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 مقدمه

نیاز روز افزون جامعه به غذا، رشد جمعیت وکاهش منابع غذایی یکی از مهمترین موضوع هایی 
است که توجه دولت ها، متخصصان و محققان را به خود جلب کرده است. بنابر این لزوم استفاده 
جدید  منابع  تامین  کشاورزی،  محصوالت  ضایعات  از  جلوگیری  و  موجود  غذایی  منابع  از  بهینه 
غذایی، به کارگیری روش های مطلوب نگه داری و بسته بندی مناسب به منظور حفظ و بهبود 
کیفیت محصوالت غذایی از جمله مواردی است که اهمیت و ضرورت تهیه و تدوین استاندارد های 

محصوالت غذایی و موارد مرتبط با آن ها را آشکار می سازد.

دسترسي به غذاي سالم و بهداشتي حق اساسي انسان ها است. »تغذیه و ایمني« دو موضوع 
مرتبط و مؤثر بر یك دیگر بوده بطوریکه هر غذایي که براي خوردن ایمن نباشد، مغذي نیست. مواد 
غذایي نا سالم و غیر ایمن ضررهاي اقتصادي و اجتماعي قابل توجهي به دولت ها تحمیل مي کند. 
امروزه عوامل بسیاري از جمله آلو دگي هاي میکروبي یا سمي مانند آفال توکسین، آلودگي هاي 
شیمیایي مانند باقي مانده آفت کش ها و آلودگي هاي فیزیکي مانند فلزات، پسماندهاي خطر ناك 
و ضایعات تولید، مساله »ایمني غذا « را تحت تاثیر قرار مي دهند.متخصصین ایمني غذا در سازمان 
هاي خوار وباروکشاورزي ملل متحد وبهداشت جهاني بطور مشترك ایمني غذا را اینگونه بیان کرده 

اند:

»همه شرایط الزم در خالل تولید، فرآیند،انبار کردن،توزیع وفراهم سازي غذا براي اطمینان از 
غذاي ایمن،سالمت،گوارا ومناسب براي استفاده انسان«

در کشورهاي جهان ،نهاد ها وسازمان هاي ناظر بر مقررات و بازرسي محصوالت غذایي،وظیفه 
کنترل وبازرسي مواد غذایي را به منظور تامین سالمت مصرف کنندگان به اجرا مي گذارند.در کشور 
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ما از جمله این ارگان ها »سازمان ملی استاندارد ایران« مي باشد. این سازمان درچرخه اقتصادی 
مصرف  حقوق  به  ،نسبت  تاکنون  تاسیس  آغاز  واز  داشته  ای  کننده  تعیین  نقش  کشور  ایمنی  و 
مثبت  نقش  وخدمات  کیفیت محصوالت  ارتقاءسطح  و  کنندگان  وعرضه  کنندگان  کنندگان،تولید 

وماندگار ایفا ءنموده است. سازمان استاندارد در راستاي نیل به اهداف خوداز جمله:

ایجاد پیشرفت اقتصادی  �

حمایت از مصرف کننده  �

حفظ ایمنی ،بهداشت ومحیط زیست  �

ایجاد ارتباطات بهتر با استفاده از استاندارد ها به عنوان  زبان مشترك  �

در زمینه هاي صنعتي،خدماتي و تولیدي از جمله در صنایع غذایی در خصوص فرآورده های 
گوشتی ،فراورده های لبنی ، فرآورده های شکری، انواع محصوالت کشاورزی، محصوالت ارگانیك، 
انواع کمپوت وکنسرو ، نوشیدنی ها، روغن ها ،غالت وحبوبات ،میوه ها وسبزی ها وانواع چاشنی 
ها نسبت به تدوین استاندارد های ملی مربوطه  اقدام مي نماید.در تدوین استاندارد ها ضمن توجه 
پیشرفت هاي علمي،فني وصنعتي جهان  آخرین  ونیازمندي هاي خاص کشور،از  به شرایط کلي 

واستاندارد هاي بین المللي استفاده مي گردد. 

سازمان ملی استاندارد ایران که مسئولیت قانونی تهیه وتدوین استاندارد های ملی ایران را عهده 
دار می باشد ،واژه  استاندارد را چنین تعریف می کند :

استاندارد عبارت است از ،تعیین وتدوین ویژگی های الزم در تولید یک فرآورده وانجام یک 
خدمت ، با تبادل نظر وتوافق جمعی صاحبان حق ونفع ،با روش های مشخص شده از سوی 

مرجعیت قانونی .

اغلب افراد جامعه فکر می کنند که اگر کاالیی استاندارد باشد ،یعنی اینکه باید حداکثر کیفیت 
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قبول  مورد  مطلوب  کیفیت  حداقل  ،داشتن  کاال  یك  بودن  استاندارد  که  حالی  در  باشد  داشته  را 
کارشناسان ،جهت کاربرد آن کاال است و اگر کیفیت کاالیی پائین تر از حد استاندارد باشد قابلیت 
مصرف وکاربرد ندارد . استفاده از محصوالت استاندارد توسط آحاد مردم تا حد زیادي به گسترش 
ترین  عمده  جمله  از  غذایي  مواد   . کند  مي  کمك  جامعه  حفظ سالمت  نیز  و  استاندارد  فرهنگ 
ایمني جامعه مي  و  افزا یش ضریب سالمت  به  آنها  در  استاندارد  رعایت  محصوالتی هستند که 

انجامد و این مهم در صورتي محقق مي شود که آگاهي در زمینه استانداردهاي ملي بیشتر شود .

در این مجموعه سعی شده است با توجه به تنوع زیاد موادغذایی حتی المقدور مطالبی پیرامون 
تعاریف ،ویژگی های استاندارد ،ارزش غذایی ،خواص ،شرایط بسته بندی ونشانه گذاری برخی مواد 
غذایی بیان گردد. امید که مطالعه این اثر بتواند کمکی درراستای افزایش آگاهی وترویج فرهنگ 
استاندارد در جامعه نموده ومورد بهره برداری دانشجویان ومحققان قرار گیرد. به یاری حق تعالی در 

جلدهای آتی به مباحث دیگر در مقوله  استاندارد پرداخته خواهد شد .

در پایان الزم می دانم از کلیه عزیزانی که در تهیه این کتاب من را یاری نموده  تشکر وقدر 
دانی نمایم وامیدوارم که صاحب نظران وکارشناسان با ارائه راهنمایی ها و پیشنهاد های خود مرا در 

غنای بیشتر این کتاب یاری رسانند.

   
                                  مسعود خبازی آرانی
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فصل اول:

شیر طعم دار   -
خامه   -

بستنی   -
فالوده   -

قره قروت   -
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نکته:���

براساس استاندارد های ملی مواد غذایی در خصوص نشانه گذاری محصوالت غذایی یك سری 
موارد کلی به شرح ذیل می بایست بر روی بسته بندی فرآورده درج شود و اگر مورد خاص 
و ویژه ای  برای یك فرآورده وجود داشته باشد  در همان قسمت مربوط به فرآورده  بیان 

می گردد: 

نام ونشانی تولیدکننده  ;

نام تجاری  ;

تاریخ تولید به روز، ماه وسال  ;

تاریخ انقضاءمصرف به روز، ماه وسال  ;

شماره سری ساخت  ;

شرایط نگهداری  ;

نام ترکیبات  ;

میزان وزن ویا حجم  ;

شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ;

نشان استاندارد ملی ایران پس از اخذ مجوز الزم  ;
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شیر طعم دار

شیر و فرآورده های آن تامین کننده بخش مهمی از مواد مغذی ضروری برای همه گروه های 
سنی )از کودکان تا سالمندان( بوده  که در راستای تامین ذائقه و افزایش مصرف شیر و فرآورده های 
آن،  تنوع این گروه غذایی رو به افزایش است. چنانچه  انواعی از شیرهای طعم دار با طعم کاکائو، 
توت فرنگی، وانیل، موز، تمشك، قهوه و ... در بازار مصرف وجود دارند که محبوب  ترین آن ها شیر 
کاکائو می باشد. کاکائو از 600 سال قبل از میالد مسیح مصرف می شده و امروزه به دلیل اثرات آنتی 
اکسیدانی مورد توجه قرار گرفته است. شیرکاکائو را به نام »نوشابه های شیری طعم دار شده با 

کاکائو« نیز می شناسند. 

تعاریف

شیر طعم دار:  ;

به شیری گفته می شود که پس از افزودن مواد طعم دهنده مجاز طبیعی خوراکی)پودر کاکائو، 
پودر قهوه، عسل، مار ماالد،شیره خرما،پودر شکالت، وانیل، پوره،کنسانتره وآبمیوه ها( تهیه شده 
باشد. در شیر طعم دار باطعم کاکائو وقهوه در تهیه آن از پودر کاکائو،قهوه و مواد پایدار کننده استفاده 

شده و به کمك فرآیند های حرارتی  پاستوریزه کردن یا استریل ساختن سالم سازی گردد. 

مواد طعم دهنده  ;

موادی هستند که باعث ایجاد طعم وبوی مطبوع در مواد دغذایی می شوند. 
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مواد پایدار کننده  ;

موادی هستند که سبب نگهداری یك ترکیب به صورت مخلوط یا محلول از تغییرات شکلی 
)همگن( می گردد. مانند آلژینات ها و کاراگینان

یاد�آوری:���

استفاده از هر گونه ماده رنگی و نگهدارنده در تهیه  شیر طعم دار مجاز نمی باشد. 

ارزش غذایی 

شیر طعم دار ضمن داشتن انرژی باالتر، همانند شیر طبیعی، حاوی مواد مغذی می باشد. یك لیوان 
شیر کاکائو حاوی فیبر و آهن بیشتری نسبت به یك لیوان شیر طبیعی است. شیر و فرآورده های آن 

از جمله شیر طعم دار،منابع عمده کلسیم در رژیم غذایی می باشند. 

معدنی  مواد  و  ویتامین ها  انواع  با  می تواند  مردم  تغذیه ای  نیازهای  به  توجه  با  طعم دار  شیر 
غنی سازی شود. غنی سازی با ویتامین های محلول در چربی)A و D( در شیر طعم دار کم چربی 
با ویتامین D مانند شیر طبیعی منبع مهم  یا بدون چربی بسیار رایج است. شیرطعم دار غنی شده 
ویتامین D است. این ویتامین جذب کلسیم بدن را افزایش می دهد و از نرمی استخوان در اثر کمبود 

آن پیشگیری می کند. 

شیرکاکائو از جمله شیر های طعم دار است  که نوشیدنی مطلوب کودکان می باشد.  مصرف شیر 
کاکائو به عنوان بخشی از برنامه تغذیه در مدرسه، از هدر دادن شیر توسط  کودکان جلوگیری نموده 
و مصرف آن موجب می شود  جذب  مواد مغذی  افزایش یابد، زیرا شیر کاکائو یا دیگر شیر های 
طعم دار جایگزین نوشیدنی های دیگر مثل نوشابه های گازدار می شود.به  هرحال تولید و عرضه 
شیر طعم دار سبب افزایش مصرف سرانه آن و در نتیجه افزایش جذب مواد مغذی در بدن می شود.
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در جدول زیر ارزش غذایی وترکیبات اصلی شیر کاکائو بیان شده است: 

ترکیبات�اصلی�در���100گرم�شیر�کاکائو���

میزان نوع ترکیب 

63انرژی )کیلو کالری(
10/5کربو هیدرات )گرم( 

3/2پروتئین )گرم(
1چربی )گرم(

115کلسیم )میلی گرم(
102فسفر )میلی گرم(
145پتاسیم )میلی گرم(
52سدیم )میلی گرم(
0/24آهن )میلی گرم(

0/04ویتامین B1 )میلی گرم(
0/18ویتامین B2 )میلی گرم(

0/1نیاسین )میلی گرم(
0/4ویتامین B12 )میکرو گرم(

1ویتامین C )میلی گرم(
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موارد�احتیاط��:

• شیر طعم دار نسبت به شیر طبیعی دارای ساکارز بیشتری است. شیر  کاکائو  نیز معموال 	
حاوی مقادیر باالیی شکر و چربی بوده  که در نتیجه کالری باالیی دارد که مصرف مداوم 

وبیش از حد  آن برای سالمتی مضر  می باشد.

• مصرف شیر کاکائو یا شیر قهوه نباید  جایگزین کامل شیر گردد. این محصوالت عالوه 	
بر اینکه حاوی مقادیر زیاد شکر هستند، به دلیل وجود کا کائو وقهوه جذب کلسیم شیر را 
کاهش می دهند. مصرف شیر کاکائو خانگی که با مقدار کمی کاکائو وشکر تهیه شده باشد 

بر شیر کاکائوهای تجارتی ارجحیت دارد. 

• باید توجه داشت که همه اثرات مفید کاکائو مربوط به کاکائوی خالص می باشد اما از آن 	
جایی که فالوونوئیدهای موجود در  کاکائو طعم تلخی دارند، هنگام استفاده از آن در صنایع 
غذایی فرآیندهایی انجام می شود که ممکن است موجب کاهش فالوونوئیدها و بنابراین 

کاهش  اثرات مفید کاکائو شوند. 

بسته بندی: 

بسته بندی انواع شیر طعم دار می تواند در ظروف بسته بندی چند الیه مقوایی با الیه آلومینیم 
برای مواد خوراکی ویا ظروف پلی اتیلن مطابق با استاندارد ملی مربوطه باشد. 
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خامه

خامه از جمله فرآورده های لبنی است که تامین کننده بخشی از انرژی مورد نیاز بدن می باشد.با 
مصرف آن در وعده صبحانه یا استفاده از فرآ ورده قنادی )حاوی خامه (می توان به این هدف رسید.

لیکن بعلت اینکه خامه  حاوی انرژی باالیی است درگروه چربی ها قرار گرفته که برای جلوگیری از 
اضافه وزن وچاقی توصیه می شود تا مصرف آن محدود گردد. 

تعاریف

خامه:  ;

قسمتی از شیر است که از نظر مقدار چربی شیر نسبتا  غنی بوده وبا عمل خامه گیری از شیر 
جدا شده وبه حالت امولیسون چربی در شیر بدون چربی می باشد.

خامه پاستوریزه:  ;

فرآورده ای است که به وسیله یکی از روش های حرارتی شناخته شده پاستوریزه شده باشد.

خامه فرا دما:  ;

فرآورده ای است که در یك جریان مداوم، در معرض فرآیند حرارتی سترونی تجارتی قرار گرفته 
ود رشرایط اسپتیك بسته بندی گردد. 
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خامه قنادی:  ;

خامه ای  است که پس از فرآیند سالم سازی، هوادهی شده یا آماده هوادهی بوده وبدون افزودن 
شکر برای مصارف شیرینی پزی یا قنادی عرضه می گردد.

ارزش غذایی خامه

مواد غذایی موجود در خامه همانند شیر است.در خامه با افزایش درجه جداسازی ؛مقدار مواد 
مغذی محلول در آب کاهش یافته ولی مواد مغذی محلول در چربی افزایش می یابد.مثال میزان 
ویتامین " آ "در خامه با 10 درصد چربی ؛2تا 3 برابر بیشتر از شیر کامل است.از دست رفتن ویتامین 
"ث"و اسید فولیك در خامه و ویتامین "ب12"نیز درخامه فرادما در طول استریلیزاسیون قابل توجه 

است.در جدول زیر ترکیبات اصلی در 100گرم خامه صبحانه نشان داده شده است:

مقدار نام ترکیب

3/6 گرم کربو هیدرات
2/5 گرم پروتئین
چربی 31 گرم

85 میلی گرم کلسیم
67 میلی گرم فسفر
102 میلی گرم پتاسیم
36 میلی گرم سدیم
4/. میلی گرم ویتامین آ
02/. میلی گرم ویتامین ب1
12/. میلی گرم ویتامین ب2
1/. میلی گرم نیاسین

1 ویتامین ث
300 کیلو کالری انرژی
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انواع خامه

انواع خامه پاستوریزه وفرا دما بر حسب میزان چربی مطابق جدول زیر می باشد: 

میزان چربی درصد وزنی نوع خامه

10-18 کم چرب
بیشتر از 18 وکمتر از 35 سبك
بیشتر از 35 وکمتر از 48 قنادی

بیشتر از 48 غلیظ
18 ترش

مواد�اولیه�اصلی���

مواد اصلی مورد استفاده در خامه شامل: شیر )که با یکی از روش های مناسب سالم سازی شده 
باشد(، کره، فر آورده های چرب شیر، شیر خشك، پودرهای خامه، دوغ کره و آب آشامیدنی برای 

خامه های تولید شده به صورت باز ساخته وباز ترکیبی استفاده می شود.

مواد تشکیل دهنده مجاز: 

مواد تشکیل دهنده مجاز در جدول زیر آمده است: 

شرایط استفاده نام مواد
میزان پروتئین آنها حداقل 35 درصد 

باشد و حداکثر 2/. درصد
 فرآورده های پروتئینی شیر نظیر کازئین، 
پروتئین آب پنیر  و پروتئین های دیگر شیر

به عنوان استابلیزر حداکثر 2/. درصد  ژالتین ونشاسته
- استارتر های ویژه خامه تخمیر شده
- سدیم کلراید

جهت بهبود بافت بدون تشکیل لخته رنت و آنزیم های لخته کننده ویژه خامه 
تخمیر شده و اسیدی  
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استفاده از هر گونه موادی غیر از مواد فوق الذکر به عنوان مواد تشکیل دهنده مجاز نمی  باشد.

مواد افزودنی مجاز: 

گازهای  امولسیفایرها،  قوام دهنده،  مواد  استابلیزر ها،   افزودنی های مجاز ممکن است شامل 
پرکننده وتنظیم کننده های)پ هاش ( باشند.که استفاده از انواع  ومیزان مواد فوق وهمچنین شرایط 

استفاده، در حال حاضر  مشروط به نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  می باشد. 

ویژگی های فیزیکی وشیمیایی��

ویژگی های فیزیکی وشیمیایی خامه باید مطابق جدول زیر باشد:  

رنگ سفید یا سفید کرم رنگ رنگ
باید طعم و بوی طبیعی مخصوص به خود  را داشته و عاری 

از هر گونه طعم  و بوی نامطبوع باشد.
طعم وبو

در انواع خامه به استثنای خامه ترش باید از 09/. - 15/. 
درصد بر حسب اسید الکتیك باشد.

اسیدیته

6/5  تا  6/8         PH

منفی فسفاتاز قلیایی

بسته بندی

خامه به آسانی طعم ها را از منابع خارجی مانند بعضی مواد بسته بندی جذب میکند بنا بر این 
انتخاب ظروف بسته بندی از اهمیت زیادی بر خوردار است. خامه را می توان در ظروف مناسب و 
مجاز مانند پلی استایرن با دربندی فویل آلومینیم ودر مورد خامه های قنادی در کیسه های چند الیه 
پلی اتیلنی در بسته بندی ثانوی مناسب وغیر قابل نفوذ  به نور ) حداکثر تا 10 کیلو گرم (و خامه 



استاندارد ، تغذیه ، سالمت 18

فرادما در پاکت چند الیه، مطابق استاندارد مربوطه در شرایط کامال بهداشتی بسته بندی وبه بازار 
عرضه نمود. درپوش ظروف بسته بندی خامه باید محکم وغیر قابل نفوذ وبه نحوی باشد که هیچ 
گونه دخل وتصرف در فرآورده صورت نگیرد.بسته بندی باید در مقابل ضربه وحمل ونقل مقاوم 

باشد ونشتی نیز نداشته باشد.

شرایط نگهداری:��

a .برای خامه پاستوریزه: در یخچال نگهداری شود

a .برای خامه فرادما: بعداز باز کردن در یخچال نگداری شود

a .برای خامه های منجمد حد اقل در دمای 18- نگه داری شود
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بستنی

تاریخچه 

احتماال آبمیوه سرد شده در بسیاری از کشور های جهان از جمله چین از 3000سال قبل شناخته 
استفاده  میوه  آب  برای سرد کردن  کوه ها  برف  از  قدیم  رومی های  اطالعات موجود،  شده وطبق 
می کرده اند. مارکوپولو نیز اطالعاتی در زمینه ساخت شیرینی از شیر منجمد )احتماال نوعی بستنی 
میوه ای امروزی (را همراه خود از چین آورد. این روش در ونیز مورد استفاده قرار گرفت وسپس 
در سرتاسر ایتالیا گسترش یافت. در ایران، بستنی ابتدا به صورت سنتی و دستی با عنوان بستنی 
زعفرانی تهیه می شد. اما امروزه این صنعت توسعه فراوان یافته وتقریبا در تمام شهر های ایران به 

صورت صنعتی تهیه ومصرف می گردد.

تعاریف

بستنی:  ;

از  وبعضی  خامه  شده  وپاستوریزه  همگن  مخلوط  دهی  وهوا  انجماد  از  که  مغذی  فرآورده 
فرآورده های لبنی با شکر وموادطعم دهنده به دست می آیدومی تواند حاوی پایدار کننده ها، قوام 

دهنده هاورنگ نیز باشد. 

بستنی شیری:  ;

مواد اولیه تشکیل دهنده مخلوط آن، شیر وفرآورده های آن بوده وچربی آن فقط ازشیر است. 
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بستنی شیری مخلوط چربی نباتی:  ;

بستنی که از فرآورده های شیر یا شیر کامل با چربی نباتی تهیه شده باشد. 

انواع بستنی:  

شامل بستنی شیری، شیری مخلوط با چربی نباتی، میوه ای، مغز دار، یخی میوه ای وروکش 
دار و.. می باشد. 

مواد�اولیه:���

کره،  خامه،  وپودر  خامه  خوراکی،  وروغن های  چربی ها  خشك،  شیر  پاستوریزه،  شیر  شامل 
مارگارین)کره نباتی (،مواد قندی )کربوهیدرات ها: شکر، گلوکز مایع، فروکتوز وقند اینورت (می باشد. 

مواد�اختیاری:���

موادی است که به منظور افزایش کیفیت وارزش تغذیه ای در بستنی مورد استفاده قرار می گیرد 
تکه های  خوراکی،  مغز های  وکلسیم،  سدیم  وکازئینات  نمك،کازئین  پنیر،   آب  پودر  شامل:  که 
شکالت، میوه های تازه، منجمد، کنسرو شده وفرآورده های میوه مانند آب میوه، کنسانتره، مارماالد، 

مربا، پوره وتکه های میوه خشك می باشد. 

ارزش غذایی بستنی ��

ارزش غذایی بستنی به ارزش غذایی مواد اولیه که در ساخت آن استفاده شده، بستگی دارد. 
چربی بستنی 2 تا 3برابر چربی شیر و پروتئین آن کمی بیشتر از پروتئین شیر است.  بستنی یکی 
از عالی ترین منابع انرژی است که بیش از نصف مواد جامد آن شکر )ساکاروز( والکتوز می باشد و 


