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 -2هدف
هدف از تدوين اين ضابطه تعيين حداقل ضوابط فني و بهدا شتي واحدهاي توليد كننده انواع فرآورده هاي كن سروي )گو شتي و غير
گوشتي) بر اساس ارزيابي ريسک مي باشد.
 -1دامنه عملکرد
اين ضوابط درمورد واحدهاي توليد كننده انواع فرآورده هاي كنسروي (گوشتي و غير گوشتي) كاربرد دارد.
 -9مسئولیت
مسئوليت اجراي اين ضابطه بر عهده كارشناسان دانشگاه هاي علوم پزشکي و مناطق آزاد تجاري و نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده
معاونين غذا و دارو و مديران نظارت در مناطق آزاد مي باشد.
 -4شرح اجرا
 -2-4شرایط فنی و بهداشتی عمومی
پياده سازي برنامه هاي پيشنيازي ( )PRPsبه منظور حصول اطمينان از رعايت الزامات كلي بهداشتي در كارخانه بايد مطابق آخرين
تجديد نظر ضوابط و الزامات برنامه هاي پيشنيازي ( )PRPsبراي تاسيس و بهره برداري واحدهاي توليد و بسته بندي مواد غذايي و
آشاميدني اجرا شود( .قابل دسترسي از طريق سايت سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ( ) www.fda.gov.ir
 -1-4شرایط فنی و بهداشتی اختصاصی
 - 2-1-4انبار مواد اولیه
متناسب با نوع ماده اوليه ممکن است نياز به سردخانه باالي صفر ،زير صفر و يا انبار خشک و خنک و سيستم تهويه داشته باشد .در
نگهداري سبزيجات بايد از ايجاد فساد نرم باكتريايي (خاصيت پکتوليتيکي) جلوگيري كرد .از طرفي حفظ رطوبت اهميت خاصي دارد
زيرا اين محصوالت رطوبت بااليي داشته و در اثر از دست دادن رطوبت دچار پالسموليز مي شوند .لذا پروسه اي مانند پوست گيري
مشکل شده و ضايعات افزايش مي يابد ويا در رابطه با سيب زميني دما و رطوبت بايد درحدي باشد كه قندهاي احياء كننده بوجود نيايد
و فرآيند قهوه اي شدن صورت نگيرد.
درخصوص كنسروهاي گوشتي ،جهت نگهداري ماهي ،مرغ و گوشت بايد سردخانه زير صفر با دماي -81 °Cدر نظر گرفته شود.
( چيدمان بايد به گونه اي باشد كه مواد مورد نظر به طور مجزا و تفکيک شده از هم قرار گيرند).
درخصوص نگهداري ماهي بايد سردخانه زيرصفر با دماي -81 ° Cبه طور كامالً جداگانه از ساير سردخانه ها در نظر گرفته شود.
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درخصوص كنسروهاي گوشتي ،جهت ديفراست ماهي ،مرغ و گوشت بايد سالن هاي اختصاصي و مجزا در نظر گرفته شود و براي ماهي
سالن ديفراست بايد مجهز به لوله كشي آب بهداشتي سالم و دماي محيطي مناسب باشد.
درخصوص سس هاي سرد ،در صورت استفاده از تخم مرغ قسمت شستشو و شکستن تخم مرغ بايستي از سالن توليد كامالً مجزا باشد.
 -1-1-4انبار تخم مرغ ،فضای نگهداری تخم مرغ برای سس سرد
براي تحويل و نگهداري تخم مرغ بايد محل مجزايي با امکانات و شرايط مناسب از نظر پالت گذاري (اختياري) تهويه و دما در نظر
گرفته شود و پس از اطمينان از سالمت بودن آن در كوتاهترين مدت پس از تحويل براي توليد به كار رود .اگر در تهيه سس ،از پودر
تخم مرغ استفاده شود ،الزم است براي نگهداري آن از انبار مناسب طبق دستورالعمل توليدكننده پودر تخم مرغ ،استفاده شود.
در صورت استفاده از تخم مرغ منجمد ،الزم است در سردخانه زيرصفر درجه سلسيوس نگهداري شود و هنگام استفاده ،بايد ابتدا بدون
گرم كردن در حرارت اتاق ،تحت شرايط بهداشتي از حالت انجماد خارج ،و بالفاصله مورد استفاده قرار گيرد و در غيراينصورت ،تا هنگام
مصرف در دماي  4 °Cنگهداري شود.
اگر در تهيه سس سرد ،از تخم مرغ مايع پاستوريزه استفاده شود ،الزم است براي نگهداري آن از سردخانه باالي صفر () 0-4 °Cاستفاده
شود.
در قسمت ورودي انبار باالي صفرو در كل ورودي هاي منتهي به خط توليد ،الزاما پرده هوا و يا توري متحرک فلزي (با قابليت باز و
بسته شدن بصورت كركره اي  ،ريلي يا آكاردئوني با قابليت شستشو) جهت جلوگيري از ورود حشرات و جانوران موذي الزامي است.
 -9-4حداقل الزامات تجهیزات خط تولید
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.
 -2-9-4حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع کنسرو غیر گوشتی
 مخازن شستشوي سبزي با نوار نقاله مجهز به دوش آب ،توري وشير خروج مواد خارجي ميزها از جنس مناسب جهت كاربرد درصنايع غذايي ( مانند استنلس استيل) با امکانات الزم جهت سورت كردن و آماده سازيسبزي ها و ميوه ها
 خرد كن سبزي وصيفي سيستم بالنچ تانک دوجداره از جنس مناسب جهت كاربرد درصنايع غذايي ( مانند استنلس استيل) و مقاوم به خوردگي با همزن مناسب جهتتهيه 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 ايندستگاه نمي باشد)
 دستگاه دان كن ،غالف گير يا پوست گير ذرت ( چنانچه ذرت به صورت دان ،غالف گير يا پوست گير شده از واحدهاي داراي پروانهساخت تهيه گردد نياز به اين دستگاه نمي باشد).
 ديگ پخت دو جداره از جنس مناسب و مقاوم به خوردگي با سيستم بخار)درصورت لزوم) دستگاه قطعه كن لوبيا سبز( چنانچه به صورت قطعه شده از واحدهاي داراي پروانه ساخت تهيه گردد نياز به اين دستگاه نمي باشد) دستگاه هاي بوجاري ،ريگ شوي و شن گير حبوبات ( چنانچه به صورت بوجاري شده از واحدهاي داراي پروانه ساخت تهيه گرددنياز به اين دستگاه نمي باشد).
 مخازن خيساندن لوبيا و  ...از جنس مناسب جهت كاربرد درصنايع غذايي( مانند استنلس استيل) سيستم شستشوي قوطي با بخار ريل قوطي رسان پركن سس يا آب نمک بصورت خودكار و نيمه خودكار تونل اگزاست دستگاه دربندي سيستم شستشو به منظور تميز كردن بدنه ظروف (در صورت لزوم ) سيستم پخت ( اتوكالو درب دار تحت فشار) براي كنسروهاي غيرگوشتي با  PHباالي  4/6و براي كنسروهاي غيرگوشتي با PHپائين  4/6سيستم پخت ( اتوكالو يا تونل پاستوريزاسيون  ،ديگ هاي دو جداره)
 سيستم خنک كردن پس از اتوكالو درب دار و يا اتوكالو مجهز به سيستم خنک كننده سيستم خشک كن يا استفاده از هواي آزاد و به منظور خشک كردن جدار خارجي ظروف دستگاه درج مشخصات الزم بر روي بسته بندي -1-9-4حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع کنسرو گوشت قرمز و گوشت ماکیان (مراحل ذیل برای بعد از
دیفراست می باشد)
 تجهيزات برش گوشت ميز براي پاک كردن ،از جنس مناسب براي موادغذايي ( مانند استنلس استيل) تجهيزات انتقال گوشت از جنس مناسب براي موادغذايي ( مانند استنلس استيل) -تجهيزات پخت اوليه بوسيله بخار
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 سيستم شستشوي قوطي با بخار ريل قوطي رسان مخازن آماده سازي و فرموالسيون از جنس مناسب براي مواد غذايي ( مانند استنلس استيل) پركن تونل اگزاست دستگاه دربندي سيستم شستشو به منظور تميز كردن بدنه ظروف (در صورت لزوم) سيستم استريليزاسيون (اتوكالو درب دار تحت فشار) سيستم خنک كردن و يا اتوكالو مجهز به سيستم خنک كننده سيستم خشک كن يا استفاده از هواي آزاد به منظور خشک كردن جدار خارجي ظروف دستگاه ليبل زن و يا شرينگ ليبل(در صورت استفاده از قوطي چاپ دارنياز به اين تجهيزات نمي باشد) دستگاه درج مشخصات الزم برروي بسته بندي-9-9-4حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع کنسرو آبزیان (مراحل ذیل برای بعد از دیفراست می باشد)
 تجهيزات خالي كردن امعاء و احشاءتجهيزات برش و قطعه قطعه كردنتجهيزات مربوط به شستشوتجهيزات انتقال گوشت از جنس مناسب براي مواد غذايي (مانند استنلس استيل)تجهيزات پخت اوليه با بخارميز براي پاک كردن ،از جنس مناسب براي مواد غذايي (مانند استنلس استيل)براي پر كردن اتومات نوار نقاله ضروري مي باشد.ريل قوطي رسانسيستم شستشو قوطي با بخارنوار پركنمخزن روغن از جنس مناسب براي مواد غذايي مانند استنلس استيل (با توجه به نوع فرموالسيون)پركن روغن اتوماتيک با مخزن از جنس مناسب براي مواد غذايي مانند استنلس استيل (با توجه به نوع فرموالسيون)-نمک ريز (در صورت لزوم)
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تونل اگزاستدستگاه دربندي سيستم شستشو به منظور تميز كردن بدنه ظروف (در صورت لزوم)سيستم استريليزاسيون (اتوكالو درب دار تحت فشار)سيستم خنک كردن و يا اتو كالو مجهز به سيستم خنک كنندهسيستم خشک كن يا استفاده از هواي آزاد به منظور خشک كردن جدار خارجي ظروفدستگاه ليبل زن و يا شرينگ ليبل(در صورت استفاده از قوطي چاپ دارنياز به اين تجهيزات نمي باشد)دستگاه درج مشخصات الزم بر روي بسته بنديتذکر:
تجهيزات ذكر شده صرف ًا براي كنسرو ماهي بوده و براي ساير آبزيان مانند ميگو عالوه بر موارد فوق تجهيزات الزم براي پاک كردن،
روده گيري و جدا كردن پوسته سخت مورد نياز مي باشد.
 -4-9-4حداقل تجهیزات مورد نیاز برای بسته بندی انواع کنسرو غیر گوشتی و گوشتی در ظروف استرال (آلومینیومی)
 تجهيزات برش گوشت ميز براي پاک كردن ،از جنس مناسب براي موادغذايي ( مانند استنلس استيل) تجهيزات انتقال گوشت از جنس مناسب براي موادغذايي ( مانند استنلس استيل) تجهيزات پخت اوليه بوسيله بخار مخازن آماده سازي و فرموالسيون از جنس مناسب براي مواد غذايي ( مانند استنلس استيل) ريل ظروف دستگاه درج مشخصات الزم برروي ظروف تانک نگهداري سس پركن جامد پركن مايع تونل اگزاست دستگاه دربندي سيستم شستشو به منظور تميز كردن بدنه ظروف و خشک كن (در صورت لزوم) -سيستم استريليزاسيون
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 -4-9-4حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع کمپوت
 مخازن يا حوضچه هاي شستشو ميوه مجهز به توري و شير خروج مواد خارجي نوار سورت ميوه تجهيزات پوست گيري ،هسته گير ،خردكن و دم گيرميوه( بر حسب نياز و نوع ميوه ) سيستم بالنچ ديگ تهيه شربت دوجداره داراي همزن از جنس مناسب براي صنايع غذايي (مانند استنلس استيل) ريل قوطي رسان سيستم شستشو قوطي با بخار سيني پركن دستگاه شربت ريز (فيلر شربت) تونل اگزاست دستگاه دربندي سيستم شستشو به منظور تميز كردن بدنه ظروف (در صورت لزوم) سيستم پخت (اتو كالو يا تونل پاستوريزاسيون) سيستم خنک كردن پس از اتوكالو و يا اتوكالو مجهز به سيستم خنک كننده سيستم خشک كن با استفاده از هواي آزاد به منظور خشک كردن جدار خارجي ظروف دستگاه ليبل زن و يا شرينگ ليبل(در صورت استفاده از قوطي چاپ دارنياز به اين تجهيزات نمي باشد) دستگاه درج مشخصات الزم بر روي بسته بندي -5-9-4حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید رب گوجه فرنگی
 مخازن يا حوضچه هاي شستشوي اوليه و ثانويه مجهز به كمپرسورباد ،توري و شير خروج مواد خارجي در صورت صالحديد از سيستم فيلتر كردن آب شستشو استفاده مي شود غلطک هاي انتقال گوجه مجهز به نازل هاي آب از جنس مناسب براي صنايع غذايي (مانند استنلس استيل) نوار سورت گوجه خرد كن گوجه پيش گرم كن (پري هيتر) -صافيهاي دو و سه مرحله اي
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 مخازن ذخيره آب گوجه فرنگي (در صورت لزوم) ديگ هاي پخت تحت خالء ( اواپراتور) مجهزبه ترمومتر و فشارسنج حتي االمکان به صورت مداوم و پيوسته (يک بدنه اي) مخازن ذخيره رب گوجه از جنس مناسب براي مواد غذايي (مانند استنلس استيل) متناسب با ظرفيت ذخيره سازي كارخانه پاستوريزاتور (Flash Pasteurizator)8 ريل قوطي رسان سيستم شستشوي قوطي با بخار پركن رب گوجه دستگاه دربندي سيستم شستشو به منظور تميز كردن بدنه ظروف ( در صورت لزوم) سيستم پاستوريزاتور اتوكالو روباز يا تونل پاستوريزاسيونسيستم خنک كردن تدريجي پس از اتوكالو سيستم خشک كن با استفاده از هواي آزاد به منظور خشک كردن جدار خارجي ظروف دستگاه ليبل زن و يا شرينگ ليبل(در صورت استفاده از قوطي چاپ دارنياز به اين تجهيزات نمي باشد) دستگاه درج مشخصات الزم بر روي بسته بنديیادآوری
براي ذخيره سازي رب گوجه فرنگي و يا توليد آن در اوزان باال بهتر است كه از سيستم اسپتيک استفاده شود در غير اينصورت براي
ذخيره رب گوجه فرنگي كارخانه بايد به سردخانه هايي جهت بسته بندي مجدد رب هاي گوجه فرنگي كه به صورت فوق بسته بندي
مي شوند تجهيز گردد و تجهيزات خط توليد را بايد از قسمت مخازن ذخيره رب گوجه فرنگي دارا باشد و ضمناً هر دو مرحله
( )Pasteurizator Flashو اتوكالو را طي نمايد.
-1-9-4حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید رب گوجه فرنگی اسپتیک
 مخازن يا حوضچه هاي شستشوي اوليه و ثانويه مجهز به كمپرسور باد ،توري و شير خروج مواد خارجي غلطک هاي انتقال گوجه مجهز به نازل هاي آب از جنس مناسب براي صنايع غذايي (مانند استنلس استيل) -نوار سورت گوجه

 Flash Pasteurizatorدستگاهي است كه رب گوجه فرنگي را قبل از بسته بندي در ظرف ،در مدت زمان كمتر از يک دقيقه به
حرارت مطلوب  )10-18 °C( Hot fillingمي رساند.

کد مدرکF-D-060-1 :
تاریخ صدور 2931 :
تاریخ بازنگری 33/21/13 :
صفحه  8از21
اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های کنسروی گوشتی و غیر گوشتی

 پيش گرم كن (پري هيتر) صافي هاي دو و سه مرحله اي مخازن ذخيره آب گوجه فرنگي (در صورت لزوم) ديگ هاي پخت تحت خالء (اواپراتور) مجهز به كندانسور (چيلر) ،ترمومتر و فشار سنج حتي االمکان بهصورت مداوم و پيوسته (يک بدنه اي)
 مخازن نمک زني(درصورت استفاده از نمک) مخازن رب گوجه از جنس مناسب براي مواد غذايي (مانند استنلس استيل) با ظرفيت ذخيره سازي كارخانه پاستوريزاتور ()Flash Pasteurizator پركن اسپتيک و بسته بندي رب گوجه فرنگي در شرايط اسپتيک دستگاه درج مشخصات الزم بر روي بسته بندي-7-9-4حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید رب انار
-

مخازن يا حوضچه هاي شستشوي اوليه و ثانويه مجهز به كمپرسور باد ،توري و شير خروج مواد خارجي(در صورت صالحديد از
سيستم فيلتركردن آب شستشو استفاده مي شود)

-

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

-

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

-

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

-

سيستم پاستوريزاتور سريع ( )Flash Pasteurizatorجهت تامين دماي Hot Filling

-

ريل آورنده ظرف بسته بندي

-

سيستم شستشوي ظروف

کد مدرکF-D-060-1 :
تاریخ صدور 2931 :
تاریخ بازنگری 33/21/13 :
صفحه  3از21
اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های کنسروی گوشتی و غیر گوشتی

-

پركن اتوماتيک

-

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

 -8-9-4حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید آبلیمو
مخازن ذخيره ليمومجهز به سيستم تهويه هوانوار سورتتجهيزات شستشوكراشينگ (خراش دهنده پوست ليمو)نقاله باالبرخرد كردن و پرس كردنجدا كننده پالپ ميوه مجهز به پمپ سانتريوفوژمخازن نگهداري آبليمو از جنس مناسب براي مواد غذايي (مانند استنلس استيل) متناسب با ظرفيت توليدمخازن اختالطدستگاه مناسب براي حذف گاز ()Deaeratorهموژنايزرپاستوريزاتور صفحه اي ()Heat Exchanger Plateسيستم شستشوي شيشه بصورت اتوماتيکپركنسرد كردن (سه مرحله اي) توسط پاستوريزاتور (اگر پاستوريزاتور مجهز به سردكن نبود پس از پركردن سرد شود)
دستگاه دربنديسيستم شستشو به منظور تميز كردن بدنه ظروف و خشک كن (در صورت لزوم)-دستگاه ليبل زن و يا شرينگ ليبل

کد مدرکF-D-060-1 :
تاریخ صدور 2931 :
تاریخ بازنگری 33/21/13 :
صفحه  21از21
اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های کنسروی گوشتی و غیر گوشتی

دستگاه درج مشخصات الزم بر روي بسته بندي -3-9-4حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید آبغوره
تجهيزات شستشوي غورهتجهيزات پاكسازي و سورت غوره هادستگاه فيلتر پرسمخازن نگهداري آبغوره از جنس مناسب براي مواد غذايي (مانند استنلس استيل)دستگاه پيش گرم كن(پري هيتر)دستگاه فلش پاستوريزاتورسيستم شستشوي شيشه بصورت اتوماتيکپركندستگاه دربنديسيستم شستشو به منظور تميز كردن بدنه ظروف و خشک كن (در صورت لزوم)پاستوريزاتور (در صورت لزوم)دستگاه ليبل زن و يا شرينگ ليبلدستگاه درج مشخصات الزم بر روي بسته بندي -21-9-4حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع سس گرم
 ظروف مناسب بهداشتي براي نگهداري و ذخيره و حمل و نقل ابزار توزين مواد اوليه از جنس مناسب براي موادغذايي سيستم انتقال رب گوجه از تانک ذخيره به تانک فرموله مخزن پخت دوجداره از جنس مناسب براي موادغذايي (مانند استنلس استيل) مجهز به سيستم بخار وهم زن ( از جنس مناسب براي موادغذايي) و يا استفاده از سيستم خالء
 پمپ تخليه بهداشتي صافي از جنس مناسب براي موادغذايي پاستوريزاتور ()10-18 °C -مخزن ذخيره از جنس مناسب براي موادغذايي ( مانند استنلس استيل )

کد مدرکF-D-060-1 :
تاریخ صدور 2931 :
تاریخ بازنگری 33/21/13 :
صفحه  22از21
اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
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 سيستم شستشوي شيشه و خشک كن (در صورت بسته بندي در شيشه) پركن (در صورت پركردن در ظروف  ،PETسيستم پركني مي بايست اسپتيک و يا ظروف مذكور مقاوم به حرارت باشد). دستگاه دربندي سيستم شستشو به منظور تميز كردن بدنه ظروف و خشک كن (در صورت لزوم) سرد كردن با آب بهداشتي سالم استفاده از دستگاه ليبل زن و يا شرينگ ليبل دستگاه درج مشخصات الزم برروي بسته بندي -22-9-4حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع سس سرد
 تجهيزات شستشو و ضد عفوني تخم مرغ هاي كامل و سالم (در صورت استفاده از تخم مرغ كامل) تجهيزات شستشوي نهايي و آبکشي تخم مرغ ها (در صورت استفاده از تخم مرغ كامل) تجهيزات مربوط به خشک كردن تخم مرغ ها تخم مرغ شکني (در صورت استفاده از تخم مرغ كامل) ميکسر (ترجيحا تحت خال و داراي پمپ هموژنايزر پيوسته مخزن ذخيره از جنس مناسب براي مواد غذايي (مانند استنلس استيل) فريزرهاي زير صفر يا يخچال ها سيستم شستشوي شيشه و خشک كن ( در صورت بسته بندي در شيشه) پركن دستگاه دربندي دستگاه ليبل زن و يا شرينگ ليبل دستگاه درج مشخصات الزم بر روي بسته بنديتذکر
در صورت استفاده از تخم مرغ مايع پاستوريزه ،پودر تخم مرغ و تخم مرغ منجمد تجهيزات خط توليد را بايد از ميکسر تا ليبل زن دارا
باشد.

کد مدرکF-D-060-1 :
تاریخ صدور 2931 :
تاریخ بازنگری 33/21/13 :
صفحه  21از21
اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های کنسروی گوشتی و غیر گوشتی

-21-9-4حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع مربا و مارماالد
 سيستم شستشوي ميوه ميز ثابت و يا نقاله متحرک به منظور جدا كردن ضايعات و مواد خارجي ميوه تجهيزات پوست گيري ،اساليسر  ،هسته گير ،دم گير ،پوست گير ،رنده و خرد كن ( بر حسب نياز و نوع ميوه) الک ،شيکر يا ساير فيلترهاي مناسب جهت جداكردن جسم خارجي ديگ پخت دو جداره از جنس مناسب براي مواد غذايي ( مانند استنلس استيل) با سيستم بخار و همزن سيستم شستشوي شيشه و خشک كن سيستم پركن اتوماتيک يا نيمه اتوماتيکدستگاه دربندي پاستوريزاتور(در صورت نياز) متناسب با نوع بسته بندي (شيشه ،قوطي ،استرال ،پلي اتلن چند اليه و شاسه و)... -سيستم شستشو به منظور تميز كردن بدنه ظروف و خشک كن (در صورت لزوم)سيستم خنک كردن تدريجي
 دستگاه ليبل زن و يا شرينگ ليبل دستگاه درج مشخصات الزم بر روي بسته بنديیادآوری
در صورتيکه مرباهاي توليدي با بريکس حداقل 66 ° Cو با دماي  Hot Fillingباالتر از 18 °Cو رعايت  Head Spaceمناسب،
بسته بندي شده و به مدت  8دقيقه بصورت معکوس قرارداده شوند ،تا قسمت درب آن نيز در معرض دماي باال قرار گيرد و سپس به
تدريج با سيستم خنک كردن تدريجي ،سردگردند ،مي توان از دستگاه پاستوريزاتور استفاده نکرد.
 -29-9-4حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع ترشی
 ظروف شستشو از جنس مناسب براي استفاده در صنايع غذايي ميز سورت دستگاه خرد كن انواع سبزي و صيفي (اتوماتيک و نيمه اتوماتيک ) مخازن جهت ترشي گذاشتن از جنس مناسب براي موادغذايي ومقاوم به خوردگي (مانند استنلس استيل) ديگ هاي مناسب پخت دو جداره جهت مواد اوليه اي كه نياز به پخت اوليه دارند -ظروف جهت نگهداري و تخليه مواد افزودني

کد مدرکF-D-060-1 :
تاریخ صدور 2931 :
تاریخ بازنگری 33/21/13 :
صفحه  29از21
اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های کنسروی گوشتی و غیر گوشتی

 ميز از جنس مناسب براي موادغذايي جهت بسته بندي سيستم شستشوي شيشه و خشک كن پركن اتوماتيک يا نيمه اتوماتيک با همزن يا دستيدستگاه دربندي پاستوريزاتور ( تونل آب جوش يا اتوكالو) متناسب با نوع بسته بندي (شيشه ،قوطي ،استرال ،پلي اتيلن چند اليه و شاسه و)... سيستم خنک كردن تدريجي سيستم شستشو به منظور تميز كردن بدنه ظروف و خشک كن (در صورت لزوم) دستگاه ليبل زن و يا شرينگ ليبل دستگاه درج مشخصات الزم بر روي بسته بندي -24-9-4حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع شورها
 سيستم سورتينگ سيستم شستشو دستگاه خردكن اتوماتيک يا نيمه اتوماتيکظروف جهت نگهداري و تخليه مواد افزودني
 تانک تهيه آب نمک از جنس مناسب براي استفاده درصنايع غذايي (مانند استنلس استيل ) و متناسب با ظرفيت توليد سيستم انتقال دهنده يا مخلوط كننده آب  ،نمک و سركه تانک هاي نگهداري و شور اندازي متناسب با ظرفيت توليد بالنچر( درصورت لزوم ) سيستم شستشو شيشه و خشک كن ظروف و مخازن ذخيره شورهاي آماده شده و مخلوط كن از جنس مناسب براي استفاده در صنايع غذايي (مانند استنلس استيل ) پركن تونل اگزاست (در صورت نياز) دستگاه دربندي پاستوريزاتور متناسب با نوع بسته بندي (شيشه ،قوطي ،استرال ،پلي اتيلن چند اليه و شاسه و)... سيستم شستشو به منظور تميز كردن بدنه ظروف و خشک كن (در صورت لزوم) -دستگاه ليبل زن و يا شرينگ ليبل

کد مدرکF-D-060-1 :
تاریخ صدور 2931 :
تاریخ بازنگری 33/21/13 :
صفحه  24از21
اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های کنسروی گوشتی و غیر گوشتی

 دستگاه درج مشخصات الزم برروي بسته بندي-25-9-4حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید خیارشور غیر تخمیری
دستگاه درجه بندي خيارسيستم شستشو برسيدستگاه دم و گل گيرسيستم سورتينگدستگاه خردكن (در صورت نياز)سيستم شستشو و بخاردهي ظروفپركن فاز جامد به صورت اتوماتيک يا دستيمخزن تهيه و نگهداري آب نمک و سركه از جنس مناسب براي استفاده در صنايع غذايي (مانند استنلس استيل)مخزن دو جداره فرموالسيون آب نمک و سركهپركن فاز مايع (آب نمک و سركه)دربنديسيستم شستشو دربندي به منظور تميز كردن بدنه ظروف (در صورت لزوم)پاستوريزاتور يا (اتوكالو متناسب با نوع بسته بندي (شيشه ،قوطي ،استرال ،پلي اتيلن چند اليه و شاسه و)...سيستم خنک كردن با آب بهداشتي سالمسيستم خشک كن يا استفاده از هواي آزاد به منظور خشک كردن جدار خارجي بدنه ظروفدستگاه ليبل زن و يا شرينگ ليبلدستگاه درج مشخصات الزم بر روي بسته بندي -21-9-4حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید خیارشور تخمیری
دستگاه درجه بندي خيارسيستم شستشو برسيدستگاه دم و گل گيرسيستم سورتينگ-دستگاه خردكن (در صورت نياز)

کد مدرکF-D-060-1 :
تاریخ صدور 2931 :
تاریخ بازنگری 33/21/13 :
صفحه  25از21
اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های کنسروی گوشتی و غیر گوشتی

 مخازن تخمير خيارشور از جنس مناسب براي صنايع غذاييمخزن نگهداري آب نمک  ،از جنس مناسب براي استفاده در صنايع غذايي (مانند استنلس استيل)سيستم شستشو و بخاردهي ظروفپركن فاز جامدمخزن دو جداره فرموالسيون آب نمکمحلول ريز آب نمکدربندي پاستوريزاتور يا اتوكالو روباز متناسب با نوع بسته بنديدستگاه ليبل زن و يا شرينگ ليبل ( در صورت نياز)دستگاه درج مشخصات الزم بر روي بسته بندي-27-9-4حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید زیتون شور (سبز و سیاه)
درجه بندي زيتون ( در صورت نياز)براي زيتون در صورت توليد زيتون بدون هسته نياز به هسته گير مي باشد.مخازن تلخي گيري از جنس مناسب براي استفاده در صنايع غذايي ( مانند استنلس استيل)سيستم سورتينگسيستم شستشو دستگاه هسته گير (در صورت توليد زيتون بدون هسته) ظروف و مخازن ذخيره شورهاي آماده شده از جنس مناسب براي استفاده در صنايع غذايي (مانند استنلس استيل) تانک ذخيره آب نمک و سركه از جنس مناسب براي استفاده در صنايع غذايي (مانند استنلس استيل)تانک هاي نگهداري و شوراندازيسيستم شستشوي ظروفپركن فاز جامد به صورت اتوماتيک يا دستيپركن فازمايعتونل اگزاست (در صورت نياز)-دستگاه دربندي
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پاستوريزاتوريا اتوكالو متناسب با نوع بسته بندي (شيشه ،قوطي ،استرال ،پلي اتيلن چند اليه و شاسه و ،)...جهت زيتون سياه دستگاهاتوكالو الزامي نيست.
سيستم سردكردن با آب بهداشتي سالماستفاده از دستگاه ليبل زن و يا شرينگ ليبلدستگاه درج مشخصات الزم بر روي بسته بنديتذکر
براي توليد كنسرو زيتون سياه عالوه بر تجهيزات فوق الذكر مورد لزوم ،استفاده از تانک هوادهي از جنس مناسب براي مواد غذايي
(مانند استنلس استيل) الزامي است.
یادآوری
جهت آگاهي از ويژگيهاي محصول به آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي موجود مراجعه شود و در صورت عدم وجود استاندارد ملي،
منوط به اعالم نظر اداره كل امور فرآورده هاي غذايي و آشاميدني مي باشد.
 -5حداقل الزامات کنترل کیفیت آزمایشگاهی
تجهيزات آزمايشگاهي بايستي بر اساس مستندات اداره كل آزمايشگاه هاي مرجع كنترل غذا و دارو سازمان غذا و دارو و يا تجهيزات
مورد نياز جهت انجام آزمون هاي مندرج در استاندارد ملي مربوطه باشد.

