
 وارداتي گوسفندي منجمد گوشت كيفي مشخصات

  ١ منطقه پرورش دام  ٢٠١٩كد  OIEاعالمي در  هايعاري از بيماري

  ٢  كشتاري تغذيه دام  پستانداراناستحصال شده از گوشت وامعا واحشا عاري از پروتئين خوراك 

  ٣  منطقه پرورش و كشتار دام  باشد بيماري هاريماه قبل از صادرات دام عاري از شيوع  ١٢

مورد تاييد سازمان دامپزشكي داراي گواهي سالمت از دامپزشكي كشور مبداء و 
  ٤ وضعيت سالمت دام جمهوري اسالمي ايران

 ٥ سن دام ماه ١٨حداكثر 

 ٦ نوع دام دام نر

 ٧ منشاء دام مبداء/ توليد كننده  كشور

 ٨ دام كشتاريالشه  وزن  كيلوگرم ٢٠حداكثر 

 ٩ كشتارگاه مورد تاييد سازمان دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران
(آيين كار كشتار گوسفند و بز) و رعايت استانداردهاي  ٤٢٧٧مطابق استاندارد

(اقدامات   SPS AGREEMENTSو   alimentarius اتحاديه اروپا و كدكس
  شتي گياهي سازمان تجارت جهاني)بهداشتي و بهدا

  ١٠  مراحل كشتار و كيفيت گوشت استحصالي

  
 -هاري -بروسلوز-سياه زخم -عاري از عاليم بيماريهاي طاعون نشخواركنندگان

  ١١  الشه استحصالي از دام   زردي پاتوژيك – بي و اسكرپيآزبان 
  

  نخ و خونابه ٤فاقد ضايعات ، پيه ،چربي ناحيه تناسلي، 
، غدد و خونابه (علي الخصوص ناحيه گردن و عضالت بين  ناحيه بطني فاقد چربي
 ١٢ مشخصات قطعات  دنده اي) 

  ١٣ عالئم ديفراست در قطعه غير قابل قبول

  ١٤  ميزان قابل قبول سوختگي انجماد در هر قطعه(برش)   سطح كل قطعه %١٠حداكثر

رنگ پريدگي و بوي غير طبيعي در هر ،كوفتگي   غيرقابل قبول
  ١٥  قطعه
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 ران كعب ران) –گرد ران -كليه عضالت و استخوانهاي ناحيه پا و لگن (ماهيچه 

 ١٦ *مشخصات قطعات

 سردست عضالت و استخوانهاي ناحيه دست ، بازو ، سر سينه و چهار دنده قدامي قفسه سـينه

 گردن مهره گردن را در برگرفته است ٧ماهيچه هايي كه تعداد  
سانتي متر ٧-٥فاصله مهره كمري به ٧مهره پشتي و  ١٢شامل  در امتداد طولي الشه

 راسته فقرات از خـط الـرأس سـتون
دنده  ٩خرين دنده الشه به همراه عضالتي كه تعداد آعضالت حد فاصل ران و 

 قلوه گاه خلفي قفسه سينه را دربرميگيرد
 اقلحد وزن باو يكسان  از نظر ابعاد نيز  و مناسب و استحكام  كيفيتداراي 

  ١٧ كارتنمشخصات  باشد. گرم١٠٠٠
درس آبايد يك ليبل با مشخصات : نام و استرچ شده و نيزكارتن روي هر قطعه  بر

نام سفارش  –و بسته بندي بهداشتي كشتارگاه  كد–كشتارگاه و واحد بسته بندي
 شرايط و مدت زمان -نوع قطعه -توليدتاريخ بسته بندي/ -كشتارتاريخ -دهنده 

ليبل بايد مطابق دستورالعمل هاي  سازمان . چسبانده شود   نگهداري قرار گيرد
  مورد تاييد آن  باشد.   ودامپزشكي  كشور  

  ١٨  *بسته بندي و كارتن گيري

  ليبل ها بايد در ميان دو اليه استرچ قرارگيرد

  باشد كيلوگرم٢٠حداكثرحتي االمكان يكسان و  وزن خالص هر كارتن 

  كارتن بايد از يك نوع قطعه با وزن نزديك به هم قرار گيرد در هر
  مشخصات ليبل روي كارتن با ليبل داخل قطعات يكي باشد 

پالستيك از جنس مناسب و ضخيم با پهنه مناسب  با يك ورقه  كف هر كارتن
اي برروي نتهاي آزاد ورقه پالستيكي كف كارتن را  بايد به گونهشده و ا پوشانده 
شت هاي گوهاي گوشت موجود در داخل كارتن برگرداند كه همه بستههمه بسته

  . داخل كارتن را تا آنجا كه بشود بپوشاند و محفوظ كند
  تا در عرض) يا شيرينگ پك ٢ –تا در طول  ٢تسمه ( ٤بسته بندي كارتن بصورت

طعه قطعه راسته : سبز و ق –قطعه گردن :زرد  -قطعه سردست: قرمز -قطعه ران : سياه
  ١٩  رنگ بندي ليبل ها  قلوه گاه : آبي

  ٢٠  مدت زمان مصرف  ماه پس از توليد ٩

  ٢١  نوع مصرف  مصرف خانوار

  ٢٢  روش ذبح  (ذبح شرعي)جمهوري اسالمي ايران  مطابق با موازين شرعي
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 در طي ، بارگيري هنگام منجمد  گوشت عمق دماي صفر زير سانتيگراد درجه ١٨
  ٢٣ و در زمان تخليه در مقصدو نقل  حمل

  ٢٤  در كانتينركارتن ها  چيدمان   بر روي پالت و بصورت استرچ پيچ

  ٢٥  بازه زماني بين توليد و حمل و نقل  از زمان توليد روز ٦٠حداكثر 

M  m  c  تعداد
  آزمون  )nنمونه(

  ٢٦  مشخصات ميكروبي
٥ ٣ ١×٥١٠ ١×٦١٠ 

شمارش كلي 
 يك ميكروارگانيسم ها(در

  گرم)
 گرم) ٢٥سالمونال (در  ٥ ٠ منفي منفي

 اشريشياكلي (دريك گرم) ٥ ٢ ٥×١١٠ ٥×٢١٠
گذاري بندي و نشانهآئين كار بسته ( ٤٢٧٥  شماره استاندارد مطابق با  بايستي  ، قطعه بندي و بسته بندي الشه گوسفندي برش* 

  .باشد ) الشه گوسفند و بزبندي كار قطعهآئين( ٤٢٧٦و شماره   )گوشت و بز
  
 


