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  هدف -2

سروي  شتي واحدهاي توليد كننده انواع فرآورده هاي كن ضوابط فني و بهدا ضابطه تعيين حداقل  شتي و غير (هدف از تدوين اين  گو

 گوشتي(  بر اساس ارزيابي ريسک مي باشد.

 دامنه عملکرد -1

 كاربرد دارد. اين ضوابط درمورد واحدهاي توليد كننده انواع فرآورده هاي كنسروي )گوشتي و غير گوشتي(

 مسئولیت -9

  تجاري و نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده دانشگاه هاي علوم پزشکي و مناطق آزادمسئوليت اجراي اين ضابطه بر عهده كارشناسان 

 معاونين غذا و دارو و مديران نظارت در مناطق آزاد مي باشد. 

  شرح اجرا -4

 رایط فنی و بهداشتی عمومیش -4-2

آخرين  مطابق ديدر كارخانه با يبهداشت يالزامات كل تياز رعا ناني( به منظور حصول اطمPRPs) يازيشنيپ يبرنامه ها يساز ادهيپ

و واحدهاي توليد و بسته بندي مواد غذايي براي تاسيس و بهره برداري  (PRPs)و الزامات برنامه هاي پيشنيازي ضوابط  تجديد نظر 

 ( www.fda.gov.irغذا و دارو وزارت بهداشت )  ازمانس تيسا قياز طر ياجرا شود. )قابل دسترسآشاميدني 

 شرایط فنی و بهداشتی اختصاصی -4-1

 انبار مواد اولیه - 4-1-2

اشد. در داشته ب هيتهو ستميانبار خشک و خنک و س ايمتناسب با نوع ماده اوليه ممکن است  نياز به سردخانه باالي صفر، زير صفر و 

دارد  يخاص تيحفظ رطوبت اهم يكرد.  از طرف يري( جلوگيکيتيپکتول تي)خاص ييايفساد نرم باكتر جادياز ا ديبا جاتيسبز ينگهدار

شوند. لذا پروسه اي مانند پوست گيري  يم زيداشته و در اثر از دست دادن رطوبت دچار پالسمول ييباال وبتمحصوالت رط نيا رايز

در رابطه با سيب زميني دما و رطوبت بايد درحدي باشد كه قندهاي احياء كننده بوجود نيايد  مشکل شده و ضايعات افزايش مي يابد ويا

 و فرآيند قهوه اي شدن صورت نگيرد. 

 در نظر گرفته شود. -C° 81يصفر با دما ريسردخانه ز ديمرغ و گوشت با ،يماه يجهت نگهدار ،يگوشت يدرخصوص كنسروها

 (.رنديشده از هم قرار گ کيباشد كه مواد مورد نظر به طور مجزا و تفک يبه گونه ا ديبا دماني) چ

 سردخانه ها در نظر گرفته شود. ريبه طور كامالً جداگانه از سا -C° 81 يبا دما رصفريسردخانه ز ديبا يماه يدرخصوص نگهدار
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 امور فرآورده های غذایی و آشامیدنیاداره کل 
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 يهما يو مجزا در نظر گرفته شود و برا ياختصاص يسالن ها ديمرغ و گوشت با ،يماه فراستيجهت د ،يگوشت يدرخصوص كنسروها

 مناسب  باشد. يطيمح يسالم و دما يآب بهداشت يمجهز به لوله كش ديبا فراستيسالن د

 اشد.كامالً مجزا ب دياز سالن تول يستيسرد، در صورت استفاده از تخم مرغ قسمت شستشو و شکستن تخم مرغ با يدرخصوص سس ها

 سس سرد یتخم مرغ  برا ینگهدار یفضا ،تخم مرغ انبار -4-1-1

و دما در نظر  هي( تهوياري)اخت يمناسب از نظر پالت گذار طيبا امکانات و شرا ييمحل مجزا ديتخم مرغ با يو نگهدار ليتحو يراب

ودر سس، از پ هياگر در ته به كار رود.  ديتول يبرا ليمدت پس از تحو نياز سالمت بودن آن در كوتاهتر نانيگرفته شود و پس از اطم

 پودر تخم مرغ، استفاده شود. دكنندهيآن از انبار مناسب طبق دستورالعمل تول ينگهدار يتخم مرغ استفاده شود، الزم است برا

دون ابتدا ب ديشود و هنگام استفاده، با ينگهدار وسيدرجه سلس رصفريدر صورت استفاده از تخم مرغ منجمد، الزم است در سردخانه ز

نگام تا ه نصورت،يرايو در غ ردياز حالت انجماد خارج، و بالفاصله مورد استفاده قرار گ يبهداشت طيحرارت اتاق، تحت شرا گرم كردن در

 شود. ينگهدار  C° 4دماي مصرف در 

استفاده (  C° 4-0)صفر  يآن از سردخانه باال ينگهدار ياستفاده شود، الزم است برا زهيپاستور عيسس سرد، از تخم مرغ ما هياگر در ته

 شود.

 از وب تي)با قابل يمتحرک فلز يتور ايالزاما پرده هوا و   د،يبه خط تول يمنته يها يصفرو در كل ورود يانبار باال يدر قسمت ورود

 است. يالزام ياز ورود حشرات و جانوران موذ يريشستشو( جهت جلوگ تيبا قابل يآكاردئون اي يلي، ر يبسته شدن بصورت كركره ا

 حداقل الزامات تجهیزات خط تولید -4-9

محصول توليد شده ، بايد بتواند همواره كليه خصوصيات محصول نهايي ذكر شده در استانداردهاي معتبر و يا ضوابط اعالم شده از 

 سوي اين اداره كل را تامين نمايد.

 حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع کنسرو غیر گوشتی  -4-9-2

 يخروج مواد خارج ريوش يسبزي با نوار نقاله مجهز به دوش آب، تور يشومخازن شست -

 ( با امکانات الزم جهت سورت كردن و آماده سازيليميزها از جنس مناسب جهت كاربرد درصنايع غذايي ) مانند استنلس است -

 سبزي ها  و ميوه ها  

 خرد كن سبزي وصيفي   -

 سيستم بالنچ -

( و مقاوم به خوردگي با همزن مناسب جهت ليمناسب جهت كاربرد درصنايع غذايي ) مانند استنلس استتانک دوجداره از جنس  -

 تهيه سس و آب نمک 
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دستگاه غالف گير نخود سبز) چنانچه نخودسبز به صورت غالف گير شده از واحدهاي داراي پروانه ساخت تهيه گردد نياز به اين  -

 دستگاه نمي باشد(

انه پرو يدارا يشده از واحدها ريپوست گ اي ريذرت ) چنانچه ذرت به صورت دان، غالف گ ريپوست گ اي ريغالف گدستگاه دان كن،  -

 باشد(. يدستگاه نم نيبه ا ازيگردد ن هيساخت ته

 ديگ پخت دو جداره از جنس مناسب و مقاوم به خوردگي با سيستم بخار(درصورت لزوم( -

 به صورت قطعه شده از واحدهاي داراي پروانه ساخت تهيه گردد نياز به اين دستگاه نمي باشد( دستگاه قطعه كن لوبيا سبز) چنانچه -

حبوبات ) چنانچه به صورت بوجاري شده از واحدهاي داراي پروانه ساخت تهيه گردد  ريو شن گ يشو گير ،يبوجار يدستگاه ها -

 نياز به اين دستگاه نمي باشد.(

 (لياز جنس مناسب جهت كاربرد درصنايع غذايي) مانند استنلس است مخازن خيساندن لوبيا  و ... -

 با بخار يقوط يشستشو ستميس -

 رسان  يقوط لير -

 پركن سس يا آب نمک بصورت خودكار و نيمه خودكار -

 تونل اگزاست  -

 دستگاه دربندي  -

 كردن بدنه ظروف )در صورت لزوم ( زيشستشو به منظور تم ستميس -

 PHبا  يرگوشتيغ يكنسروها يو برا 6/4 يباال PHبا  يرگوشتيغ يكنسروها ياتوكالو درب دار تحت فشار( برا سيستم پخت ) -

 دو جداره( يها گي، د ونيزاسيتونل پاستور ايپخت ) اتوكالو  ستميس 6/4 نيپائ

 خنک كننده  ستمياتوكالو مجهز به س ايسيستم خنک كردن پس از اتوكالو درب دار و  -

 ظروف يآزاد و به منظور خشک كردن جدار خارج ياستفاده از هوا ايخشک كن  ستميس -

 دستگاه درج مشخصات الزم بر روي بسته بندي -

بعد از  یبرا لی)مراحل ذ انیانواع کنسرو گوشت قرمز و گوشت ماک دیتول یبرا ازیمورد ن زاتیحداقل تجه -4-9-1

 باشد( یم فراستید

 برش گوشت زاتيتجه -

 (لي) مانند استنلس است ييموادغذا يپاک كردن، از جنس مناسب برا يميز برا -

 (لي) مانند استنلس است ييموادغذا يانتقال گوشت از جنس مناسب برا زاتيتجه -

 بخار لهيبوس هيپخت اول زاتيتجه -
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 با بخار يقوط يشستشو ستميس -

 رسان يقوط لير  -

 (لي) مانند استنلس است ييمواد غذا يبرااز جنس مناسب  ونيو فرموالس يمخازن آماده ساز -

 پركن  -

 تونل اگزاست  -

 دستگاه دربندي -

 كردن بدنه ظروف )در صورت لزوم( زيشستشو به منظور تم ستميس -

 )اتوكالو درب دار تحت فشار( ونيزاسيلياستر ستميس -

 خنک كننده ستمياتوكالو مجهز به س ايخنک كردن و  ستميس -

 ظروف يآزاد به منظور خشک كردن جدار خارج ياستفاده از هوا ايخشک كن  ستميس -

 باشد( ينم زاتيتجه نيبه ا ازيچاپ دارن ي)در صورت استفاده از قوطبليل نگيشر ايزن و  بليدستگاه ل -

 دستگاه درج مشخصات الزم برروي بسته بندي -

 باشد( یم فراستیبعد از د یبرا لی)مراحل ذ انیانواع کنسرو آبز دیتول یبرا ازیمورد ن زاتیحداقل تجه-4-9-9

 كردن امعاء و احشاء يخال زاتيتجه -

 برش و قطعه قطعه كردن زاتيتجه-

 مربوط به شستشو زاتيتجه-

 (لي)مانند استنلس است ييمواد غذا يانتقال گوشت از جنس مناسب برا زاتيتجه-

 با بخار هيپخت اول زاتيتجه-

 (لي)مانند استنلس است ييمواد غذا يپاک كردن، از جنس مناسب برا يبرا زيم-

 باشد. يم يپر كردن اتومات نوار نقاله ضرور يبرا-

 رسان يقوط لير-

 با بخار يشستشو قوط ستميس-

 نوار پركن-

 (وني)با توجه به نوع فرموالس ليمانند استنلس است ييمواد غذا يمخزن روغن از جنس مناسب برا-

 (وني)با توجه به نوع فرموالس ليمانند استنلس است ييمواد غذا يبا مخزن از جنس مناسب برا کيروغن اتوماتپركن -

 )در صورت لزوم( زينمک ر-
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 تونل اگزاست-

 دستگاه دربندي-

 كردن بدنه ظروف )در صورت لزوم( زيشستشو به منظور تم ستميس -

 )اتوكالو درب دار تحت فشار( ونيزاسيلياستر ستميس-

 خنک كننده ستمياتو كالو مجهز به س ايخنک كردن و  ستميس-

 ظروف يآزاد به منظور خشک كردن جدار خارج ياستفاده از هوا ايخشک كن  ستميس-

 باشد( ينم زاتيتجه نيبه ا ازيچاپ دارن ي)در صورت استفاده از قوطبليل نگيشر ايزن و  بليدستگاه ل-

 يبسته بند يدستگاه درج مشخصات الزم بر رو-

 ذکر:ت

دن، پاک كر يالزم برا زاتيعالوه بر موارد فوق تجه گويمانند م انيآبز ريسا يبوده و برا يكنسرو ماه يذكر شده صرفًا برا زاتيتجه

 باشد. يم ازيو جدا كردن پوسته سخت مورد ن يريروده گ

 (یومینیدر ظروف استرال )آلوم یو گوشت یگوشت ریانواع کنسرو غبسته بندی  یبرا ازیمورد ن زاتیحداقل تجه -4-9-4

 برش گوشت زاتيتجه -

 (لي) مانند استنلس است ييموادغذا يپاک كردن، از جنس مناسب برا يميز برا -

 (لي) مانند استنلس است ييموادغذا يانتقال گوشت از جنس مناسب برا زاتيتجه -

 بخار لهيبوس هيپخت اول زاتيتجه -

 (لي) مانند استنلس است ييمواد غذا ياز جنس مناسب برا ونيو فرموالس يمخازن آماده ساز -

 ظروف  لير  -

 دستگاه درج مشخصات الزم برروي ظروف -

 سس يتانک نگهدار -

 پركن جامد -

 عيپركن ما -

 تونل اگزاست  -

 دستگاه دربندي -

 كردن بدنه ظروف و خشک كن )در صورت لزوم( زيشستشو به منظور تم ستميس -

  ونيزاسيلياستر ستميس -
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 ولید انواع کمپوت ت برای نیاز مورد تجهیزات حداقل -4-9-4

 يخروج مواد خارج ريو ش يشستشو ميوه مجهز به تور يحوضچه ها ايمخازن  -

 نوار سورت ميوه -

 ( وهيو نوع م ازي) بر حسب نرميوهيخردكن و دم گ ر،يتجهيزات پوست گيري، هسته گ -

 سيستم بالنچ -

 صنايع غذايي )مانند استنلس استيل( يتهيه شربت دوجداره داراي همزن از جنس مناسب براديگ  -

 رسان يقوط لير -

 با بخار يشستشو قوط ستميس -

 سيني پركن  -

 شربت(  لري)ف زيدستگاه شربت ر -

 تونل اگزاست  -

 دستگاه دربندي -

 كردن بدنه ظروف )در صورت لزوم(  زيشستشو به منظور تم ستميس -

 (ونيزاسيتونل پاستور ايپخت )اتو كالو  ستميس -

 خنک كننده  ستمياتوكالو مجهز به س ايخنک كردن پس از اتوكالو و  ستميس -

 ظروف يآزاد به منظور خشک كردن جدار خارج يخشک كن با استفاده از هوا ستميس -

 باشد( ينم زاتيتجه نيبه ا ازيچاپ دارن ي)در صورت استفاده از قوطبليل نگيشر ايزن و  بليدستگاه ل -

 يبسته بند يدستگاه درج مشخصات الزم بر رو -

 حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید رب گوجه فرنگی  -4-9-5

 يخروج مواد خارج ريو ش يشستشوي اوليه و ثانويه مجهز به كمپرسورباد، تور يحوضچه ها ايمخازن  -

 شود يكردن آب شستشو استفاده م لتريف ستمياز س ديدر صورت صالحد -

 (لي)مانند استنلس است ييغذا عيصنا يآب از جنس مناسب برا يانتقال گوجه مجهز به نازل ها يغلطک ها -

 نوار سورت گوجه  -

 خرد كن گوجه -

 (تريه يگرم كن )پر شيپ -

 صافيهاي دو و سه مرحله اي -



                                                                                                              

 
 

 F-D-060-1مدرک: کد 

 2931تاریخ صدور : 

 13/21/33 تاریخ بازنگری :

 21از 7صفحه 

 امور فرآورده های غذایی و آشامیدنیاداره کل 

 ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های کنسروی گوشتی و غیر گوشتی

 مخازن ذخيره آب گوجه فرنگي )در صورت لزوم( -

 هاي پخت تحت خالء  ) اواپراتور( مجهزبه ترمومتر و فشارسنج حتي االمکان به صورت مداوم و پيوسته )يک بدنه اي(ديگ  -

 مواد غذايي )مانند استنلس استيل( متناسب با ظرفيت ذخيره سازي كارخانه  يمخازن ذخيره رب گوجه از جنس مناسب برا -

 8ator)(Flash Pasteuriz پاستوريزاتور  -

 رسان يقوط لير -

 با بخار يقوط يشستشو ستميس -

 پركن رب گوجه  -

 دستگاه دربندي  -

 كردن بدنه ظروف ) در صورت لزوم( زيشستشو به منظور تم ستميس -

 ونيزاسيسيستم پاستوريزاتور اتوكالو روباز يا تونل پاستور -

 پس از اتوكالو  يجيسيستم خنک كردن تدر-

 ظروف يآزاد به منظور خشک كردن جدار خارج يخشک كن با استفاده از هوا ستميس -

 باشد( ينم زاتيتجه نيبه ا ازيچاپ دارن ي)در صورت استفاده از قوطبليل نگيشر ايزن و  بليدستگاه ل -

 دستگاه درج مشخصات الزم بر روي بسته بندي -

 یادآوری

 يبرا ورتنصيا رياستفاده شود در غ کياسپت ستميآن در اوزان باال بهتر است كه از س ديتول ايو  يرب گوجه فرنگ يساز رهيذخ يبرا

 يكه به صورت فوق بسته بند يگوجه فرنگ يمجدد رب ها يجهت بسته بند ييبه سردخانه ها ديكارخانه با يرب گوجه فرنگ رهيذخ

 دارا باشد و ضمناً هر دو مرحله  يرب گوجه فرنگ رهياز قسمت مخازن ذخ ديرا با ديزات خط توليگردد و تجه زيشوند تجه يم

(Flash Pasteurizatorو اتوكالو را ط )دينما ي. 

 کیاسپت یحداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید رب گوجه فرنگ-4-9-1

 يخروج مواد خارج ريو ش يمجهز به كمپرسور باد، تور هيو ثانو هياول يشستشو يحوضچه ها ايمخازن  -

 (لي)مانند استنلس است ييغذا عيصنا يآب از جنس مناسب برا يانتقال گوجه مجهز به نازل ها يغلطک ها -

 نوار سورت گوجه -

                                                           

Pasteurizator Flash  در مدت زمان كمتر از يک دقيقه به قبل از بسته بندي در ظرف، دستگاهي است كه رب گوجه فرنگي را

 مي رساند. Hot filling (C° 18-10)حرارت مطلوب 



                                                                                                              

 
 

 F-D-060-1مدرک: کد 

 2931تاریخ صدور : 

 13/21/33 تاریخ بازنگری :

 21از 8صفحه 

 امور فرآورده های غذایی و آشامیدنیاداره کل 

 ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های کنسروی گوشتی و غیر گوشتی

 (تريه يگرم كن )پر شيپ -

 يدو و سه مرحله ا يها يصاف -

 )در صورت لزوم( يآب گوجه فرنگ رهيمخازن ذخ -

 االمکان به  يترمومتر و فشار سنج حت(، لريپخت تحت خالء )اواپراتور( مجهز به كندانسور )چ يها گيد -

 (يبدنه ا کي) وستهيمداوم و پ صورت

 )درصورت استفاده از نمک(يمخازن نمک زن -

 كارخانه يساز رهيذخ تي( با ظرفلي)مانند استنلس است ييمواد غذا يمخازن رب گوجه از جنس مناسب برا -

 (  Flash Pasteurizatorپاستوريزاتور ) -

 در شرايط اسپتيک يرب گوجه فرنگ يو بسته بند اسپتيک پركن -

 دستگاه درج مشخصات الزم بر روي بسته بندي -

 انار رد نیاز برای تولید ربحداقل تجهیزات مو-4-9-7

مخازن يا حوضچه هاي شستشوي اوليه و ثانويه مجهز به كمپرسور باد، توري و شير خروج مواد خارجي)در صورت صالحديد از  -

 ن آب شستشو استفاده مي شود(سيستم فيلتركرد

 غلطک و يا نوار انتقال از جنس مناسب براي صنايع غذايي)استيل ضد زنگ( مجهز به نازل هاي آب -

 نوار سورتينگ -

 خرد كن و كراشينگ -

 دانه كن -

 دستگاه پرس جهت آبگيري -

 يش گرم كن )پري هيتر( -

 صافي و فيلترهاي الزم -

 صنايع غذايي)استيل ضد زنگ( )در صورت لزوم(مخازن ذخيره آب انار از جنس مناسب براي  -

 ديگ هاي پخت تحت خالء )اواپراتور( مجهز به دماسنج و فشارسنج، حتي االمکان بصورت مداوم و پيوسته -

 Hot Fillingجهت تامين دماي  (Flash Pasteurizator)سيستم پاستوريزاتور سريع  -

 ريل آورنده ظرف بسته بندي -

 سيستم شستشوي ظروف -



                                                                                                              

 
 

 F-D-060-1مدرک: کد 

 2931تاریخ صدور : 

 13/21/33 تاریخ بازنگری :

 21از 3صفحه 

 امور فرآورده های غذایی و آشامیدنیاداره کل 

 ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های کنسروی گوشتی و غیر گوشتی

 اتوماتيکپركن  -

 دستگاه دربندي -

 سيستم شستشو به منظور تميز كردن بدنه ظروف )در صورت لزوم( -

 سيستم پاستوريزاتور روباز يا تونل پاستوريزاسيون -

 سيستم خنک كردن پس از پاستوريزاسيون -

 دستگاه چاپگر -

 مویآبل دیتول یبرا ازیمورد ن زاتیحداقل تجه -4-9-8

 هوا هيتهو ستميبه س مومجهزيل رهيمخازن ذخ-

 نوار سورت-

 شستشو زاتيجهت-

 (موي)خراش دهنده پوست ل نگيكراش-

 نقاله باالبر-

 خرد كردن و پرس كردن-

 وفوژيمجهز به پمپ سانتر وهيجدا كننده پالپ م-

 ديتول تي( متناسب با ظرفلي)مانند استنلس است ييمواد غذا ياز جنس مناسب برا مويآبل يمخازن نگهدار-

 مخازن اختالط-

 (Deaeratorحذف گاز ) يدستگاه مناسب برا-

 زريهموژنا-

 (Heat Exchanger Plate) يصفحه ا زاتوريپاستور-

 کيبصورت اتومات شهيش يشستشو ستميس-

 پركن-

 مجهز به سردكن نبود پس از پر زاتوري)اگر پاستور زاتوري( توسط پاستوريسرد كردن )سه مرحله ا-

 سرد شود( كردن

 يدستگاه دربند-

 كردن بدنه ظروف و خشک كن )در صورت لزوم( زيشستشو به منظور تم ستميس-

 بليل نگيشر ايزن و  بليدستگاه ل-



                                                                                                              

 
 

 F-D-060-1مدرک: کد 

 2931تاریخ صدور : 

 13/21/33 تاریخ بازنگری :

 21از 21صفحه 

 امور فرآورده های غذایی و آشامیدنیاداره کل 

 ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های کنسروی گوشتی و غیر گوشتی

 يبسته بند يدستگاه درج مشخصات الزم بر رو-

 آبغوره دیتول یبرا ازیمورد ن زاتیحداقل تجه -4-9-3

 غوره يشستشو زاتيتجه-

 و سورت غوره ها يپاكساز زاتيتجه-

 پرس لتريدستگاه ف-

 (لي)مانند استنلس است ييمواد غذا يآبغوره از جنس مناسب برا يمخازن نگهدار-

 (تريه يگرم كن)پر شيدستگاه پ-

 زاتوريدستگاه فلش پاستور-

 کيبصورت اتومات شهيش يشستشو ستميس-

 پركن-

  يدستگاه دربند-

 كردن بدنه ظروف و خشک كن )در صورت لزوم( زيشستشو به منظور تم ستميس-

 )در صورت لزوم( زاتوريپاستور-

 بليل نگيشر ايزن و  بليدستگاه ل-

 يبسته بند يدستگاه درج مشخصات الزم بر رو-

 حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع سس گرم  -4-9-21

 ظروف مناسب بهداشتي براي نگهداري و ذخيره و حمل و نقل  -

 ييموادغذا ياز جنس مناسب برا هيمواد اول نيابزار توز -

 سيستم انتقال رب گوجه از تانک ذخيره به تانک فرموله -

 بخار و ستمي)مانند استنلس استيل( مجهز به س ييموادغذا يمخزن پخت دوجداره از جنس مناسب برا -

 خالء ستمياستفاده از س اي( و ييموادغذا يزن ) از جنس مناسب برا هم

 پمپ تخليه بهداشتي  -

 ييموادغذا ياز جنس مناسب برا يصاف -

 (C° 18-10)پاستوريزاتور   -

 ) مانند استنلس استيل ( ييموادغذا يمخزن ذخيره از جنس مناسب برا -



                                                                                                              

 
 

 F-D-060-1مدرک: کد 

 2931تاریخ صدور : 

 13/21/33 تاریخ بازنگری :

 21از 22صفحه 

 امور فرآورده های غذایی و آشامیدنیاداره کل 

 ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های کنسروی گوشتی و غیر گوشتی

 اتصاالت و ميله انتقالي سس پاستوريزه شده به پركن ها به صورت اتوماتيک  -

 ( شهيدر ش يو خشک كن )در صورت بسته بند شهيش يسيستم شستشو -

 ، سيستم پركني مي بايست اسپتيک و يا ظروف مذكور مقاوم به حرارت باشد.(PET)در صورت پركردن در ظروف پركن  -

 يدستگاه دربند  -

 كردن بدنه ظروف و خشک كن )در صورت لزوم( زيشستشو به منظور تم ستميس -

 سالم يسرد كردن با آب بهداشت -

 بليل نگيشر ايزن و  بلياستفاده از دستگاه ل -

 دستگاه درج مشخصات الزم برروي بسته بندي - 

 حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع سس سرد  -4-9-22

 كامل و سالم )در صورت استفاده از تخم مرغ كامل( يتخم مرغ ها يشستشو و ضد عفون زاتيتجه -

 تخم مرغ ها )در صورت استفاده از تخم مرغ كامل( يو آبکش يينها يشستشو زاتيتجه -

 مربوط به خشک كردن تخم مرغ ها زاتيتجه -

 )در صورت استفاده از تخم مرغ كامل( يتخم مرغ شکن -

  وستهيپ زريپمپ هموژنا يتحت خال  و دارا حاي)ترج کسريم -

 (لي)مانند استنلس است ييمواد غذا ياز جنس مناسب برا رهيمخزن ذخ -

 ها خچالي ايصفر  ريز يزرهايفر -

 (شهيدر ش يو خشک كن ) در صورت بسته بند شهيش يشستشو ستميس -

 پركن -

 يدستگاه دربند -

 بليل نگيشر ايزن و  بليدستگاه ل -

 يبسته بند يدستگاه درج مشخصات الزم بر رو -

 تذکر

ن دارا ز بليتا ل کسرياز م ديرا با ديخط تول زاتيپودر تخم مرغ و تخم مرغ منجمد تجه زه،يپاستور عيدر صورت استفاده از تخم مرغ ما

 باشد.

 

 



                                                                                                              

 
 

 F-D-060-1مدرک: کد 

 2931تاریخ صدور : 

 13/21/33 تاریخ بازنگری :

 21از 21صفحه 

 امور فرآورده های غذایی و آشامیدنیاداره کل 

 ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های کنسروی گوشتی و غیر گوشتی

 حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع مربا و مارماالد -4-9-21

 وهيم يسيستم شستشو -

 ميز ثابت و يا نقاله متحرک به منظور جدا كردن ضايعات و مواد خارجي ميوه  -

 (وهيو نوع م ازياساليسر ، هسته گير، دم گير، پوست گير، رنده و خرد كن ) بر حسب ن ،يريپوست گ زاتيتجه -

 يمناسب جهت جداكردن جسم خارج يلترهايف ريسا اي کريالک، ش -

 مواد غذايي ) مانند استنلس استيل( با سيستم بخار و همزن  يديگ پخت دو جداره از جنس مناسب برا -

 و خشک كن شهيسيستم شستشوي ش -

 کياتومات مهين اي کيپركن اتومات ستميس -

 يدستگاه دربند-

 و شاسه و...( هياتلن چند ال ياسترال، پل ،يقوط شه،ي)ش ي( متناسب با نوع بسته بندازي)در صورت نزاتوريپاستور -

 كردن بدنه ظروف و خشک كن )در صورت لزوم( زيسيستم شستشو به منظور تم- -

  يجيسيستم خنک كردن تدر 

 بليل نگيشر ايزن و  بليدستگاه ل -

 دستگاه درج مشخصات الزم بر روي بسته بندي -

 یادآوری

مناسب،  Head Spaceو رعايت   C° 18باالتر از  Hot Fillingو با دماي  C°  66 در صورتيکه مرباهاي توليدي با بريکس حداقل

دقيقه بصورت معکوس قرارداده شوند، تا قسمت درب آن نيز در معرض دماي باال قرار گيرد و سپس به  8بسته بندي شده و به مدت 

 تدريج با سيستم خنک كردن تدريجي، سردگردند، مي توان از دستگاه پاستوريزاتور استفاده نکرد.

 ع ترشی حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انوا -4-9-29

 ييغذا عياستفاده در صنا يظروف شستشو از جنس مناسب برا -

 سورت  زيم -

 )اتوماتيک و نيمه اتوماتيک ( يفيو ص يدستگاه خرد كن انواع سبز -

 ومقاوم به خوردگي )مانند استنلس استيل( ييموادغذا يگذاشتن از جنس مناسب برا يمخازن جهت ترش -

 جهت مواد اوليه اي كه نياز به پخت اوليه دارندديگ هاي مناسب پخت دو جداره  -

 ظروف جهت نگهداري و تخليه مواد افزودني  -



                                                                                                              

 
 

 F-D-060-1مدرک: کد 

 2931تاریخ صدور : 

 13/21/33 تاریخ بازنگری :

 21از 29صفحه 

 امور فرآورده های غذایی و آشامیدنیاداره کل 

 ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های کنسروی گوشتی و غیر گوشتی

 جهت بسته بندي ييموادغذا يميز از جنس مناسب برا -

 و خشک كن شهيش يشستشو ستميس -

 يدست ايپركن اتوماتيک يا نيمه اتوماتيک با همزن  -

 يدستگاه دربند-

 اسه و...(و ش هيلن چند اليات ياسترال، پل ،يقوط شه،ي)ش ياتوكالو( متناسب با نوع بسته بند اي) تونل آب جوش  زاتوريپاستور -

 يجيسيستم خنک كردن تدر -

 كردن بدنه ظروف و خشک كن )در صورت لزوم( زيشستشو به منظور تم ستميس -

 بليل نگيشر ايزن و  بليدستگاه ل -

 دستگاه درج مشخصات الزم بر روي بسته بندي  -

 حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع شورها  -4-9-24

 سيستم سورتينگ  -

 شستشو  ستميس -

 کياتومات مهين اي کيدستگاه خردكن اتومات -

 يمواد افزودن هيو تخل يجهت نگهدار ظروف

 با ظرفيت توليد تانک تهيه آب نمک از جنس مناسب براي استفاده درصنايع غذايي )مانند استنلس استيل ( و متناسب -

 سيستم انتقال دهنده يا مخلوط كننده آب ، نمک و سركه  -

 تانک هاي نگهداري و شور اندازي متناسب با ظرفيت توليد -

 بالنچر) درصورت لزوم ( -

 و خشک كن شهيسيستم شستشو ش -

 يع غذايي )مانند استنلس استيل ( ظروف و مخازن ذخيره شورهاي آماده شده و مخلوط كن از جنس مناسب براي استفاده در صنا -

 پركن  -

 (ازيتونل اگزاست )در صورت ن -

 دستگاه دربندي -

 و شاسه و...( هيلن چند اليات ياسترال، پل ،يقوط شه،ي)ش يمتناسب با نوع بسته بند زاتوريپاستور -

 كردن بدنه ظروف و خشک كن )در صورت لزوم( زيشستشو به منظور تم ستميس -

 بليل نگيشر ايزن و  بليدستگاه ل -



                                                                                                              

 
 

 F-D-060-1مدرک: کد 

 2931تاریخ صدور : 

 13/21/33 تاریخ بازنگری :

 21از 24صفحه 

 امور فرآورده های غذایی و آشامیدنیاداره کل 

 ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های کنسروی گوشتی و غیر گوشتی

 دستگاه درج مشخصات الزم برروي بسته بندي -

 غیر تخمیری ارشوریخ دیتول یبرا ازیمورد ن زاتیحداقل تجه-4-9-25

 اريخ يدستگاه درجه بند-

 يشستشو برس ستميس-

 ريدستگاه دم و گل گ-

 نگيسورت ستميس-

 (ازيدستگاه خردكن )در صورت ن-

 ظروف يشستشو و بخارده ستميس-

 يدست اي کيپركن فاز جامد به صورت اتومات-

 (لي)مانند استنلس است ييغذا عياستفاده در صنا يآب نمک و سركه از جنس مناسب برا يو نگهدار هيمخزن ته-

 آب نمک و سركه ونيمخزن دو جداره فرموالس-

 )آب نمک و سركه( پركن فاز مايع-

 يدربند-

 كردن بدنه ظروف )در صورت لزوم( زيبه منظور تم يشستشو دربند ستميس-

 و شاسه و...( هيلن چند اليات ياسترال، پل ،يقوط شه،ي)ش ي)اتوكالو متناسب با نوع بسته بند اي زاتوريپاستور-

 سالم يخنک كردن با آب بهداشت ستميس-

 بدنه ظروف  يآزاد به منظور خشک كردن جدار خارج ياستفاده از هوا ايخشک كن  ستميس-

 بليل نگيشر ايزن و  بليدستگاه ل-

 يبسته بند يدستگاه درج مشخصات الزم بر رو-

 یریتخم ارشوریخ دیتول یبرا ازیمورد ن زاتیحداقل تجه -4-9-21

 اريخ يدستگاه درجه بند-

 يشستشو برس ستميس-

   ريدستگاه دم و گل گ-

 نگيسورت ستميس-

 (ازيدستگاه خردكن )در صورت ن-



                                                                                                              

 
 

 F-D-060-1مدرک: کد 

 2931تاریخ صدور : 

 13/21/33 تاریخ بازنگری :

 21از 25صفحه 

 امور فرآورده های غذایی و آشامیدنیاداره کل 

 ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های کنسروی گوشتی و غیر گوشتی

 جنس مناسب براي صنايع غذاييمخازن تخمير خيارشور از  -

 (لي)مانند استنلس است ييغذا عياستفاده در صنا يآب نمک ، از جنس مناسب برا يمخزن نگهدار-

 ظروف يشستشو و بخارده ستميس-

 پركن فاز جامد -

 آب نمک  ونيمخزن دو جداره فرموالس-

 آب نمک  زيمحلول ر-

 يدربند-

 يبا نوع بسته بند متناسبروباز اتوكالو   اي زاتوريپاستور -

 (ازي) در صورت ن بليل نگيشر ايزن و  بليدستگاه ل-

 يبسته بند يدستگاه درج مشخصات الزم بر رو-

 (اهیشور )سبز و س تونیز دیتول یبرا ازیمورد ن زاتیحداقل تجه-4-9-27

 (ازي) در صورت ن تونيز يدرجه بند-

 باشد. يم ريبه هسته گ ازيبدون هسته ن تونيز ديدر صورت تول تونيز يبرا-

 (لي) مانند استنلس است ييغذا عياستفاده در صنا ياز جنس مناسب برا يريگ يمخازن تلخ-

 نگيسورت ستميس-

 شستشو ستميس-

 (بدون هسته تونيز ديدر صورت تول) ريهسته گدستگاه  -

 (لي)مانند استنلس است ييغذا عياستفاده در صنا يآماده شده از جنس مناسب برا يشورها رهيظروف و مخازن ذخ -

 (لي)مانند استنلس است ييغذا عياستفاده در صنا يآب نمک و سركه از جنس مناسب برا رهيتانک ذخ -

 يو شورانداز ينگهدار يتانک ها-

 ظروف  يشستشو ستميس-

 يدست اي کيپركن فاز جامد به صورت اتومات-

 عيپركن فازما-

 (ازيتونل اگزاست )در صورت ن-

 يدربنددستگاه -



                                                                                                              

 
 

 F-D-060-1مدرک: کد 

 2931تاریخ صدور : 

 13/21/33 تاریخ بازنگری :

 21از 21صفحه 

 امور فرآورده های غذایی و آشامیدنیاداره کل 

 ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های کنسروی گوشتی و غیر گوشتی

دستگاه  اهيس ونتيو شاسه و...(، جهت ز هيلن چند اليات ياسترال، پل ،يقوط شه،ي)ش ياتوكالو متناسب با نوع بسته بند ايزاتوريپاستور-

 .ستين يالزام اتوكالو

 سالم يسردكردن با آب بهداشت ستميس-

 بليل نگيشر ايزن و  بلياستفاده از دستگاه ل-

 يبسته بند يرودستگاه درج مشخصات الزم بر -

 تذکر

 ييمواد غذا ياز جنس مناسب برا يفوق الذكر مورد لزوم، استفاده از تانک هواده زاتيعالوه بر تجه اهيس تونيكنسرو ز ديتول يبرا

 است. ي( الزاملي)مانند استنلس است

 یادآوری

، يو در صورت عدم وجود استاندارد ملمراجعه شود موجود  يمل ينظر استانداردها ديتجد نيمحصول به آخر يهايژگياز و يآگاه جهت

 منوط به اعالم نظر اداره كل امور فرآورده هاي غذايي و آشاميدني مي باشد.
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دارو و يا تجهيزات تجهيزات آزمايشگاهي بايستي بر اساس مستندات اداره كل آزمايشگاه هاي مرجع كنترل غذا و دارو سازمان غذا و 

 .رج در استاندارد ملي مربوطه باشدمورد نياز جهت انجام آزمون هاي مند

 

 

 


