شماره :

تاريخ:

٣٦/ ٥١/ ٢٣٥٤٥٩

١٣٩٩/١٢ /١٧

*دستورالعمل نظارت بركشتاردام و بسته بندي گوشت گوساله*
ويرايش اسفند ١٣٩٩

الف(كشتارگاه

-١تكميل و مستندسازي فرم چك ليست مشخصات كشتارگاه ) پيوست شماره  (١توسط نماينده كنترل كيفي الزاميست .
-٢كشتارگاه بايد داراي پروانه بهداشتي با تاريخ مﻌتﺒر صادره از سوي دامپزشكي باشد.

-٣كشتارگاه بايد داراي مسئول فني بهداشتي با مدرك دكتراي دامپزشكي و داراي پروانه اشتغال با تاريخ مﻌتﺒر باشد.

نكته :مسئول فني بهداشتي بايد درتمامي مراحل انتخاب دام تاكشتار دام  ،در كشتارگاه حضور داشته باشد و در نهايت
سﻼمت ﻻشه هاي استحصالي را تاييد نمايد.

-٤كشتارگاه بايد به تﻌداد كافي و متناسب با ظرفيت كشتار ،كارگر ماهر داراي شناخت كامل نسﺒت به كشتار دام داشته
باشد .

-٥ـ كليه كارگران بايد داراي كارت تائيد سﻼمت با تاريخ مﻌتﺒرصادره از مراجع ذيصﻼح و بهداشت باشند .

 ٦ـ همه كارگران بايد ملﺒس به لﺒاس كار مناسب ،كﻼه  ،دستكش  ،روپوش و پيش بند با جنس مناسب باشند .
-٧كشتارگاه بايد داراي آب تميز و بهداشتي به ميزان مورد نيازجهت عمليات كشتار دام باشد.

-٨كشتارگاه بايد داراي سالن پيش سرد مجهز به نشانگر دما و رطوبت و قابليت شستشوو ضد عفوني  ،بدون خلل وفرج و
بهداشتي باشد و مشخصات آن از نظر ارتفاع  ،جنس ديواره  ،كف و ساير موارد بهداشتي مورد تائيد سازمان دامپزشكي)اداره كل

دامپزشكي استان ( بوده و ظرفيت آن متناسب با ظرفيت كشتار روزانه باشد.
 -٩كشتارگاه بايد مجهز به اره گردبر باشد.

 -١٠كشتارگاه بايد مجهز به دستگاههاي ترمومتر و  pHمتر )كاليﺒره شده( باشد..

 -١١در بدو ورود به سالن كشتار وجود مواد ضدعفوني كننده در حوضچه ورودي الزامي است .

-١٢كشتارگاه بايد مجهز به حشره كش الكتريكي به تﻌداد كافي و پرده هوا در مﺒادي ورودي باشد .
-١٣كشتارگاه بايد داراي سيستم تامين آب گرم و سرد باشد .
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١٤ـ كشتارگاه بايد داراي روشنايي كافي و تهويه مناسب باشد .

-١٥كف سالن كشتار بايستي از سراميك يا سنگ و يا پوشش بدون خلل وفرج باشد باﻻخص چون سالن با مواد قليايي

همانند سود جهت چربي زدايي شستشومي شود نﺒايد خلل و فرج داشته باشد و از شيب بندي مناسب برخوردار بوده ونيز
داراي كانال خروج آب حا صل از ش ست شو با شد به نحوي كه در پايان زمان ك شتار )پس از ش ست شو( هيچگونه اثري از

بقاياي خون و امﻌاء و احشاء و آلودگي نﺒاشد

-١٦كليه مﺒادي ورودي  ،خروجي و پنجره ها با تور ســـيمي بنحوي پوشـــش گردد كه از ورود حشـــرات  ،ســـوســـك و

جوندگان ممانﻌت بﻌمل آيد .

١٧ـ ـ در جنب سالن بايد سرويس بهداشتي مناسب شامل  :روشويي  ،حمام  ،توالت  ،رختكن و كمد جهت لوازم شخصي
كارگران وجود داشته باشد و همواره آب گرم و صابون مايع بايستي در دسترس كارگران باشد .

-١٨كشتارگاه بايد داراي جﻌﺒه كمكهاي اوليه محتوي وسايل زخم بندي و پانسمان باشد.

ب(انتخاب دام)گوساله(:

-١٩نماينده شركت بايد بركليه مراحل تخليه دام  ،هدايت به سالن انتظار و نگهداري به مدت  ٢٤ساعت در سالن انتظار ،
قراردادن آب كافي وتميز در اختيار دام ) خودداري از تغذيه( و جلوگيري از بروز هر گونه عامل استرس زا براي دام در

مدت نگهداري تا زمان انتقال به سالن كشتار نظارت داشته باشد.

 -٢٠نماينده شركت بايد از دامهاي پرواري موجود در سالن انتظار بازديد نموده و ضمن بررسي وضﻌيت ظاهري دام و

تﻌداد دندان شيري و دائمي  ،دامهاي سالم و غير مولد) نر( را انتخاب نمايد.

نكته :در صورت انﻌقاد قرارداد خريد دام زنده  ،انتخاب دام بايد از پرواربندي هايي كه داراي مجوز بهداشتي صادره از
سوي دامپزشكي مي باشند صورت پذيرد.

نكته :وضﻌيت ظاهري دام سالم عﺒارت است از :بدن كوتاه ،پهن و عضﻼني-گردن كوتاه-كمر كوتاه-كپل عضﻼني و

دراز-دست و پاي كوتاه و ران هاي عضﻼني

نكته :بطور مﻌمول اولين دندان دائمي در گوساله در سن  ١٨-٢٤ماهگي و دومين دندان دائمي در  ٢٤-٣٠ماهگي و سومين
دندان دائمي در سن  ٣٠-٣٦ماهگي و چهارمين دندان درسن ٣٦-٤٢ماهگي جايگزين دندان شيري مي گردد .

 -٢١سن دامهاي كشتاري انتخاب شده بايد كمتر از سه سال باشد  .بنابراين دام انتخاب شده بايد حداقل يك جفت

دندان شيري داشته باشد..
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نكته :از انتخاب دامهاي با شرايط كشتار اضطراري خودداري گردد.

نكته  :نظارت بر دامها بايد در حضور مسئول فني بهداشتي ) دكتر دامپزشك( كشتارگاه وطي دو مرحله ) ٢٤ساعت و ٢
ساعت قﺒل از كشتار( انجام گيرد.

ج( عمليات كشتار دام :

 -٢٢نماينده شركت مستقر در كشتارگاه بايستي از بدو ورود گوساله به كشتارگاه بر كليه عمليات كشتار-انتقال به پيش
سرد و بارگيري نظارت مسئوﻻنه داشته باشد

 -٢٣دقت شــود قﺒل از ورود دام به ســالن كشــتار  ،دامها شــســته شــده و در مناطقي كه محدوديت آب وجود دارد بقاياي
كثافات و آلودگي هاي چسﺒيده به دام كامﻼً تميز شود .

 -٢٤نظارت برهدايت دام از سالن انتظار كشتارگاه تا تله در سالن كشتار بدون آسيب ديدگي دام .
 -٢٥جلو گيري از هر گونه ورود ضربه به دام قﺒل از كشتار .

 -٢٦نظارت بر درست عمل نمودن تله و عدم امكان آسيب ديدگي دام در تله.

 -٢٧نظارت بر عملكرد صحيح دستگاه شوك الكتريكي از نظر تنظيم ولتاژ و آمپراژ

نكته :ميزان آمپراژ دســـتگاه  ٦٥-٧٠آمپر وميزان ول تاژبراي گوســـاله ) ٢٠٠ -٢٣٠ولت(  ،گاو با جثه كوچك ) -٢٨٠
٢٥٠ولت ( و براي گاوهاي بزرگ)  ٣٠٠ولت( ميﺒاشد.

 -٢٨مناســب ترين محل برخورد شــوكر در باﻻي پيشــاني بوده و بهترين حالت اين اســت كه نزديك قلب نﺒاشــد و يك

الكترود به گوش سمت چپ و الكترود دوم نزديك چشم سمت راست وصل شود و بالﻌكس) تغييرات مردمك چشم ،

دست و پا زدن  ،پلك زدن(

 -٢٩سر دام بايد طي مدت  ٣٠-٦٠ثانيه بﻌد از شوك بريده شده ولي از بدن جدا نگردد .

 -١-٢٩بدن دام بايد بﻌد از شوك و نيز بﻌد از سر بريدن حركت نمايد و مشخص شود دام زنده است .
 -٣٠نظارت بر خونگيري كامل دام و سپس قطع نخاع و جدانمودن سر .
 -٣١عدم فرو بردن چاقو و پاره كردن قلب دام .

 -٣٢نظارت بر پوست كني و جداسازي امﻌاء احشاء و ضمائم ﻻشه شامل چربي و پيه تناسلي  ،ته نري و  ٤نخ )دو عدد

وريد وداج و دو عدد شريان كاروتيد( .
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نكته:خصوصيات ﻻشه نرعبارتست از:عضﻼت گردن و شانه حجيم ،عضﻼت قرمزرنگ و فاقد چربي  ،محوطه لگني
تنگ با كف ناصاف و برجستگي استخوان عانه بزرگ.

خصوصيات ﻻشه ماده عبارتست از:محل برداشتن پستان  ،محوطه لگن وسيع و استخوان عانه نازك تقريﺒاً مستقيم،بقاياي ليگامان بزرگ رحم  ،چربي بصورت توزيع نامنظم و زرد رنگ .

-٣٣نظارت بر خروج انتهاي راست روده از محل مقﻌد به منظور جلوگيري از آلودگي ﻻشه با فضوﻻت دامي )توصيه
ميشود قﺒل از خروج راست روده انتهاي آن توسط بست فلزي يا پﻼستيكي مسدود گردد(.

 -٣٤نظارت بر رعايت فوا صل ﻻ شه ها از همديگر به نحوي كه ق سمت بيروني پو ست ) ،(Epidermاز محل جدا سازي

)از محل لگن در گوساله (  ،دردو طرف ﻻشه قرار گيرد تا با ﻻشه بﻌدي تماس حاصل نكند .

 -٣٥دل ،جگر ،سيراب و شيردان) آﻻيش( به همراه ساير امﻌاءواحشاء )متفرعات روده اي (بايد بدون آلوده كردن ﻻشه
از شكم خارج و سپس از هم جداسازي شود.

 -٣٦آﻻيش به همراه ﻻشه و كله و پاچه متﻌلقه مجموعاً مورد بازرسي مسئول فني -بهداشتي كشتارگاه)دامپزشك( قرار گيرد و در
صورت عدم تائيد سﻼمت دام  ،ﻻشه از چرخه خريد متﻌلق به شركت حذف گردد.

 -٣٧قسمت سرسينه در محل سردست قﺒل از شستشو به منظور خروج كامل آب بخوبي شكافته شود .

 -٣٨نظارت بر شستشوي ﻻشه با آب پرفشار و به مقدار كافي بنحويكه هيچگونه آلودگي ظاهري از جمله خون  ،پشم  ،مو و غيره
بر روي ﻻشه ) بخصوص در محل گردن ( وجود نداشته باشد.

-٣٩ﻻشـــه بايد كامﻼً تميز و ﻓاﻗد پرده ديافراگم و چربيهاي محوطه بطني  ،حفره لگني و چربيهاي زائد و بافت پيوندي اطراف
گردن كه بقاياي ليگمان هاي نگهدارنده  ٤نخ باشد.

 -٤٠ﻻشه بايد توسط اره شقه شود و توجه شود كه اره در پايان كشتار هر روز شسته و ضدعفوني گردد.

 -٤١نظارت بر شقه نمودن ﻻشه به نحويكه از محل دنده  ٤و ٥دونيمه شود  ).در كشتارگاههايي كه بدليل كوتاه بودن ارتفاع
ماشين حمل،امكان جداسازي از دنده  ٤و  ٥وجود ندارد  .جداسازي از انتهاي دنده  ١٣غير حقيقي انجام گردد(.

 -٤٢ﻻشه ها بايد به مهر مسئول فني –بهداشتي ) دكتر دامپزشك( كشتارگاه ممهور گرديده و بﻼفاصله از سالن كشتار به سالن پيش

سرد هدايت شود) .در هنگام انتقال بايد از اﻓتادن ﻻشه روي زمين و يا هر گونه آلودگي ثانويه تا محل بارگيري

خود داري گردد(.

 -٤٣در حين انتقال ﻻ شه به سالن پيش سرد  ،ﻻ شه هايي كه داراي چربي زردرنگ و يا انگل بوده بايد جدا سازي گردد ) ﻻ شه
انگلي به هيچ عنوان به سالن پيش سرد وبسته بندي ارسال نگردد(.
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د(سالن پيش سرد:

 -٤٤قﺒل از ورود ﻻشه به سالن پيش سرد ،صحت عملكرد دستگاههاي سرما ساز كنترل شود به نحويكه دماي سالن پيش سرد
) ( ٠-٤درجه سانتيگراد وهمچنين رطوبت آن  ٨٠-٨٥درصد باشد.

-٤٥دستگاههاي سرمازا داخل پيش سرد نﺒايد نشت گاز داشته باشند
-٤٦ظرفيت سالن پيش سرد مي بايست متناسب با ميزان ﻻشه ورودي باشد

 -٤٧نظارت بر آويزان نمودن ﻻشه ها با قﻼب به ريل به نحوي كه حداقل قاصله بين ﻻشه ها ) ٥سانتيمتر( رعايت گردد واز
چسﺒيدن آنها بهم در سالن پيش سرد جلوگيري گردد و نيز هواي سرد دراطراف آنها بخوبي جريان داشته باشد.

 -٤٨ﻻشه ها در پيش سردكن بايد بنحوي قرار گيرندكه سمت داخل نيمه ﻻشه ها به سمت هم باشد بطوري كه از كنار هم قرار
گرفتن هردو نيم ﻻشه يك ﻻشه كامل تشكيل گردد

 -٤٩ﻻشه بايد به مدت ٢٤تا  ٧٢ساعت در سالن پيش سرد نگهداري شود تا ضمن رفع جمود نﻌشي دماي عمق حجيمترين قسمت
گوشت در ران )مغز ران( به  + ٧درجه سانتيگراد و  pHآن به ٥/٤-٥/٨برسد.

نكته :از تحويل ﻻشه هاي با نگهداري بيش از  ٧٢ساعت در پيش سرد خودداري گردد.

 -٥٠درسالن پيش سرد بايد تنها ﻻشه گوساله متﻌلق به شركت نگهداري شود در غير اين صورت نشانه گذاري ﻻشه ها ي متﻌلق به
شركت توسط نماينده شركت الزاميست.

 -٥١پس از هر بار تخليه كامل سالن پيش سرد ن سﺒت به ش ست شو و تميز نمودن آن اقدام و در پايان هر هفته ن سﺒت به ضد عفوني
سالن پيش سرد اقدام شود ) مطابق بخشنامه شماره  ٧٠١٦٩مورخ  ١٣٨٠/٧/٩سازمان دامپزشكي(

*در صورتي كه به دليل نواقص فني امكان استفاده از پيش سرد كشتارگاه امكان پذير نﺒاشد ﻻشه ها پس از كشتار و شستشو كامل

بايد بﻼفاصله با كاميون يخچالدار )در برودت  ٠-٤درجه سانتيگراد ( مورد تاييد دامپزشكي و با رعايت بند  ٦٤الي  ٧١به پيش سرد

واحد بسته بندي طرف قرارداد منتقل شوند.

ه( واحد بسته بندي

 -٥٢تكميل و مستندسازي فرم چك ليست مشخصات واحد بسته بندي ) پيوست شماره  (٢توسط نماينده كنترل كيفي
الزاميست .

-٥٣واحد بسته بندي بايد كليه مشخصات و شرايط مندرج در بند) (١الي ) (١٨را دارا باشد .
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-٥٤سالن بسته بندي بايد مجهز به سيستم سرما ساز جهت تنظيم دماي سالن تا حداكثر  ١٢درجه سانتيگراد و نشانگر دما

باشد.

 -٥٥سالن ب سته بندي بايد داراي ارتفاع و ف ضاي كافي متنا سب با ظرفيت ب سته بندي بوده و از نظر تجهيزات و امكانات
مورد تائيد اداره كل كنترل كيفي شركت باشد .

٥٦ـ قﺒل از شروع بكار ،سالن و تجهيزات موجود در سالن بسته بندي بايد شستشو ،ضدعفوني و خشك شده و مورد تائيد
نماينده شركت مستقر در سالن قرار گيرد .

 -٥٧سالن بسته بندي بايستي مجهز به ريل و قﻼب بمنظور آويزان كردن ﻻشه بوده و حتي اﻻمكان داراي شيب نقاله باشد
در غيراين صــورت داراي پالت يا واگنهاي چرخدار باشــد .همچنين ميز كار با رويه فلز زنگ نزن )اســتيل( به تﻌداد كافي

وجود داشته باشد .

 ٥٨ـ نوار نقاله ،وسايل حمل  ،چرخها  ،ابزارها  ،پالت و باكس پالت بايد در مقابل شكستگي ،سائيدگي و خوردگي مقاوم
بوده و از جنس ضد زنگ  ،يا رنگ آميزي شده و به آساني قابل شستشو و ضدعفوني باشد .

 ٥٩ـ تخته كار بايد از جنس پﻼستيك فشرده باشد .

 -٦٠بايد به تﻌداد كافي ظروف وگاري براي جمع آوري مواد غيرخوراكي و زوائد از قﺒيل اســـتخوان  ،ضـــايﻌات و …
موجود باشد و اين ظروف نﺒايد براي مواد خوراكي استفاده گردد .

 -٦١تمامي مواد زائد و غيرخوراكي ا ستح صالي باي ستي روزانه و در طي مدت ب سته بندي و نهايتاً در خاتمه آن از محيط
كار خارج و به محل مناسب و بدور از سالن بسته بندي منتقل گردد .

 -٦٢درزمان بسته بندي از شستشو سالن و ديوارها كه منجر به پاشيدن آب بر روي گوشت و غيره مي شود جداً خودداري

گردد .

 -٦٣در خاتمه كار تمام تجهيزات ،لوازم  ،كف و ديوارهاي ســالن بايد با آب گرم و مواد شــوينده و ضــدعفوني كننده
مجاز شستشو و ضدعفوني گردد .

و(حمل ﻻشه از كشتارگاه به واحد بسته بندي :

 -٦٤قﺒل از بارگيري ﻻ شه ها  ،كاميون بايد مورد بازديد قرارگرفته و از صحت كاركرد ترموكينگ  ،تميز بودن  ،عاري
بودن از بو و ضايﻌات وداشتن قﻼب مخصوص حمل ﻻشه اطمينان حاصل شود .

٦

شماره :

تاريخ:

٣٦/ ٥١/ ٢٣٥٤٥٩

١٣٩٩/١٢ /١٧

نكته :كاميون داراي مجوز حمل دامپزشكي ومجهز به ترموكينگ و تأمين برودت  ٠-٤درجه سانتيگراد باشد ).مطابق
بند  ٤بخشنامه شماره  ١٠٨٠١/٤٤مورخ  ٨٨ /٣/٢سازمان دامپزشكي كشور(

-٦٥قﺒل از بارگيري و تا زمان تخليه كامل در مقصد ،ترموكينگ كاميون بايد روشن و دماي كاميون ) ٠- ٤درجه
سانتيگراد( باشد.

 -٦٦نظارت بر نحوه قرار گرفتن ﻻشه ها بصورتي كه به چنگك ريل داخل كاميون متصل و با حفظ فاصله از يكديگر و

ديوار جانﺒي كاميون بارگيري گردد.

 -٦٧از بارگيري بيش از ظرفيت كاميون جداً خودداري گردد.

 -٦٨هنگام تخليه و بارگيري دقت گردد ﻻشه ها با كف  ،ديواره  ،زمين و همچنين با يكديگر تماس نداشته باشند.

 -٦٩انتقال ﻻشه ها از كشتارگاه/سالن پيش سرد به كاميون با سرعت انجام پذيرد  ).بخصوص درماههاي گرم سال (

 -٧٠پس از بارگيري ﻻشــه ها در كشــتارگاه و شــمارش تﻌداد آنها توســط نماينده شــركت ومســئول فني –بهداشــتي
كشتارگاه  ،كاميون پلمب شود.

 -٧١در واحد بسته بندي م سئول فني بهدا شتي با ح ضور نماينده شركت نسﺒت به فك پلمب كاميون اقدام مي نمايد .سپس ﻻشه

ها را شمرده و آنها را با مندرجات جدول گزارش عمليات ك شتار مطابقت داده و پس از ح صول اطمينان از صحت ترموكينگ و

كنترل برودت  ،نسﺒت به تخليه ﻻشه اقدام نمايد.

 -٧٢انتقال ﻻشه در واحد بسته بندي بايد توسط ريل و قﻼب انجام پذيرد.

 -٧٣پس از ورود ﻻشه به واحد بسته بندي  ،در صورت نياز نسﺒت به شستشوي مجدد آن ) باﻻخص قسمت گردن ( اقدام شود .و
ﻻشه ها به پيش سرد واحد بسته بندي هدايت گردند.

ز(انتقال ﻻشه از سالن پيش سرد به سالن بسته بندي :

 -٧٤سالن بسته بندي در مجاورت و يا نزديك و زير يك سقف با سالن پيشسرد باشد.

نكته :خروج ﻻشه از پيش سرد مشروط به اين است كه دماي عمق حجيم ترين قسمت گوشت در ران  + ٧درجه سانتيگراد و
pHآن به  ٥/٤-٥/٨رسيده باشد.

 -٧٥انتقال ﻻشه از پيش سرد به سالن بسته بندي بايد توسط ريل يا باكس پالت و بصورت تدريجي و متناسب با سرعت بي خس
كردن و بسته بندي گوشت انجام شود  ).از ازدحام ﻻشه ها در سالن بسته بندي جداً خودداري شود(.

 -٧٦در حين انتقال ،ﻻشه هايي كه به هردليل چربي زرد رنگ دارند جدا سازي و به سالن پيش سرد برگردانده و از چرخه خريد
شركت حذف گردند.

٧

شماره :

تاريخ:

٣٦/ ٥١/ ٢٣٥٤٥٩

١٣٩٩/١٢ /١٧

 -٧٧پس از انتقال ﻻشه به سالن بسته بندي با استفاده از اره ي گرد بر وچاقو  ،نسﺒت به برش ﻻشه به شرح ذيل اقدام گردد:

 -١-٧٧با استفاده از چاقو ابتدا نسﺒت به جدا نمودن گردن از قسمت سردست )بﻌد از هفتمين مهره گردن ( اقدام شود.

 -٢-٧٧با اســتفاده از اره ي گرد بر ،در حد فاصــل مابين دنده ٤و  ٥نيم ﻻشــه فوقاني جدا گردد .بطوريكه  ٤دنده ابتدائي از قســمت
جلو و  ٤مهره ستون فقرات بهمراه عضﻼت جدا گردد.

 -٣-٧٧با استفاده از چاقو نسﺒت به جدا نمودن قسمت دست و بازو )كف دست( از قسمت سرشانه و كتف اقدام گردد.

 -٤ -٧٧با ا ستفاده از اره ي گردبر ،به موازات ستون فقرات از خط الرأس به فا صله  ١٠-١٥سانتي متر پائينتر به سمت

دنده ها  ،برش شروع و تا انتهاي قسمت خلفي دنده ي  ١٣امتداد داده تا بدين ترتيب قسمت راسته قدامي از قسمت قلوه
گاه جدا گردد.

 -٥-٧٧جدانمودن عضله فيله از قسمت ران و قسمت راسته خلفي.
 -٦-٧٧جدا نمودن ران و عضﻼت پوشاننده استخوان ران با چاقو .

-٧-٧٧جدا نمودن حفره گردن وسردست از راسته قدامي با چاقو.

 -٨-٧٧با توجه به نوع قرارداد منﻌقده ) ٣تكه يا  ٥تكه (با طرف قرارداد شركت نسﺒت به بسته بندي اقدام گردد.

 -٩-٧٧در صـورت خريد به صـورت  ٣تكه ) گردن -سـردسـت – ران( پس از طي مراحل فوق ابتدا گردن و پس ازآن

سردست وسپس ران بي خس و بسته بندي مي شود.

نكته:ابتدا قطﻌات مربوط به شركت جمع آوري گرديده وسپس نسﺒت به بسته بندي ساير قطﻌات متﻌلق به فروشنده اقدام

گردد.همچنين در مورد فيله مطابق مفاد قرارداد عمل مي گردد.

 -١٠-٧٧در صورت خريد به صورت  ٥تكه به ترتيب گردن -سردست -راسته – ران و در انتها قلوه گاه بي خس و بسته
بندي شود.

ح( نحوه برش و بسته بندي :

-٧٨پس از انتقال ﻻشــه از پيش ســرد به ســالن بســته بندي و انجام مراحل برش بر روي ﻻشــه  ،قطﻌات جدا شــده از ﻻشــه

مطابق مفاد بند  ٧٧دستورالﻌمل به سالن ب سته بندي و برروي ميز كار قرار مي گيرد.در هنگام خريد  ٣تكه به ترتيب ابتدا

گردن  ،ســردســت و بﻌد از جدانمودن كتف و بازو ماهيچه)ســر دســت (  ،ران بي خس )اســتخوان گيري(و بســته بندي

ميگردد  .در مواقﻌي كه خريد بصورت  ٥تكه باشد ابتدا گردن سپس به ترتيب سردست  ،راسته ،ران و در انتها قلوه گاه
ب ي خس و بسته بندي ميگردد .ﻻزم به توضيح است پس از بي خس نمودن قطﻌات هر قطﻌه گوشت گوساله به شرح ذيل
٨

شماره :

تاريخ:

٣٦/ ٥١/ ٢٣٥٤٥٩

١٣٩٩/١٢ /١٧

به قطﻌات جداگانه از محل برش ع ضﻼت برش خورده و قطﻌات با وزن  ١-٣كيلوگرم)به جز قطﻌه را سته ( با ا ستريچ و يا

نايلون پو شانده شده و در ﻻبه ﻻي ا ستريچ و يا نايلون هر قطﻌه يك ليﺒل كوچك با م شخ صات بند)  ( ٨٢با درج تاريخ

توليد چسﺒانده و سپس در داخل كارتن بسته بندي قرار ميگردد.

نكته :از چسﺒاندن ليﺒل بر روي قطﻌه خودداري شود.

نكته  :تاريخ روز بسته بندي بايد بﻌنوان تاريخ توليد بر روي ليﺒل درج شود.

 -١-٧٩گردن :شامل عضﻼت ناحيه گردن كه اطراف مهره گردن را پوشانده و قﺒﻼً مطابق ماده)  (١-٧٧از قسمت

سردست جداسازي گرديد .در بسته بندي گردن ،زردپي ) (Ligamentum nuchoeو قسمتهاي خون آلود ولخته
خوني و باقيمانده رگهاي خوني بايستي كامﻼً حذف گردد.

 -٢-٧٩سردست ) :(Forequarterشامل عضﻼت ناحيه د ست – ماهيچه  ،بازو ،سرسينه كامل و چهار دنده قدامي
قفسه سينه و درنهايت عضﻼت چهار مهره پشتي در امتداد گردن غضروف استخوان كتف مي باشد .چربي قسمت

سرسينه و جناق وكليه اجزاء ديگر بايد حذف گردد  .عضﻼت ناحيه سردست شامل  :سرسينه )  ، ( Brisketسرشانه

)  ، ( Chuckماهيچه دست )  ، ( Shinكتف بازو )  ( Shoulderكه خود آن شامل  Chuck Tender :و

 BLade clodو  Shouldercoldمي باشد .كه پس از بي خس كردن استريچ و بسته بندي مي گردد.

نكته  :در خريدهاي  ٣تكه  ،عضﻼت بين دنده اي مهره  ٥تا ١٣از قسمت سردست جدا و در قلوه گاه بسته بندي گردد.
 -٣-٧٩ران ) : (Hind Quarterشامل كليه عضﻼت ناحيه لگن و پا كه شامل  :بغل ران )  ، (Topsideپشت ران

وسفيد ران ) ( Silversideكه شامل پشت ران )  ( Outside FLatو سفيدران )  ( Eye Roundو كفل يا كﻌب
ران )  ، ( Rumpماهيچه پا ) (shankوجلوي ران )  ( Thick FLankكه خود شامل  :مغز ران ) (Knuckle

ميﺒاشد  .كه عضﻼت فوق پس از برش از محل غﻼف و حذف غده لنفاوي پس زانويي) ( poplitealدر پشت ران و
سفيد ران ) ( Silversideبهمراه بافت چربي اطراف آن در استريچ بسته بندي ميگردد.

 -٤-٧٩ﻗلوه گاه :شامل عضﻼت ناحيه شكم ) ( Thin Flankوعضﻼت بين دنده اي حقيقي ) ( Rib FLankو

عضﻼت بين دنده اي غير حقيقي ) ( Short Ribو عضله مثلثي شكل ناحيه شكم)  (Flank steakميﺒاشد.

 -٥-٧٩ﻓيله ) : ( Tender loinشامل عضﻼتي است كه درسطح تحتاني وقسمت خلفي ﻻشه يﻌني  ٦مهره كمر

وخاجي قرار دارد.

٩

شماره :

تاريخ:

٣٦/ ٥١/ ٢٣٥٤٥٩

١٣٩٩/١٢ /١٧

 -٦-٧٩راسته )  : ( Strip loinشامل راسته خلفي و قدامي است .راسته قدامي شامل  :عضﻼت روي مهره هاي پشتي ،

كه از مقابل دنده  ٥-١٠را شامل ميشود  .راسته خلفي شامل  :عضﻼت روي مهره كمر تا مجاورت حفره لگن مي باشد
كه بايد عاري از خرده گوشت و عضﻼت بين دنده اي و چربي اضافي و زردپي باشد.

 -٧-٧٩در بسته بندي لگن  ،غدد لنفاوي قابل رويت  ،عروق خوني بزرگ  ،اعصاب اصلي  ،تاندونها  ،زردپي،
قسمتهاي خون آلودو خونمردگي و داراي رنگ كﺒود مشهود بايد حذف شوند.

 -٨٠در بسته بندي قلوه گاه ) در خريد  ٥تكه(  ،وزن خرده گوشت موجود در قلوه گاه حداقل  ٥٠گرم بايد باشد.

نكته  :چربي قابل رؤيت در كليه قطﻌات حداكثر  % ٧وزن قطﻌه ميتواند باشد.

ط(مشخصات كارتن و ليبل در بسته بندي :

-٨١وزن كليه كارتنها ي خالي بايد حداقل  ١١٠٠گرم و همگي از مشخصات يكساني برخوردار باشند .
٨٢ـ درب كارتن بايد داراي ابﻌاد  ٥٧/٥ × ٣٧/٥ ×١٥و كف آنها بايد داراي ابﻌاد  ٥٧×٣٧×١٥باشد.

-٨٣قطﻌات بي خس واســتريچ شــده پس از ليﺒل گذاري در قطﻌات  ١-٣كيلوگرمي )به جز قطﻌه راســته( بطور جداگانه

در كارتن با مشخصات بند  ٨١و  ٨٢بسته بندي ميگردد .

 -٨٤قطﻌات م شابه ) مثﻼً  :فقط سرد ست ويا فقط ران و (...پس از ا ستريچ و ليﺒل گذاري  ،بايد داخل كارتني كه به

وسيله پك پﻼستيكي پوشش داده شده قرار گيرد.

٨٥ـ كارتن ها بﻼفاصله پس از بسته بندي )بجزء درب بندي (بايد به تونل انجماد روشن منتقل گردند.

٨٦ـــ مشخصات ليﺒل داخل هر قطﻌه و ليﺒل روي كارتن بايستي مطابق شكل زير و مورد تاييد اداره كل دامپزشكي استان

باشد.

شماره پروانه بهداشتي:

نام كاﻻ :درج نوع قطﻌه

برند:و آرم واحد بسته بندي

نوع مصرف :مصرف خانوار

تاريخ توليد:

تاريخ انقضاء:

)كد (IVC

)يا درج جمله يكسال پس از توليد(

شرايط نگهداري :در  ١٨درجه سانتيگراد زير صفر

آدرس واحد بسته بندي:
شماره تلفن:

١٠

شماره :

تاريخ:

٣٦/ ٥١/ ٢٣٥٤٥٩

١٣٩٩/١٢ /١٧

-٨٧ليﺒل ران به رنگ م شكي ،سرد ست به رنگ قرمز ،را سته به رنگ سﺒز ،قلوه گاه به رنگ آبي،گردن به رنگ زرد و
ليﺒل فيله به رنگ نارنجي مي باشد.

ط(انتقال به تونل انجماد و سردخانه :

٨٨ــ تونل انجماد بايد ظرفيت متناسب با گوشت بسته بندي شده داشته و قﺒل از ورود كارتن هاي حاوي گوشت روشن

باشد .

٨٩ـ چيدمان كاﻻ در تونل انجماد بايد با استفاده از باكس پالت طﺒقه بندي شده و با رعايت فواصل از يكديگر انجام شود.

 -٩٠برودت تونل انجماد بايد  -٣٥الي -٤٥درجه ســانتيگراد و به نحوي باشــد كه حداكثر پس از  ٢٤ســاعت دماي عمق
قطورترين قطﻌه گوشت حداقل به  -١٨درجه سانتيگراد برسد .

 -٩١پس از رســيدن دماي عمق گوشــت به  -١٨درجه ســانتي گراد محموﻻت از تونل جهت درب بندي و شــرينگ و يا

تسمه زني به واحد شرينك ) (Shrinkمنتقل مي گردد.

 -٩٢پس از درب بندي كارتن گيري قطﻌات گوشـــت  ،بر روي درب هر كارتن بايد دو عدد ليﺒل در دو طرف جانﺒي

كارتن با مشخصات ليﺒل )بند ( ٨٢مختص به هر قطﻌه به صورت بزرگ و كامﻼً مشهود چسﺒانيده شود.

) ليﺒل ران به رنگ مشــكي ،ســردســت به رنگ قرمز  ،راســته به رنگ ســﺒز  ،قلوه گاه به رنگ آبي ،گردن به رنگ زرد

وليﺒل فيله به رنگ نارنجي مي باشد( .

 ٩٣ـ درج مهر نماينده شركت با كد نظارت مختص به وي  ،بر روي كارتن ها الزامي ميﺒاشد .

نكته :بر روي كارتن ها بايد م شخ صات كامل شامل آدرس ،تلفن  ،شماره پروانه بهره برداري و برند واحد ب سته بندي
درج گردد .

 -٩٤نماينده مستقر در مركز بسته بندي بايد در زمان شرينك حضور داشته باشد و پس از رؤيت كامل گوشتهاي داخل
كارتن و تاييد موارد فوق الذكر و اطمينان از مطابقت تاريخ توليد مندرج بر روي قطﻌات با تاريخ توليد مندرج بر روي

كارتن هاي حاوي گوشت  ،نسﺒت به مهمور نمودن كارتن ) دو طرف جانﺒي ( بطور واضح ومشخص اقدام نمايد.

 -٩٥بايددر حداقل زمان ممكن ) جهت حفظ برودت ( كارتنهاي حاوي گوشت توسط باكس پالت به سالن نگهداري
انتقال يابد .

١١

شماره :

تاريخ:

٣٦/ ٥١/ ٢٣٥٤٥٩

١٣٩٩/١٢ /١٧

-٩٦دماي سالن نگهداري بايد حداقل  -١٨درجه سانتيگراد بوده و چيدمان كارتن ها در داخل باكس پالت و با رعايت

فواصل ﻻزم وبصورت صحيح انجام گيرد.

 -٩٧جهت جلوگيري از كاهش برودت عمق گوشـــت بارگيري محموﻻت بايد با دقت و ســـرعت و در كمترين زمان
ممكن انجام شــود .همچنين روشــن بودن ترموكينگ ماشــين ،داشــتن مجوز حمل صــادره از ســوي اداره كل دامپزشــكي
استان و صدور كد رهگيري الزاميست ) .بخشنامه شماره  ١٠٨٠١/٤٤مورخ  ٨٨ /٣/٢سازمان دامپزشكي(

-٩٨پس از بارگيري محموله بايد نسﺒت به تكميل فرم بارگيري محموله در واحد بستهبندي و اخذ رسيد از راننده مﺒني بر

تحويل محموله با برودت عمق  -١٨درجه سانتيگراد اقدام گردد.

 -٩٩رعايت مفاد دسـتور الﻌمل شـماره  ١٢١/٤٤مورخ  ٨٧/١/٦سـازمان دامپزشـكي در سـردخانه هاي مقصـد اسـتيجاري

طرف قرارداد و يا ملكي الزامي ميﺒاشد .

 -١٠٠با توجه به امكان بروز آلودگي ثانويه به اشــيرشــياكلي و ســالمونﻼ و احتمال وقوع آن در پروســه توليد گوشــت ،
مسئوليت كيفيت محموله تا زمان مصرف بﻌهده فروشنده مي باشد .

١٢

شماره :

تاريخ:

١٣٩٩/١٢ /١٧

فرم بازديد از كشتارگاه دام)پيوست(١

استان:

مشخصات كشتارگاه:شماره

٣٦/ ٥١/ ٢٣٥٤٥٩

مجوز

بر

بهره

نام كشتارگاه :

داري.............................:

ظرﻓيت كشتاردام سنگين.............. :رأس

ظرﻓيت كشتار دام سبك..................................:

نوع سيستم برودت :آمونياكي □ ﻓرئوني □
نام مسئول ﻓني بهداشتي كشتارگاه:

سكوي مناسب جهت تخليه دام :دارد□

تعداد پيش سرد..........:

كدنظام دامپزشكي:

ندارد□

كشتارگاه در مبادي ورودي حوضچه ضدعفوني :دارد□
كشتارگاه سيستم توليد آبگرم  :دارد□

ندارد□

كشتارگاه آبراه هاي ﻻزم با شيب مناسب  :دارد□
سيستم آبرساني كشتارگاه : :آب شهري□

عملكرد تله :مناسب□

نامناسب□

عملكرد وينچ باﻻبر دام  :مناسب□
دستگاه ﻗطع پا از مفصل :دارد□

اره جناق بر:

دارد□

سيني تخليه شكم:

ندارد□

دارد□

باسكول ﻻشه كش خطي:

دارد□

آب چاه □

سيستم روشنايي پيش سرد  :مناسب□

ظرﻓيت پيش سرد) ......... :تن(

اصطبل انتظار با ﻓضا و آبخوري مناسب  :دارد□
كشتارگاه در مبادي ورودي پرده هوا :دارد□

ندارد□

ندارد□

كشتارگاه ژنراتور برق اضطراري  :دارد□

ندارد□

كشتارگاه آب كاﻓي جهت كشتار  :دارد□

ندارد□

كشتارگاه كوره ﻻشه سوز و سيستم تبديل ضايعات  :دارد□

عملكرد شوكر :مناسب□

نامناسب□

دستگاه پوست كني :دارد□

ندارد□

خط و حوضچه خونگيري متناسب با ظرﻓيت كشتار :دارد□

اره شقه كن:

ندارد□

متناسب□

تاريخ

تاريخ اعتبار پروانه مسئول ﻓني.............:

دستگاه كليپر انتهاي روده:

ندارد□

ندارد□

كشتارگاه ترمومتر كاليبره :دارد□

ندارد□

نامناسب□

دارد□

ظرﻓيت پيش سرد با ظرﻓيت كشتار :

پيش سرد مه پاش  :دارد□

ندارد□

ندارد□

ندارد□

كارواش جهت شستشوي ﻻشه :

نام مدير كشتارگاه ................:تلفن تماس................:

دارد□

دارد□

ندارد□

واتر جت جهت شستشوي گردن:

نامتناسب□

ندارد□

كشتارگاه ابزار و وسايل كاﻓي) سينس ﻓلزي -چرخ دستي و :(...دارد□ ندارد□

كليه كارگران كارت بهداشت با تاريخ معتبر  :دارند□

ندارند□

نام و نام خانوادگي بازديد كننده:

ندارد□

ندارد□

ندارد□

دارد□

ندارد□

عملكرد سيستم برودتي پيش سرد براي تنظيم برودت  ٠-٤درجه سانتيگراد :مناسب□

پيش سرد نشانگر دما  :دارد□

ندارد□

پيش سرد نشانگر رطوبت  :دارد□
كشتارگاه PHمتر كاليبره :دارد□

نامناسب□

اعتبار

مجوز:

...................

كشتارگاه اتاق آﻻيش :دارد□

ندارد□

ندارد□

ندارد□

تعداد كارگران با ظرﻓيت كشتار :متناسب□

نامتناسب□

كليه كارگران روپوش ،چكمه ،پيش بندو : ...دارند□

١٣

ندارند□

امضاء

نامناسب□

٣٦/ ٥١/ ٢٣٥٤٥٩

شماره :

تاريخ:
فرم بازديد از واحد بسته بندي گوشت قرمز)پيوست شماره(٢

استان:

مشخصات واحد بسته بندي:

شماره

١٣٩٩/١٢ /١٧

مجوز

بهره

بر

ظرﻓيت بسته بندي.............. :تن

تعداد پيش سرد..........:

نام واحد ................... :

داري............................:

ظرﻓيت پيش سرد) ......... :تن(

نام مسئول ﻓني بهداشتي كشتارگاه:

واحد بسته بندي در مبادي ورودي حوضچه ضدعفوني :دارد□
كواحد بسته بندي سيستم توليد آبگرم  :دارد□

سيستم آبرساني واحد بسته بندي : :آب شهري□
واحد بسته بندي ترمومتر كاليبره :دارد□

واحد بسته بندي ليفتراك مناسب دارد□

ندارد□

واحد بسته بندي سيستم اطفاي حريق  :دارد□
ندارد□

پيش سرد مه پاش  :دارد□

ندارد□

كدنظام دامپزشكي:
ندارد□

ندارد□

ندارد□

واحد بسته بندي ريل مخصوص انتقال ﻻشه :دارد□
ظرﻓيت پيش سرد با ظرﻓيت ﻻشه ورودي :

تعداد تونل انجماد.................. :

ندارد□
ندارد□

ندارد□

متناسب□

نامتناسب□

عملكرد سيستم برودتي پيش سرد براي تنظيم برودت ٠-٤درجه

سانتيگراد:مناسب□

نامناسب□

رعايت وزن ﻗطعات :مناسب□

نامناسب□

ظرﻓيت تونل انجماد با ظرﻓيت گوشت بسته بندي شده :متناسب□ نامتناسب□

وزن كارتن مورد استفاده............ :گرم
كيفيت تسمه زني كارتن ها :مناسب□

نامناسب□

كشتارگاه ابزار و وسايل كاﻓي) سينس ﻓلزي -چرخ دستي و :(...دارد□

ندارد□

كليه كارگران كارت بهداشت با تاريخ معتبر  :دارند□

نام و نام خانوادگي بازديد كننده:

ندارند□

نام مدير واحد................:

نوع سيستم برودت :آمونياكي □ ﻓرئوني □

آب چاه □

واحد بسته بندي با سكوي بارگيري مسقف  :دارد□

سالن بسته بندي نشانگر دما  :دارد□

برند................... :

تلفن تماس................:
تاريخ

اعتبار

...................

مجوز:

ظرﻓيت تونل انجماد ..............:تن

تاريخ اعتبار پروانه مسئول ﻓني...........:

واحد بسته بندي در مبادي ورودي پرده هوا :دارد□
واحد بسته بندي ژنراتور برق اضطراري  :دارد□
واحد بسته بندي آب كاﻓي :دارد□

ندارد□

واحد بسته بندي PHمتر كاليبره :دارد□

كشتارگاه ژنراتور برق اضطراري  :دارد□

ندارد□

ندارد□

ندارد□

ندارد□

ندارد□

واحد بسته بندي باسكول كاليبره  :دارد□

سالن بسته بندي دستگاه سرماساز جهت تأمين برودت حداﻗل  ١٢درجه سانتيگراد :دارد □
سالن بسته بندي اره گردبر  :دارد□

ندارد□

وضعيت رعايت موارد بهداشتي :مناسب□
پيش سرد نشانگر دما  :دارد□

ندارد□

ندارد□

پيش سرد نشانگر رطوبت  :دارد□

حذف چربي ،تاندون ،غددو: ...مناسب□

ندارد□

نامناسب□

نامناسب□

عملكرد سيستم برودتي تونل انجماد براي تنظيم برودت  -٤٠±٥درجه سانتيگراد :مناسب□

تونل نشانگر دما  :دارد□

كيفيت كارتن :مناسب□

ندارد□

نامناسب□

كيفيت شيرينگ كارتن ها :مناسب□

نامناسب□

تعداد كارگران بي خس كن و ،برش زن و استرچ پيچ با ظرﻓيت بسته بندي :متناسب□

كليه كارگران روپوش ،چكمه ،پيش بندو : ...دارند□
امضاء

١٤

ندارند□

نامناسب□

نامتناسب□

شماره :

تاريخ:

١٥

٣٦/ ٥١/ ٢٣٥٤٥٩

١٣٩٩/١٢ /١٧

