردن انــواع مختلــف نــا خالصــی با 
همدیگــر متفــاوت هســتند. شــیارها و دندانــه هــای باریــک بــرای جــدا کــردن 
ذرات گــرد و کوچکتــر از گنــدم مثــل تخــم علــف هــای هــرز و دندانــه هایــی 
بــه انــدازه دانــه هــای گنــدم بــرای جــدا کــردن ایــن مــاده از ناخالصــی هــای 

بلندتــر مثــل جــو و چــاودار بــه کار مــی رود.

جدا کردن بذر علف های هرز:
بــرای جــدا کــردن ذراتــی کــه دارای شــکل متفــاوت نســبت بــه گنــدم هســتند 
ــا را  ــد آنه ــی بلن ــتوانه مارپیچ ــول در اس ــردن محص ــق ک ــا معل ــوان ب ــی ت م
جــدا کــرد ذرات کــروی در ایــن دســتگاه ســرعت بیشــتری نســبت بــه ذرات 

بیضــوی و اشــکال دیگــر دارنــد.

آسپیراتور:
ــوای آرام  ــک ذره در ه ــقوط ی ــر س ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــان ی ــرعت جری س
ــا  ــکل ی ــروی ش ــن ذرات ک ــوص آن دارد. بنابرای ــه وزن مخص ــتگی ب بس
ــد. در  ــتری دارن ــرعت بیش ــن س ــطح و په ــا ذرات مس ــه ب ــب در مقایس مکع
ــر  ــا را در براب ــاکن، آنه ــوای س ــردن ذرات در ه ــق ک ــای معل ــه ج ــل ب عم
هوایــی بــا جریــان معیــن بــه حرکــت در مــی آورنــد، ســرعت جریــان هــوا را 
مــی تــوان بــه نحــوی تنظیــم نمــود کــه ذراتــی بــا وزن مخصــوص ســنگین 
تــر پاییــن بیافتنــد و آنهایــی کــه دارای وزن مخصــوص کمــی هســتند بــه 

نــا خالصــی هایــی ماننــد گل و گردوخــاک، مــو و ماننــد اینهــا کــه بــه دانــه 
ــر  ــای دیگ ــا خالصی-ه ــوند. ن ــی ش ــدا م ــو ج ــط شستش ــد توس ــبیده ان چس
ــرعت  ــکل، س ــاد، ش ــدم دارای ابع ــا گن ــه ب ــه در مقایس ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــی و  ــای مغناطیس ــی ه ــوص، ویژگ ــوا، وزن مخص ــان ه ــاب در برابرجری پرت
الکترواســتاتیک، رنــگ، ناصــاف بــودن ســطح، متفــاوت هســتند مــی تــوان بــر 

ــود. ــدا نم ــون از محصــول ج ــی گوناگ ــل فیزیک ــاس عوام اس

شستشوی گندم:
ــرای شستشــوی  ــرا شستشــو نمــود. ب در مــوارد آلودگــی گنــدم الزم اســت آن
ــداری در  ــور مق ــن منظ ــرای ای ــازند. ب ــی س ــه ور م ــدم آن را در آب غوط گن
حــدود 10 لیتــر آب بــه ازاء هــر کیلــو گــرم گنــدم الزم اســت و پــس از ایــن 
عمــل گنــدم بــه دســتگاه ســانتریفیوژ مخصــوص بــه نــام ویــزر ریختــه شــده 
و مقــداری از آب اضافــی آن حــذف مــی شــود. در طــی ایــن عمــل رطوبــت 
گنــدم حــدود 3% افزایــش مــی یابــد بنابرایــن شستشــو دادن گنــدم پیــش از 
آســیاب کــردن بــرای گنــدم هــای خشــک مناســب اســت زیــرا عمــل مشــروط 

کــردن بعــدی آن راحــت تــر انجــام مــی شــود.

تمیز کننده خشک:
ــته  ــوب نداش ــوی مرط ــه شستش ــازی ب ــوده و نی ــز ب ــه تمی ــه دان ــی ک هنگام
ــن روش  ــود آورد، از ای ــه وج ــدم اشــکاالتی را ب ــردن گن ــس ک ــا خی ــد، ی باش

ــت. ــداول اس ــرفته مت ــورهای پیش ــتر در کش ــود و بیش ــی ش ــتفاده م اس
ــواد ســبک  ــال حشــرات و ســایر م ــرد و خــاک ســطحی و ب ــن روش گ در ای
توســط جریــان هــوا بــا شــدت هــای متفاوتــی بــه خــارج پرتــاب مــی شــود 
ــم  ــل تنظی ــاوت و قاب ــوا متف ــان ه ــرعت جری ــی، س ــوع ناخالص ــر ن ــرای ه ب
ــه هــا از بیــن صفحــات ســمباده ای، مــی تــوان  ــا عبــور دان اســت. بعــاوه ب
ــده و  ــاییده ش ــه س ــطح دان ــای س ــی ه ــه آلودگ ــود ک ــم نم ــرایطی فراه ش

برطــرف شــود.

الک جدا کننده:
ــته  ــوب نداش ــوی مرط ــه شستش ــازی ب ــوده و نی ــز ب ــه تمی ــه دان ــی ک هنگام
ــا  ــر و ی ــای کوچکت ــکاالتی ناخالصی-ه ــدم اش ــردن گن ــس ک ــا خی ــد، ی باش
ــن  ــد. ای ــی کنن ــدا م ــوص ج ــای مخص ــک ه ــیله ال ــدم را بوس ــر از گن بزرگت
ــر اســاس  الــک هــا دارای ســوراخ هــای مختلفــی هســتند کــه ابعــاد آنهــا ب

موجــود در هــوا، آتــش مــی گیرنــد. بســیاری از آتــش ســوزی هــای مرگبــار 
کــه جــان عــدۀ بســیار زیــادی را گرفتــه اســت، در کارخانجــات تولیــد آرد اتفاق 
افتــاده اســت، لــذا تهویــه در کارخانجــات آرد ســازی از مهمتریــن اقدامــات در 

ایــن صنعــت اســت.
یکــی از روش هــای باســتانی تولیــد آرد، اســتفاده از دو تکــه ســنگ آســیاب 
بــود. ایــن ســنگ هــا را از صخــره هــا تهیــه مــی کردنــد و دو تکــه ســنگ را با 
کمــک دســت بهــم مــی ســاییدند تــا دانــۀ بیــن آن هــا آســیاب شــود بعدهــا 
ــا  ــد. ب ــدن ســنگ هــای آســیاب کمــک مــی گرفتن ــرای چرخان ــات ب از حیوان

احــداث آســیاب هــای بــادی و آبــی، کار بســیار راحــت تــر شــد.
مروری بر فرایند تولید آرد :

ــیم  ــر تقس ــورت زی ــه ص ــوان ب ــی ت ــد آرد را م ــل تولی ــی مراح ــور کل ــه ط ب
ــرد: ــدی ک بن

*   فرایند انتقال و ذخیره سازی گندم
*   فرایند بوجاری و تمیز کردن ناخالصی های گندم

*   فرایند مشروط سازی
*   فرایند آسیاب و الک کردن گندم
*   فرایند بسته بندی و انتقال کندم

ذخیره سازی گندم :
ــک دوره  ــد و در ی ــال تولی ــاص از س ــع خ ــک مقط ــدم در ی ــه گن ــا ک از آنج
یکســاله بــه مصــرف مــی رســد، الزم اســت کــه مخــازن و انبــار هایــی بــرای 
نگهــداری آن طــی ســال وجــود داشــته باشــد. ایــن انبارهــا کــه تحــت عنــوان 
ــورت  ــه ص ــم ب ــز و ه ــورت متمرک ــه ص ــم ب ــوند ه ــی ش ــناخته م ــیلو ش س

ــد. ــده در کارخانجــات وجــود دارن پراکن

فرایند بوجاری و تمیز کردن نا خالصی های گندم:
نــا خالصــی هــای گنــدم را بــا توجــه بــه وزن مخصــوص دانــه گنــدم و شــکل 
ظاهــری آن جــدا ســازی مــی نماینــد. نــا خالصــی هــا بایــد قبــل از آســیاب 
کــردن جــدا شــود زیــرا برخــی از ناخالصــی هــا ماننــد ارگــوت و تخــم گیــاه 
ــی  ــه م ــه محصــول اضاف ــا ســمی ب ــواد رنگــی ی ــداری م ســر شــکافته ، مق
ــر عکــس برخــی موجــب رنگبــری آرد مــی شــوند. بعــاوه ســنگ  کننــد و ب
ــش  ــر آت ــث خط ــا و باع ــتگاه ه ــی دس ــب خراب ــزی موج ــات فل ــزه و قطع ری

ــه مــی شــوند. ســوزی کارخان
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ــگام  ــه هن ــود ویژگیهــای فیزیکــی دان ــرای بهب ــات در درجــه اول ب ــن عملی ای
آســیاب کــردن و ســهولت جــدا شــدن پوســته از آندوســپرم صــورت مــی 
گیــرد کــه الیــه خارجــی آن تــرد و شــکننده اســت و الیــه داخلــی محکــم 
ــای  ــی ویژگیه ــن کار،گاه ــا ای ــان ب ــا همزم ــپرم ام ــه آندوس ــبیده ب و چس
ــد عمــل مشــروط کــردن در اصــل  پخــت محصــول هــم بهبــود مــی یاب

ــارت اســت از : عب
ــای  ــه ه ــام دان ــت آن در تم ــش یکنواخ ــت و پخ ــدار رطوب ــل مق 1. تعدی

ــول محص
ــدم ســفت، محکــم و  ــوب، پوســته گن 2. درصــورت مشــروط کــردن مطل
االســتیک مــی شــود و اتصــال آن بــه آندوســپرم شــل مــی شــود در نتیجــه 

جــدا شــدن پوســته از دانــه ســریع تــر و راحــت تــر انجــام مــی گــردد.

فرایند آسیاب و الک کردن گندم:
ــردن  ــدا ک ــت از ج ــارت اس ــردن عب ــیاب ک ــدف از آس ــی ه ــور کل ــه ط ب
ــدازه  ــردن ان ــک ک ــردن و کوچ ــرم ک ــه و ن ــته و جوان ــپرم از پوس آندوس
ذرات آندوســپرم بــرای تولیــد آرد. ایــن عمــل اگــر بــه خوبــی انجــام گــردد 
بازدهــی تولیــد آرد بــاال مــی رود و ذرات پوســته و جوانــه در آرد باقــی نمــی 

مانــد، در نتیجــه قابلیــت نگهــداری آرد طوالنــي تــر مــی شــود.
ــدازه آرد بایــد 140 میکــرون باشــد البتــه هرگــز تحــت هیــچ  در عمــل ان
ــدازه نخواهــد شــد.  ــه ایــن ان ــی ب ــه ذرات شــرایطی تمــام گنــدم تبدیــل ب
ــیاب  ــند. در نتیجــه از آس ــی باش ــر م ــز ت ــی ری ــر و برخ ــی درشــت ت برخ
کــردن گنــدم2 محصــول بــه وجــود مــی آیــد یکــی کــه همــان آندوســپرم 
ــپرم  ــه آندوس ــه ب ــوادی ک ــایر م ــته و س ــه و پوس ــری جوان ــت و دیگ اس
ــواد در  ــن م ــدا شــده-اند. ای ــیابانی از آن ج چســبیده اســت و در طــی آس
ــود.  ــی ش ــه م ــکا Mill feed گفت ــتان Wheat feed و در آمری انگلس
کــه در تغذیــه حیوانــات از آن اســتفاده مــی شــود. پیــش از آســیاب کــردن 
گنــدم عملیــات مشــروط کــردن انجــام مــی شــود. ایــن عملیــات در درجــه 
ــردن و  ــیاب ک ــگام آس ــه هن ــی دان ــای فیزیک ــود ویژگیه ــرای بهب اول ب
ســهولت جــدا شــدن پوســته از آندوســپرم صــورت مــی گیــرد کــه الیــه 
خارجــی آن تــرد و شــکننده اســت و الیــه داخلــی محکــم و چســبیده بــه 
ــا ایــن کار اغلــب ویژگیهــای پخــت محصــول  آندوســپرم امــا همزمــان ب

هــم بهبــود مــی یابــد.

مراحل مختلف فر آیند آسیاب کردن عبارتند از:
1- خرد کردن دانه

2- الک کردن
ــارت  ــرای تولیــد آرد مراحــل بعــدی عب پــس از مشــروط کــردن گنــدم، ب
ــا و  ــدازه ه ــه ان ــک ســری غلطــک ب ــا از ی ــه ه ــور دادن دان اســت از عب
ــری تقســیم  ــه ذرات کوچکت ــل ب ــه کام ــا دان ــه درآنه ــف ک ــاالت مختل ح
 Grind مــی شــوند. در هــر مرحلــه خــرد کــردن، مقــداری از مــوادی کــه
ــت  ــه دس ــز ب ــرم و ری ــر، ن ــت، زب ــامل ذرات درش ــود و ش ــی ش ــه م گفت
ــدا  ــر ج ــدی از همدیگ ــه بع ــه مرحل ــن ب ــل از رفت ــد قب ــه بای ــد ک ــی آی م
شــوند. بنابرایــن پــس از هــر مرحلــه خردکــردن توســط غلطــک هــا یــک 
ــده از روی هــر  ــی مان ــک کــردن وجــود دارد، ذرات درشــت باق ــه ال مرحل
ــن  ــند بنابرای ــپرم باش ــداری از آندوس ــوز دارای مق ــک ممکــن اســت هن ال
بــه بخــش بعــدی مخصــوص خــرد کــردن مــی رونــد و آنهایــی هــم کــه 
ــک  ــت غلطــک ی ــد از هــر جف ــد. بع ــی گردن ــد حــذف م آندوســپرم ندارن
ــر  ــه و پوســته از یکدیگ ــردن آندوســپرم، جوان ــرای جداک ــک ب دســتگاه ال
قــراردارد، قطــر ســوراخ هــا بــرای تولیــد آرد هــای مختلــف و جــدا کــردن 
ــور  ــا بیشــتر از ت ــک ه ــس ال ــف اســتاندارد شــده اســت و جن ــواد مختل م
هــای ســیمی مخصــوص اســت امــا از نــخ ابریشــم و نایلــون هــم بــرای 

بافتــن تورهــا اســتفاده مــی شــود.

فرایند بسته بندی و انتقال کندم:
آخریــن مرحلــه پــس از تولیــد آرد فراینــد بســته بنــدی و بارگیــری گنــدم مــی باشــد .

پاستیل های خوکی
در میــان بیــش از صــد نــوع محصــول یــک شــرکت اتریشــی، تنهــا در چهــار 
نــوع آن از ژالتیــن خــوک اســتفاده نشــده اســت کــه متاســفانه برخــی از انــواع 
ــا  ــن شــکات های اتریشــی ب ــی آن اســت. ای ــوع خوک ــود در کشــور، از ن موج
ــود  ــگاه ها وج ــود، در فروش ــد می ش ــوک تولی ــتخوان خ ــه از اس ــه ای ک ــز ژل مغ

دارد و شــاید کســی از مــواد اولیــه آن اطــاع دقیقــی نداشــته باشــد.
ــن  ــن ای ــه ژالتی ــت ک ــده اس ــر نش ــته های آن ذک ــه روی بس ــر اینک جالب ت
شــکات ها بــا مغــز ژلــه ای از خــوک بــه دســت آمــده اســت. ایــن شــکات ها 
ــودر  ــاخت آن از پ ــه در س ــود ک ــه می ش ــت و گفت ــش اس ــور اتری ــاخت کش س
ــدی  ــت ژله مانن ــکات حال ــه ش ــه ب ــود ک ــتفاده می ش ــوک اس ــتخوان خ اس
ــبناک اســت. ــیار چس ــود و بس ــان آب می ش ــوردن در ده ــگام خ ــد و هن می ده
ــن  ــودن ای ــل اطــاع داشــتن از آغشــته ب ــه دلی ــا ب بســیاری از مســلمانان اروپ
شــکات بــه پــودر اســتخوان خــوک، از مصــرف آن خــودداری می کننــد. شــما 

حتــی اگــر بــه ســایت اینترنتــی ایــن شــرکت مراجعــه کنیــد، خواهیــد دیــد کــه 
در آن بــر اســتفاده از ژالتیــن خوکــی تاکیــد و ذکــر شــده کــه فقــط در چهــار 
ــتفاده  ــوک اس ــن خ ــازی از ژالتی ــرکت پاستیل س ــن ش ــوالت ای ــوع از محص ن
ــن  ــوالت ای ــود محص ــه می ش ــه گفت ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــده اس نش

ــود. ــه می ش ــگاه ها عرض ــی فروش ــرکت در برخ ش

پاستیل های گاوی
اگــر شــما هــم نخواهیــد از پاســتیل هایی کــه در آن از ژالتیــن خوکــی اســتفاده 
شــده اســت اســتفاده کنیــد، بایــد بــه ســراغ پاســتیل هایی بروید کــه از اســتخوان 

گاو، ژالتیــن آن گرفتــه شــده اســت.
ژالتیــن، هیدروکلوئیــدی از جنــس پروتئیــن اســت کــه بــه دلیــل ویژگی هــای 
منحصــر بــه فــرد آن در ایجــاد ژل و قــوام دهندگــی در صنایــع غذایــی بــه طــور 

ــرد. ــرار می گی گســترده ای مــورد اســتفاده ق

 نویسنده : امیر رضازاده ولوجردی

مقدمه
ــازار عرضــه می شــوند.  ــه ب ــه شــکل خرس هــای کوچــک رنگارنــگ ب ــات کوچــک و الســتیکی هســتند کــه بیشــتر ب پاســتیل ها نوعــی آبنب
ــب  ــکل های جال ــال و… ش ــیب، پرتق ــابه، س ــری نوش ــو،  بط ــی، آلبال ــک، توت فرنگ ــر کوچ ــه، همبرگ ــرم، قورباغ ــکل های ک ــتیل ها در ش پاس

و دوســت داشــتنی دیگــر بــه بــازار عرضــه می شــود.
ــواع  ــه؟ ان ــا ن ــد ی شــاید دوســت داشــته باشــید بدانیــد ایــن پاســتیل های رنگارنــگ از چــه مــوادی ســاخته  شــده اند و ارزش غذایــی دارن
ــه در  ــده اند.ژالتینی ک ــاخته ش ــن س ــی و ژالتی ــای خوراک ــا، رنگ ه ــز، طعم دهنده ه ــربت گلوک ــکر، ش ــتیل ها از ش ــر پاس ــی و قدیمی ت اصل

ــد. ــت می آی ــه دس ــوک ب ــا خ ــتخوان گاو و ی ــود از اس ــتفاده می ش ــتیل ها اس ــاخت پاس س

پاستیل
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ــت. ــتیل ها اس ــن پاس ــامت، ژالتی ــرای س ــتیل  ها ب ــی پاس احتمال
ــرای ســامت  ــا ب ــتند. پریون ه ــا هس ــاوی پریون ه ــن ح ــواع ژالتی ــی از ان برخ
ــی خــود را از  ــه شــکل اصل ــن اســت ک ــون نوعــی پروتئی ــد. پری انســان مضرن
ــوند  ــفنجی گاوی ش ــفالوپاتی اس ــاری آنس ــب بیم ــد موج ــت داده و می توان دس

ــی دارد. ــرگ را در پ ــود و م ــاع می ش ــز و نخ ــب مغ ــبب تخری ــه س ک
ســازمان غــذا و داروی آمریــکا هشــدار می دهــد، در صورتــی کــه ژالتیــن گاوی 
ــال  ــن آوری نشــود، احتم ــح ف ــه روش صحی ــه ب ــا ژل ــتیل  ی ــرای ســاخت پاس ب
ــه ای  ــا ژل ــر اســتفاده از پاســتیل ی ــه انســان در اث ــن بیمــاری از گاو ب انتقــال ای

ــوده اســتفاده شــده اســت، وجــود دارد. کــه در آن از ژالتیــن آل

ژالتین زیر ذره بین
و همــه  پاســتیل ها، همــه  بســتنی ها،  و  ژله هــا، شــیرینی ها  مارماالدهــا، 
ــن  ــه ای ــوان در هم ــن را می ت ــای ژالتی ــد و ردپ ــی می زنن ــن ناخنک ــه ژالتی ب

خوراکی هــای خوش مــزه پیــدا کــرد.
ژالتیــن بــه آســانی در بــدن جــذب می شــود و حتــی بــه گــوارش ســایر مــواد 
ــه  ــی ب ــن گاه ــد. از ژالتی ــک می کن ــون کم ــد امولیس ــق تولی ــی از طری غذای

ــود. ــتفاده می ش ــوص اس ــای مخص ــی در رژیم ه ــل غذای ــوان مکم عن
بــه طــور معمــول، ژالتیــن 80 درصــد پروتئیــن، 13 درصــد رطوبــت و 2 درصــد 
مــواد معدنــی دارد. پروتئین هــای ژالتیــن حــاوی اســیدهای آمینــه مفیــد بــرای 
ســامت انســان اســت. بــرای اینکــه ژالتینــی کــه در تولیــد ژلــه و پاســتیل و… 
ــن آوری  ــی ف ــه خوب ــد ب ــد بای ــته باش ــبی داش ــت مناس ــود، کیفی ــتفاده می ش اس
ــی،  ــت های میکروب ــوح، تس ــگ و وض ــتی، رن ــان بهداش ــد، کارشناس ــده باش ش
ــوب  ــن خ ــک ژالتی ــی ی ــای ارزیاب ــن و… را معیاره ــوام ژالتی ــدرت ژل و ق ق

می داننــد.
جالــب اســت کــه بدانیــد تــا پیــش از ایــن بیشــترین ژالتیــن مــورد اســتفاده در 
صنایــع غذایــی و دارویــی کشــورمان از خــارج وارد می شــد و در ســال گذشــته، 

نخســتین کارخانــه تولیــد ژالتیــن در کشــورمان در مشــهد افتتــاح شــد.
ــود.  ــی ارزی می ش ــون دالر صرفه جوی ــش میلی ــه ش ــن کارخان ــیس ای ــا تاس ب
ایــن واحــد تولیــدی مــواد اولیــه تولیــد خــود را از اســتخوان حاصــل از کشــتار 
ســنگین گاو و شــتر تامیــن می کنــد. ایــن واحــد نخســتین تولیدکننــده ژالتیــن 
ــه  ــی ک ــه اســت در حال ــرعی دام در کشــور و منطق ــح ش ــال حاصــل از ذب ح
بیــش از 60 درصــد ژالتیــن تولیــد شــده در دنیــا از پوســت و اســتخوان خــوک 

ــود. ــد می ش تولی

ــن در آن اســتفاده شــده اســت،  ــه ژالتی ــه ای ک ــا ژل ــرای اینکــه پاســتیل و ی ب
ارزش غذایــی مطلوبــی داشــته باشــد الزم اســت ایــن ژالتیــن بــه روش صحیــح 
ــتخراج  ــای اس ــن روش ه ــی از بهتری ــه یک ــود ک ــتخراج ش ــتخوان گاو اس از اس

ــن از اســتخوان گاو، روش آنزیمــی اســت. ژالتی
اگــر ژالتیــن بــه بهتریــن صــورت اســتخراج و فــن آوری شــود، پاســتیل ها و یــا 
ــه خوبــی در  ژله هایــی کــه از آن ســاخته می شــود، اســتحکام مناســبی دارد و ب

ــدن جــذب می شــود. ب

پاستیل های خرسی؛ دوست یا دشمن؟
ــت  ــذی اس ــواد مغ ــه م ــد هیچ گون ــتیل فاق ــد پاس ــه می گوین ــان تغذی متخصص
ولــی در ســال های اخیــر برخــی از کارخانه هــای تولیــد پاســتیل، ویتامیــن c را 

ــد. ــه محصــوالت خــود افزوده ان ــز ب نی
برخــی از کارخانه هــا هــم تــاش کرده انــد بــرای تشــویق مصرف کننــدگان بــه 
خریــد پاســتیل، مولتی ویتامین هــا را نیــز بــه آن بیفزاینــد و بــا تاکیــد بــر ارزش 

ســامتی پاســتیل های خــود، جایگاهــی در بــازار فــروش بــه دســت آورنــد.
ــد، پوســیدگی های  ــد می کن ــه در پاســتیل ها ســامت را تهدی ــه دیگــری ک نکت
ــبند و  ــا می چس ــه دندان ه ــبنده ب ــای چس ــن ژالتین ه ــون ای ــت چ ــی اس دندان
چــون کــودکان بــه طــور معمــول در رعایــت بهداشــت دهــان و دنــدان کوتاهــی 
می کننــد، پیامــد خــوردن پاســتیل و مســواک نــزدن صحیــح، پوســیدگی دنــدان 

بــرای کــودکان اســت.
بــرای حــل ایــن مشــکل، شــرکت های ســازنده تــاش کرده انــد قنــد 
ــد  ــتیل ها کنن ــیدگی زا در پاس ــیرین کننده های پوس ــن ش ــول« را جایگزی »زایلیت
ــرات  ــر از خط ــی دیگ ــوند. یک ــا نش ــیدگی دندان ه ــب پوس ــتیل ها موج ــا پاس ت

ــش  ــه بخ ــت ک ــذار اس ــال گ ــی و در ح ــاد ترکیب ــک اقتص ــران ی ــاد ای اقتص
عمــده ای از صــادرات در ایــران بــر پایــه صــادرات نفــت و گاز اســت. اقتصــاد 
ایــران یکــی از معــدود اقتصادهــای بــزرگ اســت کــه در جریــان بحــران مالــی 

ــار آســیب نشــد. 2007-2009 مســتقیما دچ

ــش  ــه بی ــان  ک ــت جه ــاحت و جمعی ــد مس ــک درص ــا ی ــوری ب ــران کش ای
ــود  ــه خ ــان را ب ــر گازی جه ــد ذخای ــی و 25 درص ــر نفت ــد ذخای از 12 درص
اختصــاص داده اســت. کشــوری بــا ذخایــر معدنــی گســترده کــه تنهــا 7 درصــد 
ایــن ذخایــر اکتشــاف شــده اســت. ایــران کشــوری اســت بــا بیــش از 2700 
ــا ظرفیت هــای عظیمــی  ــا ب ــه اقتصــاد دری ــی و دسترســی ب ــرز آب ــر م کیلومت
در بخش هــای گردشــگری، ترانزیــت و کشــاورزی و کشــوری چهارفصــل کــه 

ــی دارد.   موقعیــت منحصــر بفــردی از لحــاظ اقلیمــی و جغرافیای

تولیــد ناخالــص داخلــی اقتصــاد ایــران در حــدود 400 میلیــارد دالر اســت ولــی 
متاســفانه 25 درصــد از ایــن تولیــد ناخالــص داخلــی وابســته بــه فــروش نفــت 

ــت و  ــه صــادرات نف ــر پای ــران ب ــده ای از صــادرات در ای اســت و بخــش عم
گاز اســت. 

ایــران چهارمیــن تولیدکننــده نفــت در جهــان و دارای اولین ذخایــر گازی جهان 
اســت. کشــورهایی نظیــر هنــد و چیــن در دوره قبلــی تحریــم هــا تمایلــی بــه 
ــران  ــت از ای ــد نف ــکا در خصــوص کاهــش خری ــای آمی ــم ه ــت از تحری تبعی
ــیاری  ــا بس ــم ه ــد تحری ــود در دوره جدی ــی ش ــی م ــش بین ــا پی ــتند. ام نداش
ــم هــا  ــا تحری ــت و ب ــن کشــور تبعی ــکا از سیاســت هــای ای از متحــدان آمری
ــتبدانه  ــی و مس ــات ضــد جهان ــزان اقدام ــه می ــا چ ــه ت ــد. اینک ــی کنن همراه
ــا  ــع همراهــی کشــورها ب ــزد و مان ــی را برانگی ــت جهان ــد مخالف ــکا بتوان آمری
ایــن سیاســت هــا شــود چیــزی اســت در آینــده مشــخص خواهــد شــد. امــا 
ایــران بــا اتخــاذ سیاســت هــای هوشــمندانه نفتــی و بــا ارائــه معافیــت هــا و 
ــران  ــت از ای ــد نف ــه خری ــورها را ب ــیاری از کش ــد بس ــی میتوان ــات نفت تخفیف
ترغیــب نمایــد. تقویــت صنایــع کوچــک و متوســط در کشــور و توســعه جــدی 
ــر  ــی از دیگ ــد داخل ــت تولی ــه در تقوی ــه جانب ــت هم ــی و حمای ــع داخل صنای
ــاز  ــورد نی ــای م ــر راهکاره ــت. از دیگ ــم هاس ــا تحری ــه ب ــای مقابل راهکاره

آقــای دکتــر مهــدی کریمــی تفرشــی ریاســت هیــات مدیــره اتحادیــه تعاونــی هــای توزیــع و فــروش 
محصــوالت غذایــی، رئیــس هیــات مدیــره خانــه صنعــت، معــدن وتجــارت جوانــان تهــران، ریاســت 
هیــات مدیــره تعاونــی تولیــد کننــدگان محصــوالت غذایــی، عضــو هیــات مدیــره کنفدراســیون صنعــت 
ایــران، نائــب رئیــس  هیــات مدیــره انجمــن علــوم و فنــاوری غــالت ایــران، مشــاور عالــی در کمیتــه 
فناوریهــای نــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســالمی، کارآفریــن برتــر جهــان اســالم

تحریم یا سوء مدیریت- ریشه مشکالت اقتصادی کشور 
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خـط تولـید آدامــس

مقدمه
آدامــس نوعــی جویدنــی مصنوعــی اســت کــه بــرای تــازه کــردن دهــان یــا بوبـَـری یــا ســرگرمی و مزیــدن بــه کار مــی رود. در قدیــم بــه گونــه ای 
ــر روی ســقزهای وارداتــی  ــام آدامــس تلفــظ نادرســتی اســت از مــارک آدمــز )Adams( کــه ب ــه می شــد. ن ــِقّز گفت ــران َس آدامــس رایــج در ای
ــه  ــد شــده بود کــه از نخســتین ســازندگان آدامس هــا ب ــده می شــد. ایــن آدامس هــا توســط تومــاس آدامــز آمریکایــی تولی ــران دی ــه ای ــه ب اولی
شــکل امــروزی بــود. وی آدامــس تولیــدی خــود را ســقز جویدنــی نیویورکــی آدمــز )بــه انگلیســی: Adams New York Chewing Gum(  نــام 

گذاشــت.
پیشینه آدامس های امروزی به دهه 18۶0 میالدی بازمی گردد، هنگامی که ماده ای به نام چیکله )chicle( تولید شد.

ــد. پارافیــن هــم یــک پایــه آدامــس رایــج دیگــر بــود، گرچــه  در قدیــم صمــغ بــه دســت آمــده از قطــران پوســت درخــت غــان را می جویده ان
ــا زمانــی کــه در دهــان گــرم و مرطــوب شــود، جویــد. نمی تــوان آن را ت

ــا  ــوی )0و۵%(، نرم کننده ه ــیرین کننده های ق ــیرین کننده ها )۵۹%(، ش ــس )30%(، ش ــه آدام ــد از پای ــارت ان ــس عب ــده آدام ــکیل دهن ــواد تش م
ــی. ــای خوراک ــی و رنگ ه ــای غذای ــال )۵%( و رنگ ه ــزاء فع ــا )۴%(، اج ــیره ذرت )10%، طعم دهنده ه )۲%(، ش

ــن روش آدامــس ســازی در ســال  ــا خوشــبو کــردن تنفــس اســتفاده شده اســت. اولی ــز کــردن دهــان ی ــرای تمی سده هاســت کــه از آدامــس ب
ــه  ــا اضاف ــه آنه ــی ب ــواد داروی ــه م ــد ک ــد ش ــی تولی ــال 1۹۲8، آدامس های ــی در س ــد یعن ــال بع ــد و ۵۹ س ــداع ش ــش( اب ــال پی 18۶۹ )13۵ س

ــد. ــت کن ــا را دریاف ــده آنه ــدن، مصــرف کنن ــگام جوی ــا هن می شــد ت
ــا  ــردن آدامس ه ــم دار ک ــت طع ــیکالمات جه ــولفام و س ــپارتام، آس س ــاخارین، آس ــل س ــی از قبی ــای مصنوع ــیرین کننده ه ــب از ش ــروزه اغل ام
ــا  ــه نوشــابه های رژیمــی و آدامس ه ــواد شــیرین ازجمل ــل برخــی م ــوادی ازقبی ــن شــیرین کننده هایی در م ــدار موجــود چنی اســتفاده می شــود. مق

آنقــدر نیســت کــه از حــد مجــاز بیشــتر شــود و بنابرایــن خطــری مصــرف کننــدگان را تهدیــد نمی کنــد.
ــه خــود اختصــاص داده اســت. در کشــور  ــازار مناســبی را ب ــه فــردش ب ــا ویژگــی هــای منحصرب ــه عنــوان یکــی از تنقــالت جــذاب ب آدامــس ب
مــا مصــرف آدامــس باالســت امــا متاســفانه تولیــد داخلــی پاســخگوی نیــاز بــازار نیســت و بخــش عمــده ایــن نیــاز از ترکیــه تامیــن مــی شــود.

آدامس های ویژه
1- آدامــس نیکوتیــن دار 2- آدامــس بادکنکــی 3- آدامس هــای حــاوی 

ویتامین هــا کــه ویــژه کــودکان تهیــه می گــردد.
  

ترکیبات آدامس
انــواع مختلفــي از آدامــس هــا وجــود دارد. شــامل : آدامــس جویدنــي ، آدامــس 
بادکنکــي و آدامــس متفرقــه. ماننــد آدامــس جرقــه اي، آدامســي کــه در وســط 
آبنبــات وجــود دارد یــا آدامســي کــه در وســط آن شــیره طعــم دار وجــود دارد. 

ماننــد آدامــس اولیپــس.

صمغ پایه مصنوعی
صمــغ پایــه عمدتــٌا پلــی مــری اســت کــه بــه آن مــوادی 
هــا   کننــده  Texturizers،نــرم  هــا  کننــده  پــر  ماننــد 
ضــد  ومــواد  اکســیدانها  ،آنتــی  Softners،امولســیفایرها 
افــزوده  دنــدان  بــه   Anti tacking agent چســپندگی 
ــات  ــامل کربن ــه ش ــغ پای ــده صم ــر کنن ــواد پ ــود.میزان م ــی ش م
ــک 3 (  ــم ) تال ــیلیکات منیزی ــا س ــم و ی ــات منیزی ــیم ،کربن کلس
، نبایــد در انــواع جویدنــی ، بیشــتر از 25 در صــد و در انــواع 
باشــد. صمــغ  کل  وزن  درصــد   38 از  بیشــتر   ، بادکنکــی 

ــادالت  ــا مشــکل مب ــای دالر اســت ت ــه ج ــی ب ــن ارز مبادالت کشــور جایگزی
ــا بســیاری از بانــک هــای جهانــی در معامــات بیــن المللــی در ایــن  ارزی ب
ــا برخــی  ــادالت ب ــا در مب خصــوص حــل شــود کاری کــه در حــال حاضــر ب
ــن  ــه و عــراق در حــال انجــام اســت و ای ــر ترکی از کشــورهای همســایه نظی
راهــکار بویــژه میتوانــد مشــکل بســیاری از شــرکت هــای نفتــی را در انجــام 
مبــادالت بــا ایــران مرتفــع ســازد و سیاســت هــای آمریــکا را در ایــن خصــوص 

ــاکام گــذارد. ن

ــی  ــژه کشــورهای اروپایــی در مقطــع کنون ــا جهــان و بوی ــد تعامــل ب هــر چن
بــرای ایــران بســیار مهــم و تعییــن کننــده اســت امــا مســئله خــروج آمریــکا از 
ــش هــای اقتصــادی  ــر گــذاری در مســائل و چال برجــام تنهــا بخشــی از تاثی
کشــور را عهــده دار اســت و ســهم عمــده ای از مشــکات اقتصــادی کشــور را 
بایــد در سیســتم مدیریتــی و بــی نظمــی در نظــام درونــی اقتصــادی کشــور و 

اخــال هــای داخلــی جســتجو کــرد.

آمریــکا نشــان داده کــه بــه جنــگ اقتصــادی بــا ایــران آمــده و ایــران بایــد در 
ایــن خصــوص تــوان مقابلــه اقتصــادی خــود را تقویــت نمایــد. امــا بــا نگاهــی 
عمیــق تــر بــه خوبــی میتــوان پــی بــرد کــه بســیاری از مشــکات اقتصــای 

کشــور ریشــه در درون نظــام اقتصــادی کشــور دارد.

ــان و  ــتفاده متخلف ــوء اس ــران و س ــا اخالگ ــارزه ب ــادی و مب ــفافیت اقتص ش
ــه  ــت ک ــی اس ــای مهم ــاق از ابزاره ــواری و قاچ ــت خ ــا ران ــدی ب ــه ج مقابل

ــاز دارد.  ــه آن نی ــز ب ــر چی ــش از ه ــر بی ــال حاض ــور در ح کش

ــرخ ارز یکــی از مشــکات ســاختاری  ــه ن اقتصــاد واردات محــور و وابســته ب
کشــور اســت کــه تــا زمانــی کــه بــه طــور جــدی بازنگــری و اصــاح نشــود 
بســیاری از مشــکات اساســی درپیکــره اقتصــاد کشــور پابرجــا خواهــد بــود.

ــن ســمت و  ــه ای ــی کــه کشــور را ب ــه و اتخــاذ سیاســت های ــی روی واردات ب
ــی دهــد یکــی از اشــکاالت اساســی در اقتصــاد کشــور اســت  ســو ســوق م
ــی، اشــتغال، بنگاههــای  ــد داخل ــه تولی ــه هــای ســنگینی ب ــد ضرب کــه میتوان
ــتی  ــت معیش ــور و وضعی ــاد کش ــت و اقتص ــق صنعع ــع رون ــای و بالطب اقتص

ــد. ــردم وارد کن م
در شــرایطی کــه تولیدکننــدگان داخلــی بــا تمــام تــوان بــه تولیــد محصــوالت 
ــی  ــت م ــی هم ــابه خارج ــوالت مش ــا محص ــت ب ــل رقاب ــت و قاب ــا کیفی ب
ــرده  ــاق و تحصیلک ــوده، خ ــوان، کارآزم ــص ، ج ــای متخص ــد و نیروه ورزن
ــوژی  ــن تکنول ــا آخری ــوآوری و همگامــی ب ــده هــا و ن کشــورمان در طــرح ای
ــد ورود  ــی کنن ــذار نم ــی فروگ ــچ کوشش ــا از هی ــتاوردهای روز دنی ــا و دس ه
بــی رویــه و کنتــرل نشــده و اغلــب قاچــاق محصــوالت مشــابه خارجــی بــه 
ــی  ــن محصــوالت ب ــا ای ــن هــای فروشــگاهها ب ــر کــردن الی کشــورمان و پ
انصافــی در حــق تولیدکننــده زحمتکــش، نیروهــای تحصیلکــرده و فرهیختــه 
و کارگــر زحمتکــش ایرانــی اســت و خوابیــدن چــرخ هــای تولیــد بســیاری از 
صنعتگــران و تعطیلــی بســیاری از واحدهــای تولیــدی و بیــکار خیــل عظیمــی 

ــری اســت. ــی تدبی ــن ب از نیروهــای کار از پیامدهــای ای

متاســفانه کشــور مــا همــواره از سیاســت هــای اقتصــادی ســلیقه ای و غیــر 
ــزی اقتصــادی  ــه ری ــران اســتراتژیک و برنام ــود مدی ــدم وج ــانه و ع کارشناس
صحیــح و کارآمــد متحمــل آســیب شــده و آزمــون و خطاهــای صــورت گرفتــه 
ــب و کار را در  ــذاری و کس ــرمایه گ ــن س ــرایط مطمئ ــادی و ش ــت اقتص امنی
کشــور بــه مخاطــره انداختــه اســت. علیرغــم پیش بینــی هــای صــورت گرفتــه 
ــت اصــل 44 ، اقتصــاد کشــورهنوز  ــه ششــم توســعه در جهــت رعای در برنام
ــن  ــرده و ینابرای ــل نک ــق عم ــازی موف ــی س ــمت خصوص ــه س ــت ب در حرک
بســترهای الزم جهــت ورود و اعتمــاد ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی 

فراهــم نشــده اســت.

اصــاح نظــام بانکــی از عوامــل بســیار کلیــدی در مدیریــت اقتصــادی یــک 
کشــور اســت کــه میتوانــد بــا مهــار تــورم و رونــق بنگاههــای اقتصــادی ثبــات 
و آرامــش را در  اقتصــاد جامعــه ایجــاد کنــد. آنچــه کــه متاســفانه سالهاســت 
ــه گریبــان اســت مشــکات ســاختاری نظــام بانکــی،  ــا آن دســت ب کشــور ب
نوســانات در تصمیــم گیــری هــا و آزمــون و خطاهایــی بــوده کــه نتایــج خوبــی 

بــرای اقتصــاد کشــور بــه دنبــال نداشــته اســت.

در کشــوری کــه مهــد اقتصاددانــان و نخبــگان و دانشــمندان فرهیختــه اســت 
ــه  ــن سیاســت هــا و ارائ ــن ســرمایه هــای ارزشــمند در تدوی ــد از ای چــرا نبای
راهکارهــا و تصمیــم گیــری هــای کان اقتصــادی بــه نحــو درســت و شایســته 

ای بهــره بــرداری کــرد؟ 

ــت  ــی و مدیری ــزم مل ــک ع ــد ی ــدار نیازمن ــعه پای ــم توس ــدف مه ــق ه تحق
ــد،  ــران توانمن ــد مدی ــت. بای ــه هاس ــی عرص ــانه در تمام ــت و کارشناس درس
ــطوح و  ــی س ــادی در تمام ــر جه ــرا و دارای تفک ــرا، عملگ ــعه گ ــه، توس نخب
ارکان پیکــره اقتصــاد و برنامــه ریــزی کشــور بــه کار گرفتــه شــوند و شایســته 
ســاالری بــه مفهــوم واقعــی اجرایــی شــود. توانمنــد ســازی و تقویــت بخــش 
خصوصــی از ارکان مهــم ایجــاد انگیــزش بــرای ســرمایه گذاری و فضــای امن 
کســب و کار اســت. تقویــت شــرکتهای رقابــت پذیــر و کمــک بــه گســترش 
رقابــت مثبــت و ســازنده، آشــنایی و پیــاده ســازی دقیــق اســتانداردهای بیــن 
ــن  ــط بی ــی و تجــارت آمــوزش محــور و شــناخت درســت حقــوق و رواب الملل
ــم  ــز فراه ــاوری و نی ــعه فن ــد و توس ــل تولی ــره وری عوام ــای به ــل، ارتق المل
شــدن بســترهای الزم جهــت  بهبــود و توســعه روابــط تجــاری بین المللــی از 
ضــرورت هایــی اســت کــه بــرای محقــق شــدن یــک فضــای مطمئــن بــرای 
کســب و کار و توســعه پایــدار اقتصــادی در کشــور بایــد بــه آن بیــش از هــر 

زمــان دیگــری پرداختــه شــود.

کشــور مــا پتانســیل هــای بســیار باالیــی دارد کــه اگــر بــه درســتی مــورد بهره 
بــرداری قــرار گیــرد و از تمامــی تــوان و دانــش فنــی و گنجینــه هــای عظیــم 
ــل  ــوان در مقاب ــی ت ــدار م ــا اقت ــود ب ــتفاده ش ــی اس ــیر خودکفای ــی در مس مل
تمامــی فشــارهای آمریــکا ایســتادگی کــرد و در راســتای تحــول اقتصــادی گام 
هــای بزرگــی برداشــت و ایــن مهــم بــه یــک عــزم ملــی و جهــادی در همــه 

ارکان پیکــره جامعــه نیازمنــد اســت.
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ترکیبات اصلي و اولیه آدامس شامل چهار مورد است :
Base .1 آدامس 2. شکر 3. اسانس 4. جا دهنده

بــراي تولیــد آدامــس در قــدم اول بایــد از Base شــروع کــرد. Base آدامــس 
مــاده اي ســفت و ســفید رنــگ اســت کــه داراي ترکیبــات مختلفــي مــي باشــد. 

صمغ طبیعی
ــتحصال  ــت اس ــه درخ ــه از تن ــت ک ــی اس ــقز( اولئورزین ــی )س ــغ طبیع صم
ــه )ون(  ــام بن ــه ن ــی ب ــران از درخت ــه در ای ــود ک ــی ش ــرآوری م ــپس ،ف ، وس
ــزان  ــی آید.می ــت م ــی Pistacia atlantica بدس ــته وحش ــواده پس از خان
کربنــات کلســیم در صمــغ طبیعــی )ســقز( نبایــد بیشــتر از یــک در صــد وزن 

ــد. کل آن باش
  

پوشش آدامس
ــا  ــواع آدامــس را ب ــوان ان ــراق وشــکننده ای اســت کــه مــی ت ــازک ،ب ــًه ن الی
آن پوشــش داد ایــن پوشــش معمــوال از شــربت شــکر یــا شــیرین کننــده هــا 
ــا  ــده ه ــراق کنن ــا وب ــده ه ــظ کنن ــده هــای مجــاز ، تغلی ــم دهن ــا و طع ،رنگه

تشــکیل مــی شــود.
شکر

همان شکر سفید یا ساکارز
گلوکزمایع

شیرین کننده ها وحجم دهنده های مجاز خوراکی
شــیرین کننــده هــاو حجــم دهنــده هــای مــورد اســتفاده بــرای تولیــد آدامــس 
عبارتنــد از : ایزومالــت ، ســوربیتول ، مانیتــول، مالتیتــول ، زایلیتــول ، الکتیتــول 
، ، اســتویا ، مالتــو دکســترین هــا ، پلــی دکســتروز هــا ، فروکتــو الیگوســاکارید 
هــا ، کــه میــزان مصــرف آنهــا بــا درنظــر گرفتــن عملیــات خــوب ســاخت 1 
مــی باشــد. طبــق اســتاندارد اتحادیــه اروپــا حــد مجــاز برخــی ازشــیرین کننــده 

هــا بــه شــرح زیــر اســت :
1 آسه سولفام پتاسیم ، حداکثر 2000 میلی گرم در کیلو گرم

2 آسپارتام ، 5500 میلی گرم در کیلوگرم
3 سوکرالوز، 3000 میلی گرم در کیلو گرم

4 نمــک آســپارتام- آســه ســولفام، 2000 میلــی گــرم در کیلــو گــرم بــر حســب 
آســه ســولفام پتاســیم

 اسانس های مجاز خوراکی
رنگهای مجاز خوراکی

اسیدهای آلی مجازخوراکی
اسید سیتریک

بیــس هایــي کــه از کشــورهاي خارجــي وارد مــي شــود، بایــد توســط مســئولین 
کنتــرل کیفــي آزمایشــگاه تســت شــده و تاییــد مــي گــردد و وارد خــط تولیــد 

مــي گــردد. Base داراي اشــکال مختلفــي مــي باشــد.
Base -1 هــاي ورقــه اي و ضخیــم کــه بــه علــت راحــت تــر بــودن اســتفاده 

از آن در تولیــد دســتي اســتفاده مــي شــود.
Base -2 هاي فیتیله اي شکل .

Base -3 هایــي کــه بــه شــکل نخودچــي و دایــره اي شــکل اســت کــه بــه 
علــت راحــت تــر بــودن توزیــن و اســتفاده در صنعــت مکانیــزه از آن اســتفاده 

مــي شــود.
Base ترکیبــي اســت از مــواد آلــي . یعنــي ترکیبــات رزینــي . صمــغ ) ســقز (  
chickel / موادمعدنــي ، کــه در ایــران فقــط از کربنــات کلســیم اســتفاده مــي 
ــواد  ــک اســتفاده مــي شــود / و م ــودر کال شــود و در کشــورهاي خارجــي از پ

Filler حجــم دهنــده آدامــس یــا
مخلــوط بــاال را در دمــاي بــاال 70_60 درجــه حــرارت داده داخــل میکســر مــي 
ریزنــد ســپس در قالــب مــي ریزنــد تــا ســرد شــود. در ایــن حالــت Base آمــاده 
 Base ــر ــم شــود. اگ ــد تنظی مصــرف مــي شــود. درجــه حــرارت میکســر بای
بیشــتر از آن حــرارت ببینــد خــراب شــده و اگــر کمتــر باشــد، آب نمــي شــود.
ســپس Base آمــاده شــده ، شــکر اســانس و گلوکــز را بــا یکدیگــر مخلــوط 
ــود.  ــي ش ــس م ــردن آدام ــرم ک ــث ن ــده باع ــتفاده ش ــز اس ــم. گلوک ــي کنی م
بــراي شــیرین کــردن آدامــس شــکر حتمــا بایــد بــه صــورت پــودر در بیایــد. 
در غیــر ایــن صــورت بلورهــاي شــکر در حیــن جویــدن آدامــس ایجــاد مشــکل 

خواهــد کــرد.
مخلــوط فــوق را 10 تــا 15 دقیقــه هــم مــي زنیــم و درون دســتگاهي بــه نــام 
Extuder مــي ریزیــم. ایــن دســتگاه شــبیه بــه چــرخ گوشــت اســت. مخلــوط 
از خروجــي دســتگاه خــارج شــده و توســط 4 غلطــک ضخامــت آن تنظیــم مــي 
 Stick شــود. بــراي آدامــس هــاي معمولــي ضخامــت بیشــتر و بــراي آدامــس
یــا تخــت ، خمیــر کامــا نــازک مــي شــود. ایــن دســتگاه مجهــز بــه فلزیــاب 
ــر از ایــن قســمت  ــور خمی نیــز هســت. در صورتــي کــه دســتگاه در حیــن عب
تشــخیص وجــود فلــز را بدهــد، دســتگاه از کار افتــاده و کارگــر آن قســمت از 

خمیــر را بریــده و از خــط خــارج مــي کنــد.
ــي  ــودي م ــي و عم ــاي افق ــرش ه ــه ، ب ــه توســط تیغ ــس در ادام ــر آدام خمی
خــورد و قطعــه قطعــه تقســیم مــي شــود. ســپس ترکیــب ورقــه اي حاصــل را 

داخــل صفحــات چوبــي قــرار مــي دهنــد تــا آنهــا را انتقــال دهنــد. بعــد آنهــا 
را درون یخچــال هایــي بــا درجــه حــرارت زیــر 15 درجــه بــه مــدت 15- 10 
ســاعت بســته بــه شــرایط محیطــي قــرار مــي دهنــد تــا ســفت شــود در ایــن 

قســمت مرحلــه اول بــه پایــان مــي رســد.

در مرحلــه دوم قطعــات آمــاده شــده را درون دیگهــاي دراژه مــي ریزنــد. 
ایــن دیگهــا ظرفهــاي بــزرگ چرخانــي اســت کــه توســط یــک لولــه 
ــر آن  ــده مــي شــود. عــاوه ب ــه درون آن دمی ــان هــوا ب ــزرگ ، جری ب
داخــل ایــن دیگهــا توپهــاي پاســتیکي بــه انــدازه تــوپ تنیــس مــي 
اندازنــد کــه در حیــن چرخیــدن ظــرف ،  بــه آدامــس ضربــه وارد کــرده 
و آنهــا را از یکدیگــر جــدا کنــد تــا در حیــن ریختــن شــربت بــر روي 
آن آدامــس هــا بــه یکدیگــر نچســبد. بعــد از جــدا ســازي تکــه هــاي 
آدامــس آن را دوبــاره بــه ســردخانه انتقــال مــي دهنــد. بــراي درســت 
کــردن ترکیــب بــراق روي آدامــس ابتــدا آب را بــه جــوش مــي آورنــد 
ــا قــوام  ــه آن اضافــه مــي کننــد ت ــا حــد اشــباع شــکر را ب و ســپس ت
پیــدا کنــد. در ایــن مرحلــه مهــم نیســت کــه شــکر را بــه صــورت پــودر 
ــد.  ــي کن ــاد نم ــکلي ایج ــده و مش ــل ش ــون در آب ح ــم . چ در آوری
 CMC( Carboccy Metilen ــودر ــه آن پ ــوام بیشــتر ب ــراي ق ب
Celulose ( اضافــه مــي کنیــم. ایــن مــاده پــودر ســفید رنگــي اســت 
کــه آن را داخــل آب جــوش مــي ریزنــد تــا بــه شــکل ژلــه در بیایــد. 
ــظ  ــا شــربت غلی ــد ت ــي کنن ــه م ــوق اضاف ــه شــربت ف ســپس آن را ب
شــود. ایــن مــاده همچنیــن باعــث مــي شــود تــا رطوبــت درون آدامــس 
حفــظ شــود. داخــل آدامــس بــه تنــاوب اســانس و CMC مــي ریزنــد 

تــا شــربت آمــاده شــود.

ــفید  ــا و س ــدون ج ــس ب ــدن آدام ــرد ش ــا و س ــدن دراژه ه ــاده ش ــد از آم بع
ــذا جــا  ــه کاغــذ مــي چســبد. ل ــدي ب ــگام بســته بن ــذا در هن ــگ اســت. ل رن
دهنــده اســتفاده مــي کننــد. Glasing agent یــا جــا دهنــده کــه بــه آن 
پــودر کارنوباواکــس نیــز مــي گوینــد، پــودر زرد رنگــي اســت کــه بــراي ایــن 
کار اســتفاده مــي کننــد. بــراي ســفید شــدن آدامــس نیــز در آن از دي اکســید 

تیتانیــوم اســتفاده مــي شــود.
ــه  ــا تک ــد ت ــي کنن ــک م ــس و جــا دادن ، آن را ال ــاده شــدن آدام ــد از آم بع
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ــاده شــود. ــدي آم ــراي بســته بن هــاي شکســته جــدا شــده و ب

ماشین آالت مورد نیاز تولید آدامس
1 – میکسر

2 – اکسترودر
3 – فرم دهی

4 – داژه
5 – سورتینگ

  
1 – میکســر : جهــت مخلــوط کــردن شــکر بیــن آدامــس ، اســانس و گلوکــز 
 Zبــا یکدیگــر اســتفاده مــی شــود ایــن میکســر دوجــداره تمــام اســتیل از نــوع
مــی باشــد همــراه بــا ژاکــت آب گــرم دارای 2 محــور کــه در خــاف یکدیگــر 

بــا دورهــای مختلــف حرکــت مــی کننــد .
ــه  ــر ب ــط میکس ــده توس ــوط ش ــواد مخل ــق م ــت تزری ــترودر : جه ۲ – اکس
دســتگاه فــرم دهــی طراحــی شــده اســت کــه بــه کمــک 2عــدد مــاردون پــر 
قــدرت ایــن عمــل انجــام مــی گــردد و بــرای ســهولت و بــازده باالتــر دســتگاه، 
قســمت خروجــی آن دارای المنــت مــی باشــد و عــرض کار 35 ســانتی متــر در 

نظــر گرفتــه شــده اســت .
3 – فــرم دهــی : مــواد خروجــی از اکســترودر وارد دســتگاه فــرم دهــی مــی 
شــود ایــن دســتگاه دارای 5 جفــت غلطــک مــی باشــد کــه ضخامــت آن قابــل 
تنظیــم اســت 3 غلطــک ابتــدای وظیفــه تنظیــم ضخامــت را دارنــد و غلطــک 
هــای انتهایــی وظیفــه بــرش و شــکل دهــی روی محصــول را بــه عهــد دارنــد 
کــه هــر کــدام توســط الکتروگیربکــس مجزایــی حرکــت مــی کنــد و ســرعت 

آنهــا بــه تنهایــی قابــل تنظیــم اســت .
ــس بصــورت  ــی ، آدام ــرم ده ــل ف ــس از انجــام عم ــتگاه دراژه : پ ۴ – دس
ــردن وارد  ــراق ک ــی و ب ــاب ده ــدن و لع ــدا ش ــرای ج ــد ب ــی باش ــه ای م ورق
دســتگاه دراژه مــی شــود ایــن دســتگاه بصــورت چرخشــی عمــل کــرده دارای 
دیــگ اســتیل یــا مســی ) بــا توجــه بــه نیــاز مشــتری ( مــی باشــد کــه بوســیله 

موتورگیربکــس مجــزا و بســیار کار آمــد ایــن عمــل انجــام مــی گیــرد .
۵ – ســورتینگ : پــس از عمــل دراژه امــکان چســبیده شــدن یــا خــرد شــدن 
ــر در  ــری از تاخی ــت جلوگی ــود دارد جه ــدی وج ــای تولی ــس ه ــی از آدام برخ
دســتگاه بســته بنــدی و کیفیــت محصــول بوســیله دســتگاه ســورتینگ مــوارد 

ذکــر شــده از محصــول اصلــی خــارج مــی گــردد .

 تشریح فرآیند تولید آدامس
خــش اصلــی آدامــس یــک صمــغ رزینــی یــا صمــغ آدامــس اســت کــه 
رنــگ و طعم هــای مختلــف: پرتقالــی، مــوزی، شــکاتی، نعناعــی و… 
ــی  ــاده اصل ــن م ــه ای ــا ب ــن طعم ه ــک از ای ــر ی ــزودن اســانس ه ــا اف ب
بــه دســت آمــده اســت. مــاده اصلــی آدامــس از مــواد مختلفــی شــامل 
ــن  ــور عســل، پلی اتیل ــوم زنب ــن، م ــا پارافی ــه ت صمغ هــای گیاهــی گرفت

ــر اســت. ــتات متغی ــل اس و پلی ونی
ــه و  ــای اولی ــاختن آدامس ه ــتر در س ــان بیش ــای درخت ــه صمغ ه  البت
در واقــع در ســاخت ابعــاد آدامس هــای امــروزی اســتفاده می شــده 
ــوم  ــن و م ــازی، از پارافی ــات آدامس س ــتر کارخانج ــروزه بیش ــت و ام اس
زنبــور عســل و ســایر فرآورده هــای ســنتتیک در فرمــول آدامــس خــود 
اســتفاده می کننــد. البتــه فرمــول آدامــس هــر کارخانــه ای کامــًا ســری 
ــن  ــات آن بی ــه کلی ــود، گرچ ــه نمی ش ــق ارائ ــورت دقی ــه ص ــت و ب اس

ــت. ــترک اس ــف مش ــای مختل کارخانه ه

در کاخانجــات ســاخت آدامــس، ابتــدا صمــغ رزینــی اولیــه آدامــس )ماده 
ــور  ــان  ط ــود و هم ــه ذوب می ش ــای 115 درج ــس( در دم ــی آدام اصل
کــه بــه صــورت روان و نــرم درآمــده اســت، از یــک شــبکه ســوراخ دار 
ــن  ــپس ای ــود. س ــه ش ــای آن گرفت ــا ناخالصی ه ــود ت ــور داده می ش عب

ــا دســت  ــا کــرده و ب ــي ت ــه صــورت طول ــد و بعــد از ســرد شــدن آن را ب دهن
جــدا مــي کننــد تــا بــراي بســته بنــدي آمــاده شــود.

دراژه هــاي آمــاده شــده و آدامــس هــاي اســتیک درون دســتگاهي قــرار مــي 
ــه هــم آن از یکدیگــر جــدا  ــا چســبیده ب ــد و بخــش هــاي شکســته و ی گیرن
مــي شــوند. ســپس آن هــا درون دســتگاه بســته بنــدي قــرار مــي دهنــد. ایــن 
دســتگاه مــي توانــد دراژه هــا را بــه صــورت بســته هــاي 6 تایــي در آورد. بعــد 
از آمــاده شــدن ، بســته هــاي 6 تایــي درون بســته هــاي مقوایــي قــرار گرفتــه 

و ســلفون بــه دور آنهــا کشــیده مــي شــود.
بعــد از ســلفون کشــي نیــز آنهــا را بــه صــورت چنــد تایــي درون کارتــن قــرار 
ــته  ــا را بس ــن ه ــودکار ، کارت ــن خ ــب ک ــن چس ــتگاه کارت ــط دس داده و توس

بنــدي مــي شــود

ــول و  ــول، مانیت ــوربیتول، زایلیت ــت، س ــط ایزومال ــس توس ــن آدام Relax : ای
آســپارتام شــیرین شــده اســت.

Dirol : ایــن آدامــس 32 درصــد ســوربیتول، 24 درصــد مانیتــول، 4 درصــد 
زایلیتــول و مقــداري هــم آســپارتام دارد.

Orbit : این آدامس داراي مانیتول، سوربیتول و آسپارتام است.
Extra : این آدامس داراي مانیتول و سوربیتول است.

مــاده مــذاب وارد ظرف هــای بــزرگ مخلوط کننــده می شــود و در 
آن جــا اجــزای دیگــر آدامــس ماننــد شــکر، شــیره غــات، مــواد رنگــی 
ــوط  ــزوده و مخل ــع اف ــن مای ــه ای ــده ب ــده و نگهدارن ــواد طعم دهن و م

می شــود.
 ایــن مایــع یک دســت ســپس وارد بخــش ســردتری از دســتگاه می شــود 
ــه کمــک غلتــک و  ــواد واردشــده را ب ــن قســمت از دســتگاه، م کــه ای
ــازک آدامــس در مــی آورد  ــه صــورت الیه هــای ن ــا کاهــش حــرارت ب ب
ــا  ــه ب ــی ک ــرد. آدامس های ــواه می ب ــای دلخ ــکل ها و اندازه ه ــه ش و ب
ــای  ــد در الیه ه ــده اند، بای ــیده ش ــی پوش ــخت آب نبات ــای س غاف ه
ــد. ــری هــم دارن ــه شــوند و مراحــل ســاخت طوالنی ت ــری تهی ضخیم ت

تفاوت آدامس بادکنکي و آدامس هاي معمولي
آدامــس بادکنکــي یــه صــورت دراژه در نمــي آ یــد و قالــب آن متفــاوت اســت. 
ــي ) صمــغ ( بیشــتري  ــواد آل ــت االستیســیته بیشــتر، آدامــس حــاي م ــه عل ب
اســت. همچنیــن بــه آن نــرم کننــده دیگــري نیــز مــي زننــد. یعنــي گلوکــز بــه 
ــه آن  ــد. در نتیجــه ب ــرم کن ــدازه آدامــس را ن ــن ان ــا ای ــد ت ــي نمــي توان تنهای
ســوربیتول و گلیســیرین اضافــه مــي کننــد. در آدامــس هــاي دراژه اســانس و 
شــکر را در دو مرحلــه اضافــه مــي کننــد. یعنــي آن را هــم بــه Base اضافــه 

مــي کننــد هــم بــه پوشــش روي آدامــس .
ــیرین  ــانس و ش ــه از اس ــک مرحل ــط در ی ــي فق ــس بادکنک ــراي آدام ــي ب ول
کننــده اســتفاده مــي شــود. همچنیــن بــه علــت نــرم بــودن زیــاد خمیــر، نمــي 
تــوان آن را توســط غلطــک نــازک کــرد. بلکــه آن را درون اکســتوتد ریختــه و 
بــه صــورت نــوار 50- 40 متــري در مــي آورنــد. ســپس آن را بــرش مــي زننــد 

و بســته بنــدي مــي کننــد.

بــراي آدامــس اســتیک یــا آدامــس تخــت نیــز از همــان نــرم کننــده آدامــس 
بادکنکــي اســتفاده مــي کننــد تــا آدامــس کــه بســیار نــازک اســت خورد نشــود. 
ســپس توســط غلطــک بســیار نــازک مــي شــود و بــرش هــاي عمــودي مــي 
خــورد ) بــر خــاف آدامــس دراژه (  ســپس آدامــس را بــه ســردخانه انتقــال مــي 
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استویا: جانشین شکر در صنعت غذایی آینده

مقدمه
ــه  ــوان ب ــی ت ــیرین کننده ها م ــن ش ــن ای ــم تری ــتند. از مه ــی هس ــت غذای ــه در صنع ــواد اولی ــن م ــیرین کننده ها پرکاربردتری ش
ــام علمــی: Stevia Rebaudiana( یــک گیــاه بوتــه ای دارای شــاخه های جانبــی متعــدد اســت.  اســتویا اشــاره کــرد، اســتویا )ن
عصــاره ی اســتویا شــیرین کننده ای قــوی اســت و بطــور گســترده در کشــورهایی نظــر ژاپــن، چیــن، روســیه، پاراگوئــه، آرژانتیــن، 
اندونــزی مالــزی، اســترالیا، نیوزلنــد و آمریــکای جنوبــی بــرای شــیرین کــردن چــای، دارو، غــذا و نوشــیدنی ها اســتفاده می شــود. 
ــیرین کننده از  ــن ش ــد. ای ــر باش ــیرین کننده ی برت ــد ش ــی توان ــری م ــم کال ــیرین کننده های ک ــایر ش ــا س ــت ب ــتویا در رقاب اس
آنجایــی کــه منشــاء طبیعــی دارد بــرای مصــرف کنندگانــی کــه بــه ســالمت خــود اهمیــت می دهنــد، بســیار جالــب توجــه اســت. 
شــیرین کننده ی اســتویا در برابــر حــرارت تــا °۲00 پایــدار اســت و قابلیــت تخمیــر نــدارد. از ایــن رو بــرای اســتفاده در غذاهــای 
مختلــف مناســب اســت. عــالوه بــر ایــن خــواص ارگانولپتیــک )خــواص مربــوط بــه یــک یــا چنــد حــس مخصــوص در یــک غــذا 
شــامل دیــدن ، بوئیــدن ، چشــیدن و لمــس کــردن( آن قابــل قبــول بــوده اســت و پیشــنهاد شــده کــه بعنــوان جایگزیــن ســاکاروز 

)شــکر( مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.

 کاربرد استویا در صنعت غذایی
ــرف  ــه مص ــدگان ب ــرف کنن ــش مص ــد گرای ــان می ده ــی ها نش بررس
غذاهــای ســالم تر رو بــه افزایــش اســت، افــزون بــر خــواص ذکــر شــده، 
ــواد  ــیم و م ــا، پتاس ــی از پروتئین ه ــل توجه ــدار قاب ــامل مق ــتویا ش اس
غذایــی ضــروری دیگــر اســت، ایــن گیــاه همچنیــن می توانــد بــه عنــوان 
منبــع کربوهیــدرات بــدون کالــری در رژیــم غذایــی مــورد اســتفاده قــرار 
ــکات،  ــازی، ش ــا س ــازی، مرب ــکوییت س ــع بیس ــن رو صنای ــرد. از ای گی
ــویا، آب  ــس س ــت، س ــیرین، ماس ــس، ذرت ش ــوه، س ــتنی، آب می بس
نبــات، ترشــی، غذاهــای دریایــی و نوشــیدنی های معمــول نظیــر قهــوه و 
دمنوش هــای طبیعــی از جملــه صنایــع غذایــی هســتند کــه مــی تواننــد 
از ایــن شــیرین کننده کــم کالــری در محصــوالت خــود اســتفاده نماینــد.

نمونه های استفاده از استویا در صنایع غذایی
در ادامــه نمونه هایــی از کاربردهــای عصــاره اســتویا بعنــوان شــیرین کننده 

جایگزیــن شــکر در دنیــای امروز آورده شــده اســت.

آزمایش بر روی استویا
در مطالعــه ای اســتویوزید و ســاکاروز بــه آب و آب هلــو اضافــه شــدند و 
بــر اســاس میــزان شــیرینی و تلخــی آن هــا بــر روی ایــن دو نوشــیدنی 
مقایســه شــدند. نتایــج نشــان داد کــه mg/L160 از اســتویا )اســتویوزید( 
ــوه  ــاکاروز در آبمی ــن g/L34 س ــزی جایگزی ــد بطــور موفقیت آمی می توان
ــوالت  ــی محص ــای حس ــی روی ویژگی ه ــر منف ــه اث ــدون اینک ــود، ب ش

داشــته باشــد.

استویا در کوکاکوال
ــتفاده  ــمت اس ــه س ــی ب ــی غذای ــای بین الملل ــیاری از کمپانی ه ــروزه بس ام
از شــیرین کننده اســتویا در محصوالتشــان رفته انــد از جملــه شــرکت 
کوکاکــوال در ژاپــن کــه بــرای نوشــابه های رژیمــی خــود از عصــاره ی ایــن 
ــتویوزید( در  ــتویا )اس ــداری اس ــد. پای ــتفاده می کن ــیرین اس ــای ش برگ ه
دماهــای بــاال حیــن فرآیندهــای مختلــف و شــرایط نگــه داری تخمیــن زده 
شــده اســت. اســتویا )اســتویوزید( در دمــای بــاال در نوشــیدنی های چــای و 
قهــوه بــرای مــدت 1 ســاعت تــا˚120 پایــداری خوبــی نشــان داده اســت.

 

شیرینی و نان با استویا
در صنعــت نانوایــی و شــیرینی نیــز می تــوان از اســتویا بهــره بــرد. تمــام 
ــا  مــواد غذایــی پختــه شــده ماننــد پودینگ هــا و کیک هــا می تواننــد ب
مقــدار کمــی از پــودر بــرگ اســتویا شــیرین شــوند. اســتویا )اســتویوزید( 
غیــر قابــل تخمیــر اســت و بــه هیــچ وجــه هنــگام طبــخ تحــت واکنش 
ــی  ــت و ایمن ــا کیفی ــن ویژگی ه ــرد. ای ــی گی ــرار نم ــوه ای شــدن ق قه
ــش  ــیرین کننده را افزای ــن ش ــرای ای ــد ب ــر مفی ــول عم ــا ط ــتفاده ب اس
ــب  ــد. جال ــم می کن ــت فراه ــرد آن را در پخ ــه ی کارب ــد و زمین می ده
اســت بدانیــد کــه تنهــا یــک تکــه از بــرگ اســتویا بــرای شــیرین کردن 
دهــان بــه مــدت 1 ســاعت کافــی اســت. صنعــت شــیرینی ســازی مــی 
توانــد از مزایــای اســتفاده از اســتویا بعنــوان جایگزیــن کامــا مناســب 

بــرای شــکر بــه عنــوان شــیرین کننده نیــز بهــره منــد باشــد.

  استویا در شکالت های شما
در صنعــت شــکات و آب نبــات ســازی نیــز اســتفاده از شــیرین کننــده 
ــد  ــر مفی ــاز دیابتی هــا بلکــه از لحــاظ اث ــع نی ــرای رف ــه تنهــا ب اســتویا ن
ــدان بســیار مــورد توجــه اســت. ــا پوســیدگی دن ــه ب ــاه در مقابل ایــن گی

 عــاوه بــر مــوارد مذکــور کاربــرد اســتویا در صنعــت آدامــس، قرص هــای 
نعنــا، خوشــبو کننــده دهــان، خمیــر دنــدان و برخــی لــوازم آرایشــی نیــز 

دارای اهمیــت اســت.

 
اســتفاده از اســتویا بــه عنــوان نگه دارنــده در محصــوالت غذایــی

ــای  ــداد باکتری ه ــش تع ــت کاه ــر قابلی ــی ب ــی مبن ــرا گزارش های اخی
بیمــاری زا در آزمایشــگاه توســط اســتویا )اســتویوزید( منتشــر شــده اســت. 
ــیلوس  ــر باس ــاری زا ) نظی ــای بیم ــه باکتری ه ــوده ب ــی آل ــواد غذای م
ســرئوس، کلبســیا پنومونیــا و پســودومونا آروژینــوزا( عامــل بســیاری از 
بیماری هــا، نظیــر تــب روده و اســهال هســتند. از ایــن حیــث اســتفاده از 
اســتویا )اســتویوزید( بعنــوان عامــل ضــد باکتــری در محصــوالت غذایــی 

مســتلزم تحقیقــات بیشــتری اســت.
ــه  ــت ک ــر اس ــی خط ــالم و ب ــیرین کننده ای س ــتویوزید( ش ــتویا )اس اس
می توانــد بــرای ارتقــاء و توســعه ی تغذیــه انســانی مــورد اســتفاده قــرار 
بگیــرد. از ایــن رو تعــداد کشــورهایی کــه مصــرف اســتویا را در دســتور کار 
صنایــع غذایــی خــود قــرار داده انــد، روز بــه روز در حــال افزایــش اســت.


