
١

تولید مواد غذایی حالل
:تالیف

ریاض.ن.میان
چودري.م.محمد

:ترجمه

دکتر سعید خانزادي

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد



٢

فهرست مطالب

صفحه        عنوان                                                                                         

مقدمه

نیقدردا

نویسندگان

مقدمه مترجم

مقدمه-1فصل 

منابع

قوانین و مقررات غذاهاي حالل-2فصل 

اصول مربوط به مجاز بودن غذاها

حالل و حرام

غذاهاازاساس ممنوع بودن بعضی

چگونه می توان این موارد را در جامعه صنعتی امروز رعایت کرد؟

منابع

اي حاللدستورالعمل هاي کلی تولید غذ-3فصل 

گوشت و مرغ

ماهی و غذاهاي دریایی

شیر و تخم مرغ



٣

صفحه        عنوان   

موادگیاهی و سبزیجات                                                               

افزودنیهاي غذایی

بهداشت

دستورالعمل هاي خاص غذاهاي حالل

وانین غذاي حالل در ایالتهاي مختلفق

منابع

تجارت داخلی و بین المللی محصوالت حالل-4فصل 

جمعیت و بازارهاي حالل

بازار حالل ایاالت متحده 

بازار جهانی محصوالت حالل

منابع

شرایط واردات در کشورهاي مختلف-5فصل 

مقدمه

مالزي

سنگاپور

اندونزي

کشورهاي خاورمیانه

جنوب آسیا

سایر کشورها



٤

صفحه        عنوان   

مروري بر صنعت غذاي حالل

منابع                                                                                

شرایط تولید گوشت و مرغ حالل-6فصل 

شت و مرغروش هاي کشتار براي استحصال گو

نقاط کنترل حالل در کشتارگاهها

شرایط حالل محل استخوانگیري

شرایط نگهداري محصول حالل در سرما

محصوالت گوشتی داراي فراوري بیشتر

روش صنعتی کشتار حالل 

طیورروش صنعتی حالل براي کشتار مکانیکی

منابع

شرایط تولید محصوالت لبنی حالل-7فصل 

کریمشیر در قرآن 

کامل، کم چربی، بدون چربی، طعم دار: شیر

خامه، کره و فراورده هاي چربی شیر با مقادیر مختلف چربی

شیرخشک و شیرخشک بدون چربی

پنیرها

آب پنیر، پروتئین تغلیظ شده آب پنیر، پروتئین جداشده آب پنیر، الکتوز

شیر پرورده، خامه ترش و ماست



٥

صفحه        عنوان   

ها و دسرهاي منجمدبستنی 

محصوالت طعم دار حاوي آنزیم

کنترل نقاط بحرانی در تولید پنیر                                                           

منابع

شرایط تولید حالل براي ماهی و غذا هاي دریایی-8فصل 

اهی و دیگر موجودات دریاییشرایط کشتار یا کشتن م

دستورالعمل هاي کلی براي فراوري ماهی و غذاهاي دریایی

محصوالت داراي فراوري بیشتر

طعم ها و افزودنیهاي غذایی

غذاهاي دریایی شبیه سازي شده 

منابع

شرایط تولید حالل براي شیرینی جات و محصوالت تهیه شده ازغالت  -9فصل 

انواع محصوالت 

نقاط کنترل حالل در تولید نان

منابع 

شرایط تولید مکملهاي غذایی حالل-10فصل 

نگاهی به افزودنیها

انواع محصوالت

منابع



٦

صفحه        عنوان   

ژالتین در محصوالت غذایی حالل-11فصل 

ژالتین در اسالم

منابع ژالتین                         

تولید ژالتین حالل

ترکیبات گیاهی جایگزین ژالتین

ژالتین حاللکاربرد هاي

در تولید ژالتین حاللبحرانی نقاط کنترل

منابع

آنزیم ها در تولید غذاي حالل-12فصل 

کاربرد آنزیم ها در موادغذایی

آنزیم ها طبقه بندي 

آنزیم هاي تهیه شده با روش مهندسی زیستی

نقاط کنترل حالل در تولید آنزیم

نقاط کنترل حالل در فرایند استخراج آنزیم ها از اندام هاي حیوانی

نقاط کنترل حالل براي تولید آنزیم در یک فرایند متداول تخمیر

درج نام آنزیم در برچسب محصول

منابع

در تولید غذاي حاللالکل -13فصل 

گروههاي اصلی نوشابه هاي الکلی



٧

صفحه        عنوان   

چرا الکل براي مسلمانان حرام است

منابع

افزودنیهاي غذایی در تولید غذاي حالل-14فصل 

خوراك بیکن                                                        

آمینواسیدها

روغن زباد

لیکور

عصاره هاي شراب و لیکور

مشتقات الکلی روغن فاسل

مواد مورد استفاده براي کپسوله کردن

تولید سرکه از الکل

افزودنیهاي فرعی

تولید محصوالت غذایی

مخلوط هاي تهیه شده از ادویه ها و چاشنی ها

درسینگ ها و سس هاکاندیمنت ها،

، پودر سوخاري، پودر نان خشک)بتر(خمیر پوشش دهنده 

مواد طعم دهنده 

طعم هاي پنیر

طعم هاي گوشت



٨

صفحه        عنوان   

طعم هاي دود و کباب

رنگ دهنده ها 

مواد عمل آوري 

پوشش هاي محافظت کننده

بنی                                                                               افزودنیهاي ل

منابع

برچسب گذاري، بسته بندي و پوشش دادن غذاي حالل-15فصل 

شرایط برچسب گذاري محصوالت غذایی براي بازار مسلمانان

برچسب ها و عالئم چاپ شده برروي محصوالت غذایی

دغذایی در محیط حاللبسته بندي موا

ظروف و مواد بسته بندي

پوشش دهنده ها و روکش هاي خوراکی

منابع

در غذاي حالل GMOفناوري زیستی و افزودنی هاي -16فصل 

منابع

خوراك دام و غذاي حالل-17فصل 

منابع

مقایسه غذاهاي حالل، کوشر و گیاهخواران-18فصل 



٩

صفحه        عنوان   

گوشت حیوانات کشتار شده توسط اهل کتاب

قوانین کوشر

قوانین حالل

قوانین غذایی کوشر

قوانین غذایی حالل

کوشر و حالل                                                                           

گیاهخواري

خوارانمقایسه کوشر، حالل و غذاي گیاه

منابع

چگونگی دریافت گواهی حالل-19فصل 

گواهی حالل چیست؟

انواع گواهی حالل؟

مدت اعتبار گواهی

چه کسی صالحیت صدور گواهی حالل را دارد؟

چه محصوالتی را می توان تایید نمود؟

مراحل اخذ گواهی حالل

مراحل گام به گام جهت اخذ گواهی حالل

اللاستفاده از عالمت ح

منابع



١٠

صفحه        عنوان   

کدکس موادغذایی-Aضمیمه 

استانداردهاي تولید صنعتی حالل-Bضمیمه 

دستورالعمل هاي کلی مالزي در خصوص کشتار حیوانات -Cضمیمه 

و تهیه موادغذایی حالل

مقررات حالل سنگاپور و شرایط واردات-Dضمیمه 

قوانین موادغذایی حالل درایالت نیوجرسی                           -Eضمیمه 

قوانین موادغذایی حالل در ایالت ایلینویز-Fضمیمه 

قوانین موادغذایی حالل درایالت مینسوتا-Gضمینه 

قوانین موادغذایی حالل درایالت کالیفرنیا-Hضمیمه 

درایالت میشیگانقوانین موادغذایی حالل -Iضمیمه 

شرایط صادرات درکشورهاي مختلف-Jضمیمه 

دستورالعمل هاي توصیه شده براي انجام کشتارمذهبی-Kضمیمه 

واژه هاي کلیدي زبانهاي دیگر-Lضمیمه 

E-Numberedافزودنیهاي -Mضمیمه 

وضعیت حالل اجزاء تشکیل دهنده موادغذایی-Nضمیمه 



١١

مقدمه

واژه حـالل در  به علت صادرات محصوالت غذایی به خاورمیانه و جنـوب شـرقی آسـیا    در دو دهه گذشته 

و مفهـومی کـامالً   قانونی اسـت به معنی مجازیاواین واژه عربی. کامالً متداول گشته استکشورهاي غربی 

ی و معهذا تعبیر و تفسیر عملی آن تا حدود زیادي در بین کشورهاي واردکننده محصوالت غذای. روشن دارد

اصوالً به دانشجویان علوم و تکنولـوژي  . همچنین شرکت هاي تولیدکننده فراورده هاي غذایی متفاوت است

موادغذایی در مورد نیازهاي غذایی گروههاي مختلف قومی و مذهبی آموزش داده نمی شود و این افراد تنها 

راد مسئول در بخش هـاي مربـوط   در حالیکه اف. با مفاهیمی چون کوشر، حالل و گیاهخواري آشنا می شوند

به بهبود محصول، تضمین کیفیت، تهیه و تدارك و دیگر بخش کلیدي براي هرچه بهتر برآورده کـردن نیـاز   

.مصرف کنندگان باید این مفاهیم را بخوبی شناخته و در مورد آنها آموزش هاي الزم را فرا گرفته باشند

حالل کتابهایی به چاپ رسیده است که به مصرف کننـدگان  در حال حاضر براي افراد عالقه مند به موضوع 

اما کتابی که بتواند اطالعات مورد نیاز .مسلمان در انتخاب محصوالت موجود در فروشگاه ها کمک می کند

تولید محصوالت غذایی و نیز انطباق این محصوالت بـا نیازهـاي مصـرف کننـدگان مسـلمان      جهتصنایع 

.هم سازد نوشته نشده بودداخلی و بین المللی را فرا

این خالء را در خصوص ) شاغل در صنایع غذایی(و محمد منیرچودري ) شاغل در دانشگاه(میان، ن ریاض 

لزوم وجود اطالعات ضروري مربوط به موضوع حالل در نزد صنایع غذایی و متخصصین مربوطه تشخیص 

. دارنـد سال در این عرصه تجربـه کـاري   30هر دو مولف از متخصصین مواد غذایی بوده که بیش از . دادند

.این کتاب حاصل تجربیات عملی و دانش آنها در مورد شرایط مواد غذایی حالل می باشد

ایـن  . این کتاب براي جمع بندي برخی اصول مهم در تولید موادغذایی حالل به رشته تحریر درآمـده اسـت  

ادغذایی و سایر افراد متخصصی است که در سرآغازي عالی براي تکنولوژیست ها و متخصصین مومجموعه

این کتاب شامل اطالعات بسـیار بـا ارزشـی در    . موضوع تجارت موادغذایی حالل مشغول به کار می باشند



١٢

مورد مقررات و قوانین موادغذاي حالل، دستورالعمل هاي جـامع بـراي تولیـد محصـوالت غـذایی حـالل،       

شـرایط تجـارت و واردات ایـن محصـوالت در کشـورهاي      بازارهاي داخلی و جهانی موادغذایی حـالل، و  

این کتاب همچنین به شرایط الزم براي تولید مواد اولیه حالل جهت تولید محصـوالت  . مختلف جهان است

گوشت، طیور، محصوالت لبنی، ماهی، محصوالت غذایی دریایی، غالت، شیرینی جات و مکمل هاي غذایی 

الکل و دیگر افزودنیهاي مشکوك براي تولید محصـوالت غـذایی حـالل    نقش ژالتین، آنزیم ها، . می پردازد

همچنین دستورالعمل و مثالهاي مربـوط بـه برچسـب    . در این کتاب آورده شده استالزمهمراه با جزئیات

موضوع جدید بیوتکنولـوژي و  . گذاري، بسته بندي و لفاف بندي محصوالت غذاي حالل تشریح شده است

موضوع نگرانی . در تولیدغذاي حالل موردبحث فرار گرفته است(GMOs)افته ژنتیکی ارگانیسم هاي تغییری

فصل کاملی بـه تفـاوت هـاي مـابین تولیـد      . فزاینده در مورد تغذیه حیوانات بطور مختصر بحث شده است

کت براي شـر مراحل اخذ گواهی حالل . غذاي حالل، کوشر و غذاي گیاهخواران اختصاص داده شده است

همچنـین ایـن   . ذکر شـده اسـت  هستندگواهیاین متقاضی دریافت محصوالت غذایی که ید کننده هاي تول

ایـن  . ارائـه مـی کنـد   اطالعات مربـوط بـه غـذاهاي حـالل را    که کتاب مشتمل بر چهارده ضمیمه می باشد

.دده قرار گیربه عنوان دستورالعمل توسط تولیدکنندگان غذاهاي حالل مورد استفااطالعات می تواند

کـه مـی   یـا افـرادي  بازرگانـان بـراي مولفان بر این باورند که این کتاب می تواند به عنوان مرجع اطالعاتی 

براي اشخاصی که تازه وارد ایـن  . مفید باشدخواهند به عرصه هاي مختلف تجارت غذاي حالل وارد شوند 

اء تشکیل دهنده محصوالت عرصه شده اند، این کتاب به عنوان راهنمایی جهت درك و انتخاب صحیح اجز

اینـده و جهـانی تجـارت    بـا توجـه بـه رشـد فز    . مـک خواهـد کـرد   غذایی جهت فراوري غذاهاي حالل ک

محصوالت غذایی حالل، محصوالت غذایی بسته بندي شده و محصوالت عرضـه شـده بـه بـازار، مجـامع      

ن افرادي هستیم که بـا اطالعـات و   ما عمیقاً مرهو. دانشگاهی و صنایع می توانند از این کتاب استفاده نمایند

.اندیشه خود ما را در کامل کردن این کتاب یاري دادند
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قدردانی

مـا از دکتـر جـو    . تالیف این کتاب فرصتی را براي آشنا شدن با شخصـیت هـایی بسـیار مهـم فـراهم آورد     

ن ایـن مجموعـه   رگنشتاین از دانشگاه کرنل بخاطر پیشنهادها و راهنمائیهاي دقیق خـود جهـت آمـاده نمـود    

نظرات خردمندانه، تحمل شنیدن و بحث کردن، توانایی ایشان در باز نمـودن  . صمیمانه سپاسگزاري می کنیم

. و تشریح موضوعات، اشتیاق پایان ناپذیر ایشان و صرف وقت گرانبهایشان بـراي مـا بسـیار ارزشـمند بـود     

مـا  .رتاسر کتاب بسیار ذي قیمـت بـود  زحمات ایشان در فراهم آوردن اطالعات بسیار دقیق و صحیح در س

همچنین قدردانی مخصوص خود را از النور رایمر بخاطر زحماتش در ویرایش و سازمان بندي این کتاب و 

همکاري حیدر ختک، گریس جاهجونو، . بویژه بخاطر تشویق هایش جهت تالیف این کتاب اعالم می داریم

گرتی و بسیاري دیگر در کمک به جمـع آوري و تـدوین   ایوب خان، راجر اوتمان، محمد سداك، لورا س. م

همچنین از کلیه دوستان، اعضاء خانواده، و همکاران بخاطر کمک هایشان . این اطالعات بسیار ارزشمند بود

.سپاسگزاریم

ریاض.ن.میان

چودري.م.محمد
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نویسندگان

وژي موادغذایی از دانشگاه کشاورزي ، دریافت مدرك لیسانس و فوق لیسانس در تکنولph.Dریاض، .ن.میان

وي در حـال حاضـر مسـئول اجـراي     . در علوم غذایی از دانشگاه ماین، اورونـو ph.Dفیصل آباد پاکستان و 

برنامه تکنولوژي تولید محصوالت غذایی چیپس مانند بوده و نیز به عنوان محقق در مرکز تحقیـق و توسـعه   

دکتر ریاض همچنین در دانشکده تحصیالت تکمیلی علـوم و  . تگزاس مشغول به کار استA & Mدانشگاه 

.تکنولوژي موادغذایی دانشگاه تگزاس نیز مشغول فعالیت می باشد

، در حال حاضر مدیر قسمت گواهینامـه حـالل در انجمـن تغذیـه و موادغـذایی      ph.Dمحمد منیز چودري، 

عاون قسـمت تضـمین کیفیـت و کمیـت     م1993تا سال وي . اسالمی آمریکا در شیکاگو ایالت ایلینویز است

دکتر چودري مـدارك لیسـانس و فـوق    . شرکت چاشنی و افزودنیهاي غذایی هلر در بدفورپارك ایلینویز بود

لیسانس خود را با درجه ممتاز در رشته تکنولوژي موادغذایی از دانشگاه کشاورزي غرب پاکسـتان در شـهر   

از دانشگاه آمریکـایی بیـروت،   رانس در علوم موادغذاییوي همچنین مدرك فوق لیسا. لیالپور دریافت کرد

.خود را در علوم موادغذایی از دانشگاه ایلینویز دریافت نمودph.Dلبنان و مدرك 
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مقدمه مترجم

ومتخصصین برجسته علوم مواد غذایی نوشته شـده ازچودري .م.ریاض و محمد.ن.توسط میانکتاب حاضر
تولید مواد غذایی حالل و منطبق مورداین مجموعه اولین کتابی است که در . استدر نوع خود منحصر بفرد

ایـن کتـاب اطالعـات ذیقیمتـی را در    . ساختن آن با نیاز مصرف کنندگان مسلمان بـه چـاپ رسـیده اسـت    
صـادرات  وبازرگانان عرصه واردات ،تولید کنندگاندر اختیارشرایط و قوانین تولید غذاي حالل خصوص

در مـورد انـواع   بسـیاري  ایـن مجموعـه پاسـخگوي سـواالت     . غذایی و مصرف کنندگان قرار می دهدمواد
محصوالت حالل و حرام، مقررات و قوانین مربوط بـه تولیـد، فـراوري، بسـته بنـدي، نگهـداري و عرضـه        
محصوالت غذایی حالل، مقررات مربوط به واردات و صادرات محصوالت غذایی حالل، چگونگی منطبـق  

.خواهد بود............... ختن تکنولوژیهاي جدید در عرصه تولید محصوالت غذایی با موضوع حالل و سا
درزمینه محصوالت غذایی حالل مطالب این کتاب راهنماي خوبی براي اساتید و محققـین علـوم و صـنایع    

شجویان دامپزشـکی،  غذایی، متخصصین بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشجویان علوم و صنایع غذایی، دان
مسئولین و کارشناسان سازمانهاي کنترل و نظارت بر مواد غذایی، سازمانها و دستگاههاي اجرایی مـرتبط بـا   
صادرات و واردات مواد غذایی خام و فراوري شده، تولیـد کننـدگان محصـوالت غـذایی، وارد کننـدگان و      

.صادر کنندگان مواد و محصوالت غذایی خواهد بود
. جهت ترجمه این کتاب اطمینان دارم که ترجمه حاضر خالی از اشکال نمی باشـد تالش انجام شدهبا تمام 

، پژوهشگران، دانشجویان و کلیه عزیزانی که از مطالب این کتاب استفاده می کننـد تقاضـا   اساتیدلذا از کلیه 
.دفرماینارائهت بهبود کتاب در چاپهاي بعديجهنظرات و پیشنهادات خود را دارد 

دکتر سعید خانزادي
متخصص بهداشت و کنترل مواد غذایی
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

1فصل 
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مقدمه

در حـال  . مشـتریان خـود اسـت   صنایع مواد غذایی، نظیر هر صنعت دیگر پاسخگوي نیازها و خواسته هاي 

آنهـا  . حاضر مردم در سراسر جهان نسبت به مواد غذایی، سـالمت و تغذیـه از آگـاهی بـاالیی برخوردارنـد     

بسیاري از مردم عالقمند بـه  . چربی و سدیم پایین هستند،خواهان مصرف غذاهاي سالم با کالري، کلسترول

یک و تقد مواد شیمیایی نظیر حشره کش هاي سـنت و فای هستند که بصورت طبیعی تهیه شده مصرف غذاهای

.دیگر مواد شیمیاي مصنوعی باشد

مختلف نظیـر  و جوامعبراي گروههاترغیب نموده است تاتنوع قومی و مذهبی در آمریکا و اروپا صنایع را

و مسـلمان افراد گیاه خوار، یهودي ،1چینی، ژاپنی، ایتالیایی، هندي، مکزیکی، معتقدین به ظهور مجدد مسیح

رشـد  نـرخ  سریعترین رايادوبودهاسالم دومین دین بزرگ جهان . دنینمامناسب یید مواد غذایاقدام به تول

و جمعیـت  ) 2002دانشـگاه کرنـل   (در ایاالت متحده بیش از هفت میلیون مسلمان زندگی مـی کنـد   .است

,Chaudry)لیارد و سیصد میلیون نفر می باشدمسلمانان جهان بالغ بر یک می پیش بینی می شـود کـه   .(٢٠٠٢

,USA today)میلیون نفر برسد 12/ 2به 2018جمعیت مسلمانان ایاالت متحده تا سال  اسالم صرفاً . (١٩٩٩

قوانین و آداب اسـالم بـر روي زنـدگی فـرد فـرد      . دین مناسک و شعائر نیست بلکه اسالم راه زندگی است

مسـلمانان  . دن، شبیه دعا و نماز نوعی عبادت محسوب می شوددر اسالم غذاخور. مسلمانان تأثیر می گذارد

از دستورالعمل غذایی اسالمی تبعیت می کنند و مواد غذایی که مطابق این دستورالعمل باشد حـالل نامیـده   

آنهـا . مسلمانان وظیفه دارند تا براي بدست آوردن و تهیه غذاي حالل و با کیفیـت تـالش نماینـد   . می شود

براي افـراد غیرمسـلمان غـذاهاي حـالل اغلـب بـه معنـی        .فقط غذاهاي حالل مصرف کنندملزم هستند که

.وري شده باشندن کیفیت و بطور ویژه انتخاب و فرآغذاهایی است که با باالتری

١ - Seventh Day Adventist
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میلیون مسلمان به عنوان اقلیت مذهبی از ملیت هاي مختلف در جهان 400تا 300تخمین زده می شود بین 

. تشکیل دهنده بخشی از فرهنگ ها و نظام هـاي اجتمـاعی گونـاگون در جهـان هسـتند     زندگی می کنند که 

موضوع حـالل  .مسلمانان علیرغم وجود تنوع جغرافیایی و قومی، از عقید خود و دین اسالم پیروي می کنند

بنـابراین موضـوع   . مانان بـه شـمار مـی رود   بسیار مهم بوده و بخش جدایی ناپذیري از تشریفات دینی مسل

.قرار گرفته استمورد پذیرش همگانی است که براي زندگی مسلمانان امريحالل

حالل به غذاهایی گفته می شود که عاري از هـر جـزء تشـکیل دهنـده اي باشـد کـه       يتعریف، غذااز نظر 

. بر اساس قرآن مجید، کلیـه غـذاهاي خـوب و پـاکیزه حـالل هسـتند      . مسلمانان از خوردن آن منع شده اند

منشاء حیوانی حالل هسـتند بـه غیـر از آنچـه کـه بـه       دارايین، تقریباً همه غذاهاي گیاهی و غذاهاي بنابرا

.منع شده اند))ص(زندگی، اعمال و آموزه هاي حضرت محمد(صراحت بوسیله قرآن و سنت 

اشـد و توانسته بغذایی تلفیق کرده محصوالت موضوعات مربوط به را با تا کنون کتابی که دستورات مذهبی 

تولیدکننـدگان مـواد   در دسـترس ئیبه عنوان راهنماجهت ایجاد درك صحیحی از محصوالت غذایی حالل 

يهامواد غذایی است و تفاوتسایر تولید شبیه تولید مواد غذایی حالل. غذایی قرار گیرد وجود نداشته است

تفاده از تجهیـزات و وسـایل  تولید غذاهاي حالل با اس. کتاب مورد بحث قرار خواهند گرفتدر اینموجود

. دانجام می شـو الزم پاره اي موارد خاص و تغییراتدر نظرگرفتنو با يعادتولید غذاهاي ياز برایمورد ن

آید، تولیدکنندگان مواد غذایی شرایط تولیـد غـذاي حـالل را آموختـه و     در فصلی از کتاب که در پیش می 

. شگاههاي آنان بدست می آورنداطالعات موردنیاز را در خصوص مسلمانان و فرو

را در مورد قوانین مربوط بـه غـذاهاي حـالل،    بوده و مطالب گوناگونیاین کتاب مشتمل بر فصول مختلفی 

شامل گوشت و مرغ، ماهی و فرآورده هـاي دریـایی، محصـوالت    (دستورالعمل هاي تولید انواع محصوالت 

زمینـه هـاي مـورد توجـه     گـر یدآوري زیسـتی، و ، فنبرچسب گذاري، )ییغذايهایدنوافزلبنی، غالت،

.می کندمصرف کنندگان غذاهاي حالل بیان 
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هر جا که . که براي افراد غیرمسلمان نیز قابل فهم باشدنحوي بیان می کنداین کتاب قوانین و مقررات را به 

قوانین بصـورت  . تاز بکارگیري واژه ها و مفاهیم مربوط به حقوق مذهبی اجتناب شده اسامکان پذیر بوده 

فصـول متعـددي بـه    . شـده اسـت  انیبدستورالعمل هاي عمومی براي صنایع غذایی و صنایع تولیدي مشابه 

فعالیت مربـوط بـه   حال حاضر در س می کنند که نویسندگان احسااختصاص داده شده است یصنایع خاص

.ا می باشدیه غذاهاي حالل بیشترین کاربرد را براي این صنایع دارته

این فصل در برگیرنده بیشترین مقررات صنایع غذایی در ارتبـاط بـا   ):6فصل (صوالت گوشت و طیور مح

از مجموع پنج دسته غذاهاي منع شده چهار دسته در این گـروه قـرار   . شرایط تولید محصوالت حالل است

.می گیرند

الت غذایی غیر لبنی بطـور  پنیر و پروتئین هاي آب پنیر براي استفاده در محصو):7فصل (محصوالت لبنی 

بحث ها و اختالف نظرهایی که در مورد استفاده از آنزیم هاي خوك قبل . اندوسیع مورد پذیرش قرار گرفته

وجـود داشـت   رنـت محصوالت تولید شده به کمک کیموزین به عنـوان جـایگزین شـونده    ر شدنیفراگاز 

داریم تا تصـویر متعـادلی از ایـن محصـوالت و     ما سعی . همچنان مابین مصرف کنندگان مسلمان ادامه دارد

.شرایط آنها با تاکید بر آنزیم ها ارائه نماییم

مربوط به ماهی و فرآورده هاي دریایی در تجـارت بـین   اگرچه مبحث ):8فصل (اهاي دریایی ماهی و غذ

ر بـین مصـرف   المللی چندان مهم نیست، اما مواد غذایی این گروه بیشتر از گروههاي دیگر مـواد غـذایی د  

این فصل به توضیح در مورد وضعیت انـواع مختلـف مـاهی، صـدف،     .کنندگان مسلمان بحث برانگیز است

. سخت پوستان و دیگر محصوالت دریایی می پردازد

محصوالت بر پایه غالت، محصـوالت تولیدشـده بـر پایـه     ):9فصل (محصوالت تولیدشده بر پایه غالت 

ر مورد بحث قرار گرفته اند زیرا بحث و اخـتالف نظـر کمتـري در بـین     شکر، و محصوالت دیگر به اختصا
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ي بـراي مصـرف  تقاضاي زیادچون. ایی وجود داردمصرف کنندگان مسلمان در ارتباط با این گروه مواد غذ

وجود دارد محصوالت تایید شده حالل در سراسـر جهـان و بخصـوص در کشـورهاي جنـوب شـرق آسـیا       

. کتاب آورده شده است10تغذیه اي در پاسخ به این تقاضا در فصل اطالعات مربوط به مکمل هاي

این فصل به بسیاري از اجزاء گوناگون تشکیل دهنده مواد غذایی کـه در  ):14فصل (1افزودنی هاي غذایی

صنایع غذایی و محصوالت تولیدشده از گیاهان، حیوانات، میکروارگانیسم ها و یا محصوالتی کـه بـه روش   

مینـه، روغـن هـا و    ااین فصل تاکید زیادي بر مواد طعم زا، اسـیدهاي .اوري می شوند می پردازدتیک فرسنت

برخی از افزودنی هاي غذایی که نیاز به بحث وسیع تري دارند . دارد2عصاره ها، و محصوالت مخلوط شده

می باشند مـورد  )13فصل (، و الکل )12فصل (ا ، آنزیم ه)11فصل (در فصول جداگانه اي که شامل ژالتین 

. بحث قرار گرفته اند

می پردازد، مفهوم تجزیه به بحثدر فصولی که در مورد شرایط و مقتضیات حالل بودن محصوالت مختلف

مـورد اسـتفاده   (HCPS)نقاط کنترل حـالل  براي شناسایی (HACCP)3و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی

به موضوع سالمت مواد غذایی مـی پـردازد نخواهـد شـد،     کهHACCPاین مسئله جایگزین . قرار می گیرد

.شدن این سیستم خواهد شدترکاملسبببلکه با استفاده از نقاط کلیدي مربوط به تولید مواد غذایی حالل 

HCPsاده از دسـتورالعمل هـاي   با اسـتف . ساده و قابل فهم ارائه شده است4بصورت یک نمودار گردش کار

و استفاده از آن به عنـوان یـک ابـزار کنتـرل     HCPsولیدکننده براي طراحی سیستم ، شرکت هاي تارائه شده

جنبه هاي تجارت و بازاریابی . تشویق می شوندخود (SOP)5کننده در مجموعه روش هاي عملی استاندارد

:غذاهاي حالل در دو فصل آورده شده اند

١ - Food ingredient
٢ - Blended Products
٣ - Hazard Analysis and Critical Control Points
٤ - Flow chart
٥ - Standard Operating Procedures
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یی حالل پرداخته و فصل دوم به شرایط و یکی از این فصول به تجارت داخلی و بین المللی محصوالت غذا

مقررات واردات در کشورهاي مختلف اسالمی، همچنین جمعیت مسلمانان و میزان اقـداماتی کـه در مـورد    

اطالعات مربوط به روش هاي اخـذ تاییدیـه حـالل    ان یپادر .غذاهاي حالل انجام می شود خواهد پرداخت

تولیدکنندگان مواد غذایی می تواند تحت نظارت آژانـس هـاي   .براي مواد غذایی تولید شده ارائه شده است

. قـرار گیرنـد  (IFANCA)1مختلف تایید کننده مواد غذایی حالل نظیر انجمن غذا و تغذیه اسالمی آمریکـا 

بـا  همچنین این انجمن اطالعات معتبري راجع به اسالم و مسلمانان در شمال آمریکا و موضـوعات مـرتبط  

کننده غذاهاي حـالل خـدمات مشـورتی را بـه صـنایع      این آژانس هاي تایید.ه می دهدغذاهاي بحرانی ارائ

کمک می کنند تا محصوالت غذایی را مطابق با قوانین اسالمی و بصـورت حرفـه   غذایی ارائه داده و به آنها 

، آژانس هاي مذکور همچنین خـدمات نظـارتی و تاییـدي خـود را بـراي غـذاهاي حـالل       . اي تولید نمایند

ـ  . حالل ارائه می دهندشده بروشو گوشت و مرغ کشتارصوالت بازرگانیمح ال عالمـت تجـاري   بـراي مث

تقاضا .بر روي بسیاري از بسته بندیها محصوالت تولید شده دیده می شود®Crescent Mتایید کننده مثل

ان جهـت تولیـد   براي محصوالت حالل و نیز تعداد مصرف کنندگان مسلمان مشوق خوبی براي تولیدکنندگ

پـذیرش عمـومی   رکـن مهمـی در  عالمت حالل بر روي محصوالت غـذایی  وجود . محصوالت حالل است

اطالعات کلیدي خاص در . ي مصرف کننده مسلمان در سراسر جهان به شمار می رودارمحصوالت حالل ب

و 2واد غـذایی کس مـ ا نظیر ضمیمه مربوط به کـد ارتباط با محصوالت غذایی حالل در بسیاري از ضمیمه ه

محصوالت حالل در برخـی کشـورها، وضـعیت حـالل بـودن      برچسب گذاريدستورالعمل هاي مربوط به 

، اسـتانداردهاي تولیـدات صـنعتی    3افزودنی هاي غذایی معمول و افزودنی هاي غذایی داراي کـد شناسـایی  

.حالل، و قوانین غذاهاي حالل در چندین ایالت در ایاالت متحده آورده شده است

١ - Islamic Food and Nutrition Council of America
٢ - Codex Alimentarius
٣ - E-Numbered ingredients
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2فصل 

ي حاللهاقوانین و مقررات غذا

بـر حضـرت   بـراي راهنمـایی انسـانها    حالل در قرآن مجید که خداونداصول اساسی در مورد قوانین غذاي

بکـار  در سنت پیامبر ،مربوط به غذا توضیح داده شدهقوانین . فرموده اند، آورده شده استنازل )ص(محمد 

.نداو بصورت حدیث ثبت گردیده گرفته شده

هـیچ چیـز ممنـوع نشـده     . استبطور کلی، همه چیز براي استفاده و بهره مند شدن انسان مجاز دانسته شده 

سـنت پیـامبر   خصـوص ق در موثآیات قرآن و یا در احادیث هبطور صریع بوسیلت آنیکه ممنوعآنچهمگر

وست دارند را به شـرط  قوانین شریعت اسالم به مردم آزادي خوردن و نوشیدن هر آنچه د.استآورده شده

. آنکه حرام نباشند داده است

اعتقاد به اینکـه خـدایی جـز خداونـد یکتـا      -1: پنج رکن اصلی اعتقادي در اسالم وجود دارد که عبارتند از

دادن -3انجام فریضـه نمازهـاي پـنج گانـه در روز     -2آخرین فرستاده او است ) ص(وجود ندارد و محمد 

. انجام فریضه حج در صـورت داشـتن اسـتطاعت   -5گرفتن در ماه مبارك رمضان روزه -4زکات به فقیران 

از جملـه ایـن   .آورده شـده اسـت  انعالوه بر این دستورالعمل هایی براي راهنمایی زندگی روزمره مسـلمان 

ایـن قـوانین   . د براي سالم تر زیستن اسـت افرادستورالعمل ها مجموعه اي از قوانین مربوط به رژیم غذایی 

اره جـاري اسـت و بایـد همیشـه و حتـی طـی بـارداري، دوره بیمـاري یـا مسـافرت رعایـت گردنـد             همو

)(Twaigery and Spilllman, .بر مدار حالل و حرام دور می زندزندگی فرد مسلمان . ١٩٨٩
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زیرا نه تنها براي خوردن و نوشیدن بلکه براي امرار معاش زندگی، نحوه،کامل و جامع استاسالمیقوانین

در اینجا قوانین مربوط به غذا به طور . لباس پوشیدن و روش معامله با دیگران نیز مناسب و قابل اجرا است

. اخص مورد بحث قرار می گیرند

غذا به عنوان مهمترین عامل براي تعامل و ارتباط بین گروههاي مختلف قومی، اجتماعی و مـذهبی در نظـر   

مسلمانان مـی خواهنـد از حـالل    .استتیحائز اهمی که می خورندانسانها غذایهمهبراي . گرفته می شود

براي هندوها، بودایی ها .بودن غذا اهمیت دارد) مجاز(1براي یهودیان کوشر.غذاي خود مطمئن باشندبودن 

مسلمانان از دستورالعمل هاي روشن در انتخاب . و گروههاي خاص دیگر گیاهی بودن منشاء غذا مهم است

. در اینجا اصول مربوط به غذاي حالل توصیف می گردند. روي می کنندغذاي خود پی

اصول مربوط به مجازبودن غذاها

.استیازده اصل کلی پذیرفته شده مربوط به حالل و حرام در اسالم راهنماي مسلمانان در زندگی 

ء چند مـورد کـه بطـور    اصل مهم این است که استفاده از هر آنچه خداوند آفریده مجاز می باشد به استثنا-

. خاص ممنوع شده اند

هیچ انسانی هر چند متقی یا قدرتمند نمی تواند این امـر  . مجاز و غیرمجاز دانستن تنها حق خداوند است-

.را حق خود بداند و در دست گیرد

یک شـر قایـل شـدن  ممنوع کردن آنچه مجاز دانسته شده و مجاز دانستن آنچه که از آن منع شده به مثابه-

. براي خداوند است

١ - Kosher
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فرد مسلمان احتیاج بـه دانسـتن دقیـق    . آن استمضر بودنناپاکی و مواردیبرخدلیل اصلی ممنوع کردن -

دالیـل آن  . این موضوع ندارد که چرا و چگونه چیزي را که خداوند منع نموده است ناپـاك یـا مضـر اسـت    

. ممکن است آشکار و یا نهان باشد

خداوند تنهـا  . ده است کفایت می کند و آنچه از آن منع شده است غیرضروري استآنچه مجاز دانسته ش-

از آنچه که غیرضروري و زائد است منع نموده است و در عین حال به جاي آنهـا آنچـه را کـه بهتـر اسـت      

. جایگزین کرده است

ي منـع شـده   اگـر چیـز  . هر آنچه که موجب می شود چیزي غیرمجاز و ممنوع گردد، خود غیرمجاز است-

. باشد، هر چه که منجر به ممنوعیت آن گردد نیز غیرمجاز است

قانونی و مجاز دانستن چیزي را که خداوند . آنچه که غیرمجاز خداوند را به ناروا مجاز نماید ممنوع است-

ا کـه  همچنین غیرقانونی و غیرمجاز نشـان دادن آنچـه ر  . از آن منع کرده با دالیل غیرموجه غیر قانونی است

. خداوند آنرا مجاز دانسته است نیز ممنوع است

هر گاه عمل مجاز یک فرد معتقد با نیت خوب همـراه  . نیات خوب آنچه را که غیرمجاز است نمی پذیرد-

واال باشـد، آنچـه را   وهدف شـریف  وهر چقدر نیت خیر باشد. شود، عمل وي عبادت محسوب می گردد

اسالم استفاده از ابزار حرام را حتی براي رسیدن به نتیجـه در  . قی می ماندخداوند حرام دانسته است حرام با

در واقع، اسالم نه تنها بر شریف بودن هدف، بلکه بر انتخـاب ابـزار   . خور ستایش مورد تایید قرار نمی دهد

یـا  و »ی کندله را توجیه میهدف وس«ضرب المثل هایی نظیر . مناسب براي نیل به هدف نیز تاکید می نماید

قوانین اسالمی از ما می خواهـد کـه   . ستینمورد قبول اسالم » حق خود را بدست آور ولو با عمل ناصواب«

.حق را فقط با ابزار صحیح بدست آوریم

بین چیزهایی که به روشنی مجـاز و  . شک و تردید داریم احتراز نمائیمآناز آنچه در موردبهتر است-

ی و وضوح غیرمجاز و غیرقانونی است محدوده اي خاکسـتري وجـود   که به روشنآنچهقانونی است و 
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از نظر اسالم اجتنـاب از آنچـه مـورد شـک و تردیـد اسـت و       .که محدوده موارد مشکوك است،دارد

فرموده )ص(حضرت محمد . اجتناب از آنچه که بوضوح غیرمجاز است پرهیزکاري محسوب می شود

ن دو چیزهاي خاصی وجـود دارد کـه مـورد شـک و تردیـد      حالل و حرام روشن است و مابین ای: اند

هر کسی کـه از انجـام ایـن    . بسیاري از مردم نمی دانند که آیا چنین مواردي حرام یا حالل است. است

هر کس به انجـام اعمـال مـورد شـک و     . کارها اجتناب نماید از نظر دین و وجدان خود بی گناه است

عمل این افراد شبیه عمل . اعمال غیرمجاز و حرام وارد شودتردید مبادرت ورزد ممکن است در وادي

چنـین فـردي هـر لحظـه     . پرورش دهـد ممنوعفردي است که می خواهد حیواناتش را در کنار منطقه 

در واقع محدوده هایی را کـه خداونـد ممنـوع کـرده اسـت      . ممکن است قدم به منطقه ممنوعه بگذارد

.غیرمجاز هستند

قوانین اسالمی براي تمامی نژادها، مرام هـا  . د غیرمجاز بطور یکسان منع گردیده اندهمه افراد از موار-

در واقع، . مزیت و ارجحیتی براي گروه خاصی وجود ندارد.و زن و مرد بطور یکسان قابل اعمال است

در اسالم گروه خاص و ممتاز وجود ندارد لذا سوال در خصوص افـراد و گروههـاي خـاص و ارجـح     

غیرمسلمان نیز به مورد اجرا این اصول نه تنها در بین مسلمانان بلکه بین مسلمانان و . باشدمطرح نمی

. گذاشته می شود

محدوده موارد ممنوع شده در اسـالم بسـیار   . نیازها و ضرورت ها موارد استثناء را مشخص می کنند-

ه مقتضـیات  ل، اسالم نسبت بدر عین حا. موارد شده استن یاباریک است، اما تأکید زیادي بر رعایت 

. اهمیت موارد مذکور و میزان توانایی و ظرفیت انسان براي رویارویی با آنها بی اعتناء نیستزندگی،

، از غـذاي ممنـوع شـده تـا حـد      و اضطراربه فرد مسلمان اجازه داده شده است که تحت شرائط اجبار

. ن را تضمین نماید استفاده کندکفایت که نیاز انسان را برطرف نموده و زنده ماندن انسا

:ازعبارتنددنپنج واژه مهم که براي توصیف مجاز بودن غذا استفاده می شو
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،این اصطالح نه تنها براي گوشت و مـرغ بکـار مـی رود   . به معنی مجاز و قانونی است: 1حالل-

. ده مـی شـود  بلکه همچنین براي سایر محصوالت غذایی، لوازم آرایشی و لوازم شخصی نیز اسـتفا 

.و ارتباط افراد با جامعه نیز کاربرد دارداین واژه همچنین براي رفتار شخصی 

. این اصطالح دقیقاً در مقابل حالل قرار دارد. به معنی ممنوع شده است: 2حرام

محققین نظربه علت تفاوت ن حالتیا. استبرانگیز یا مورد شک و تردید به معنی سوال : 3مشبوه

.حضور اجزاء تشکیل دهنده نامعلوم در محصول غذایی استو یا به علت

هنگامیکـه  خوششان نمی آید و یـا  ایاز غذایی بیزارند که واژه مکروه عموماً با اشخاصی : 4مکروه

.حرام بودن آن بوضوح مشخص نیست، مربوط است

ن گوشت کشتار واژه اي است که اغلب توسط مسلمانان در ایاالت متحده براي متمایز کرد: 5ذبیحه

) یهودیان و مسیحیان(شده بوسیله مسلمانان از گوشت هاي بدست آمده از کشتار توسط اهل کتاب 

.و یا بدون ارتباط با مذهب، استفاده می شود

:حالل و حرام

دستورات کلی قرآن می گوید که همه غذاها حالل هستند، جز آنچه بطور مشخص به عنوان حـرام  

قرآن مجید کتاب مقدس مسلمانان همه غـذاهایی کـه خداونـد بـراي مـا     بر اساس. ذکر شده است

.باشندیمحالل نمودهتهیه انسانها

اي اهل ایمان روزي حالل و پاکیزه که ما نصیب شما کرده ایم بخورید و شکر خدا را بجاي آرید «

»و تنها سپاس او گویید اگر شما خالص خدا را می پرستید

١ - Halal
٢ - Haram
٣ - Mashbooh
٤ - Makrooh
٥ - Zabiha or Dhabiha
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»172سوره بقره، آیه «

.ر قرآن مجید و در آیات زیر غذاهاي غیرمجاز ذکر شده اندد

به تحقیق خدا حرام گردانید بر شما مردار و خون و گوشت خوك را و هر ذبیحه را کـه بـه اسـم    «

غیرخدا کشته باشند پس هر کس که بخوردن آن مضطر شود و به آن تمایل نداشته باشد گناهی بـر  

»ف کند که خدا آمرزنده و مهربان استصراو نخواهد بود که به قدر احتیاج 

»173سوره بقره آیه «

براي شما مومنان گوشت مردار و خون و خوك و آن ذبیحه اي را که به نام غیرخدا کشـتند همـه   « 

حرام شد و نیز حرام است هر حیوانی که به خفه کردن یا به چوب زدن یا از بلندي افکندن یـا بـه   

که قبالً تزکیه کرده باشید حرام است و زدن به هم بمیرند و نیز نیم خورده درندگان جز آن را شاخ 

امـروز  . نیز آن را که براي بتان می کشید و آن را که به تیرها قسمت می کنید که این کار فسق است

ن بیمنـاك  اختاللی رسانند طمع بریدند پـس شـما از آنـا   اینکه به دین شما دستبرد زنند وکافران از

م کـردم و  امروز دین شما را به حد کمال رسانیدم و بر شـما نعمـتم را تمـا   . نباشید و از من بترسید

طرار نه به قصد گناه چیزي از آنچه حرام شـده مرتکـب   هرگاه از روي اض.بهترین آیین اسالم است

»شود حق بر او سخت نگیرد که خدا بخشنده و مهربان است

»3سوره مائده، آیه «

:بر اساس آیه زیر ممنوع شده استمصرف الکل و دیگر مواد سکرآور

اي اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهاي گروبندي که رسـمی بـود در جاهلیـت همـه     «

»از آن البته دوري کنید تا رستگار شوید. اعمال شیطان استاینها پلید و از 

»90سوره مائده، آیه «
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نـه تنهـا خـون، گوشـت     . در گروههاي غذایی سخت گیرانه ترین مقررات مربوط به گوشت است

شـده  خوك و گوشت حیوانات مرده یا حیواناتیکه براي غیرخداوند قربانی شده اند بشدت ممنـوع  

.است، بلکه براي حیوانات حالل گوشت نیز ذکر نام خداوند هنگام ذبح الزم است

››پس شما مومنان چنانکه به آیات خدا ایمان دارید از آنچه نام خدا بر آن ذکر شد تناول کنید‹‹

»118سوره انعام، آیه « 

اهریمنـان سـخت بـه    .آن فسـق و تبـه کاریسـت   و از آنچه نام خدا بر آن ذکر نشده مخورید که «

دوستان و پیروان خود وسوسه کنند تا با شما به جدل و منازعه برخیزنـد و اگـر شـما هـم از آنـان      

»پیروي کنید مانند آنها مشرك خواهید شد

»121، آیه سوره انعام«

مانان مجاز است غیر از گروههاي غذایی بر این اساس، کلیه غذاهاي پاك و تمیز براي مصرف مسل

:آنها آلوده شده باشدبههر محصولی که از آنان مشتق شده و یا نیو همچنزیر

مردار یا حیوان مرده

 خون جاري و منعقد شده

خوك و کلیه محصوالت فرعی بدست آمده از آن

حیواناتیکه هنگام ذبح آنها نام خداوند ذکر نشده باشد

یوانات به گونه اي است که مانع خروج کامل خون از بدن شودهنگامیکه کشتار ح

 حیواناتیکه با نامی غیر از نام خداوند کشتار شده باشند

 همه انواع مواد سکرآور و موادي که انسان را از حالت طبیعی خارج می کند شامل الکل و

مواد مخدر

ا یا ببرهاحیوانات گوشتخوار داراي دندان نیش، نظیر شیرها، سگ ها، گرگه
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نظیر باز، عقاب، جغد و کرکس)پرندگان شکاري(یز پرندگان داراي چنگالهاي ت ،

حیوانات خشکی زي نظیر قورباغه و مار

در . از آیات قرآن، حدیث و شرح و تفسیر علماي مسلمان، قوانین غذاي اسالمی استنتاج شده است

. رده شده استزیر آیات دیگري از قرآن در ارتباط با غذا و نوشیدیها آو

اي مردم از آنچه در زمین است حالل و پاکیزه را تناول کنید و پیروي نکنید وسوسه هاي شـیطان  «

»را محققاً شیطان از براي شما دشمن آشکاریست

»168سوره بقره، آیه «

بهائم بسته زبان بـراي شـما حـالل    ) و بدانید که(اي اهل ایمان البته به عهد و پیمان خود وفا کنید «

گردید جز آنچه بعداً برایتان تالوت خواهد شد و جز آن صیدي که بر شما در حـال احـرام حـالل    

»نیست، همانا خدا به هر چه خواهد حکم کند

»1سوره مائده، آیه «

ل گردیده بگو براي شما هر چه پـاکیزه  اي پیغمبر از تو سوال خواهند کرد که بر آنها چه چیز حال«

است حالل شده و صیدي که به سگان شکاري آموخته اند که به آنها آنچه خدا به شما یاد داده می 

پس از صیدي که براي شما نگهدارند بخورید و نام خدا را بر آن صید یاد کنیـد و از خـدا   . آموزید

»بترسید که خدا زود به حساب خلق می رسد

»4سوره مائده، آیه «

امروز هرچه پاکیزه است شما را حالل شد و طعام اهل کتاب براي شما و طعـام شـما بـراي آنهـا     «

»...حاللست

»5سوره مائده، آیه «
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ستم و تعـدي بـه   اي اهل ایمان حرام مکنید طعام هاي پاکیزه اي که خدا براي شما حالل نموده و «

»یکدیگر مکنید که خدا ستمکاران را دوست نمی دارد

»87سوره مائده، آیه «

و هرچیز حالل و پاکیزه اي که خدا روزي شما کـرده از آن بخوریـد و بپرهیزیـد از مخالفـت آن     «

»خدائی که به او گرویده اید

»88آیه سوره مائده،«

نام خدا بر آن ذکر شـده نمـی خورنـد و برخـود حـرام مـی کننـد در        ) از ذبایج که(چرا از آنچه «

صورتیکه آنچه خدا بر شما حرام کرده مفصل بیان نمود که از آنها هم به هرچـه ناچـار شـوید بـاز     

ا خدا بـه  حاللست و بسیاري مردم به هواي نفس خود از روي جهل و نادانی به گمراهی روند همان

»تجاوز کنندگان از حدود و احکام الهی داناتر است

»119سوره انعام، آیه «

و از آنچه نام خدا بر آن ذکر نشده مخورید که آن فسـق و تبـه کاریسـت، اهریمنـان سـخت بـه       «

شـما هـم از آنـان    دوستان و پیروان خود وسوسه کنند تا با شما به جدل و منازعه برخیزنـد و اگـر  

»پیروي کنید مانند آنها مشرك خواهید شد

»121سوره انعام، آیه «

باربري و سواري کنید و از آنچه رزق شما کرده بخورید و از پـی اغـواي   ستفادهبعض حیوانات ا«

»شیطان مروید که او شما را دشمن آشکاریست

»142ره انعام، آیه سو«

بگو اي پیغمبر در احکامی که به من وحی شده من چیزي را که براي خورندگان طعام حرام باشد «

نمی یابم جز آنکه میته باشد یا خون ریخته یا گوشت خوك که پلید است و یا حیـوانی کـه بـدون    
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خـوردن آن مضـطر   ذکر نام خدا از روي فسق ذبح کنند و همین ها که حرام است هرگاه کسی بـه  

گردید از روي ستم و از راه تجاوز از فرمان خدا نباشد و بـه قـدر ضـرورت صـرف کنـد خواهـد       

»بخشید که خدا بر خلق بسیار بخشنده و مهربان است

»145سوره انعام، آیه «

بـه  ید و شـکر نعمـتش   تناول کنپس شما مومنان از آنچه خدا روزي حالل و طیب شما قرار داده«

»حقیقتا خدا را می پرستیدجاي آرید اگر

»114سوره نحل، آیه «

خدا بر شما بندگان تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را به نام غیرخدا ذبح کنند حرام گردانیـد و  «

نکه قصد تجاوز و تعدي از حکم خدا نمایـد بـه   باز از همین حرام ها نیز اگر کسی مضطر و ناچار شود بی آ

»قدر ضرورت تناول کند خدا البته غفور و مهربان است

»115سوره نحل، آیه «

عمدتاً شامل گوشت خوك، الکل، خون، حیوانات مرده، و حیواناتی است که هنگام کشتار آنها غذاهاي حرام

غذاهاي حرام ممکن است غذاهاي حالل باشد که با غذاي حرام مخلوط .ذکر گرددنامی غیر از نام خداوند

مسلمانان معتقدند که گوشت و مرغی که بـدون ذکـر نـام    اکثر به طور کلی،. لوده شده باشدشده و یا بدان آ

. استمکروه قلحرام یا حداباشدخداوند کشتار شده

غذاهاازبعضیممنوع بودناساس

اولـین شـرط مسـلمان بـودن اقـرار بـه       . او شـریکی نـدارد  . اهللا خداوند قادر متعال استم،الدر شریعت اس

مخالفتی با این حقیقت وجـود نـدارد و   . دنباید مطیع امر پروردگار باشهمهبنابراین . استوحدانیت خداوند

ـ    . توضیحی در این خصوص الزم نیست ر اسـاس  اساس ممنوعیت گروه غذایی فوق الـذکر صـرفاً و اکیـداً ب
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با اینحال برخی از دانشمندان بر اساس دانسته هاي علمی خود سـعی در توجیـه و   . دستور قرآن کریم است

. توضیح برخی از این ممنوعیت ها دارند که ذیالً آورده شده است

زیرا روند فساد سبب تولید مواد شیمیایی مـی  ،مردار و حیوانات مرده براي مصرف انسان نامناسب هستند-

,Awan)د که براي انسان مضر است شو ١٩٨٨).

خونی که از بدن خارج می شود حاوي باکتریهاي مضر، محصوالت حاصل از متابولیسم، و توکسین ها می -

,Awan)باشد ١٩٨٨; Hussaini and Sakr, ١٩٨٣).

ت ناشی از انگل عفون. خوك به عنوان ناقل جهت ورود کرم هاي بیماریزا به بدن انسان ایفاء نقش می کند-

همچنین اذعان می شـود کـه ترکیـب اسـید    . هاي تریشینال اسپیرالیس و تنیاسولیوم چندان غیرمعمول نیست

و سیسـتم هـاي بیوشـیمیایی بـدن انسـان ناسـازگار اسـت       چرب مربوط به چربی خوك با چربی بدنيها

.(Awan, ١٩٨٨; Hussaini and Sakr, ١٩٨٣; Sakr ١٩٩٣)

در . اي سیستم عصبی مضر است و بر روي عقل و قوه تشخیص انسان تـأثیر مـی گـذارد   مواد سکرآور بر-

فـرد  بسیاري موارد این مواد منجر به بروز مشکالت اجتماعی و خانوادگی شده و حتی سبب تهدید زنـدگی 

,Al-Qaradawi)می شود ١٩٨۴; Awan, ١٩٨٨).

ممنوعیت ها فرمان الهی است که در چندین این یقیحقاساس امااین توضیحات ممکن است کامل نباشند،

راهنمـاي مسـلمان معتقـد    دستوراتو در واقع این» ... شما را از آن منع کردیم «: جاي قرآن آمده است که

. است

کرد؟رعایترا در جامعه صنعتی امروز ن موارد یچگونه می توان ا

:اجازه دهید نگاهی به چگونگی ترجمه قوانین در عمل بیندازیم
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این موضوع که خوردن گوشت مردار نفرت انگیز است مـورد قبـول همگـان قـرار     :مردار و حیوانات مرده

بـا اینحـال احتمـال مـردن     . ز کسی به این کار مبادرت نمی کندگرفته است و احتماالً در جوامع متمدن امرو

. ل از کشتار وجـود دارد قبیکشتار در اثر شوك حاصل از انجام بی حسحیوانات قبل از کامل شدن عملیات 

گوشت ایـن حیوانـات بـراي مصـرف مسـلمانان      . این مسئله در اروپا بیشتر از آمریکاي شمالی مطرح است

,Chaudry)دنباشینممناسب  ١٩٩٢).

، حیـوان بایـد از گونـه هـاي     نکهیاز جمله اشرایط موکدي براي کشتار حیوانات وجود دارد :کشتار مناسب

م کشتار کـردن  حیوان باید توسط یک مسلمان بالغ کشتار شود، هنگاسفند و غیرو، گول باشد مثل گاو، حال

و کشتار باید با بریدن گلوي حیوان بسرعت انجام شود بـه نحویکـه خـونگیري کامـل     نام خداوند ذکر شود

. انجام شده و منجر به مرگ سریع گردد

ل تیمار حیوانات، دادن آب به حیوانات تشـنه  عالوه بر این مالحظات دیگري نیز باید در نظر گرفته شوند مث

. قبـل و طـی کشـتار اسـت    درحیوانـات بـا  انسـانی  رفتـار این شرایط تضمین کننـده  . و استفاده از کارد تیز

ر صـورتی بـراي مصـرف    محصوالت فرعی یا اجزاء تشکیل دهنده مواد غذایی که از دام مشتق می شـوند د 

. کشتار شده باشندیاسالمتکه حیوانات طبق مقررامسلمانان جایزند 

گوشت، چربی و محصوالت فرعی یا اجزاء مشتق شده از خوك براي مصرف مسلمانان ممنوع شـده  :خوك

در اسـالم  . باید از احتمال آلودگی متقاطع گوشت خوك با محصوالت حالل بطور کامل ممانعت کـرد . است

مثال فرد مسلمان نباید به خریـد، فـروش،   براي .مسئله ممنوعیت فراتر از موضوع خوردن مطرح شده است

ار و هر راهی که منجر به کسب سود و منفعت از خوك یا دیگر موارد حرام مـی  تپرورش، حمل و نقل، کش

.نمایدمبادرتشود
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اما محصوالت تهیه شده از خون و اجـزاء  . خون بصورت مایع براي مصرف عرضه نمی گرددمعموالً :خون

تی که از خون در خصوص حرام بودن محصوال. قرار دارندمصرف کنندگانرسمشتق شده از خون در دست

. در بین علماء اسالمی اتفاق نظر وجود داردتهیه می شود 

زیرا چنـین  جو و لیکور موکداً ممنوع شده اندشراب، آبمشروبات الکلی نظیر :واد سکر آورالکل و دیگر م

درمانی و دیگر مواد سکرآور که بر روي فکر، سـالمتی  مواد دارویی غیر. غذاهایی نجس محسوب می شوند

مصرف کردن این مواد چه بصورت مستقیم و یا بـه عنـوان   . و عملکرد فرد تأثیر می گذارند نیز منع شده اند

مواد غذایی کـه الکـل بطـور    برخی از در مورد جایز دانستن مصرف الکل در . جزئی از غذا مجاز نمی باشد

. بحث شده است13د یا الکلی که براي فرآوري غذا استفاده می شود در فصل طبیعی در آن حضور دار

دستورالعمل هاي تهیه فرموالسیون مواد غذاییبهآسانتریز دسترسینجهت سهولت تعیین وضعیت حالل و 

. صنایع مواد غذایی، غذاها را در چهار گروه طبقه بندي می کنندجهت استفاده در 

لذا محـدودیت هـاي   . ه چهار دسته از پنج دسته مواد غذایی حرام را شامل می شوداین گرو:گوشت و مرغ

کشـتار نمایـد و آنـرا حـالل     فرد نمی تواند خوك را با روش اسالمی. زیادي در این گروه اعمال شده است

تیـز  د با استفاده از یک کـار . حیوانات باید توسط یک مسلمان عاقل و با ذکر نام خداوند کشتار شوند. بداند

اسالم .باید بطور کامل از بدن خارج شودي و مري بریده شده و خون وریدهاي وداج، شریانهاي کاروتید، نا

وان جـان در بـدن دارد  یـ که حیتا زمانبه حیوانات دارد بطوریکه رفتار انسانی نسبت تیرعاتاکید زیادي بر

. انجام مراحل پس از ذبح مجاز نمی باشد

قابل پذیرش بـودن مـاهی و غـذاهاي دریـایی، فـرد بایـد از       براي درك چگونگی :و غذاهاي دریاییماهی 

این مسئله به فرهنگ زندگی مسلمانان .قوانین موجود در حوزه هاي مختلف علوم اسالمی اطالع داشته باشد

همه مسلمانان ماهی هاي داراي فلـس را حـالل مـی داننـد، در حالیکـه      . در مناطق مختلف نیز بستگی دارد
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حتی اختالف نظر بیشتري در بـین  .را حالل نمی دانند1ضی گروهها ماهی هاي فاقد فلس مثل گربه ماهیبع

باید شرایط رسد که یبنظر م. وجود دارد3و سخت پوستان2مسلمانان در مورد غذاهاي دریایی نظیر نرم تنان

کردن محصوالت حاوي طعم براي صادر مثاليبرا.نموددرك یبدرسترا در نواحی مختلف جهانو تفاوتها

.الزم استین درکیچنهاي مواد غذایی دریایی

در کشورهاي غربی . د حالل استه از حیوانات حالل بدست آمده باششیر و تخم مرغی ک:شیر و تخم مرغ

بـر روي بسـته بنـدي شـیر و تخـم مـرغ       .گاو منبع اصلی تولید شیر و مرغ منبع اصلی تولید تخم مرغ است

محصوالت گوناگونی از شـیر و تخـم مـرغ    . منابع دیگر باید برچسب متناسب با آن زده شودبدست آمده از

براي تولیـد اغلـب پنیرهـا از آنـزیم هـاي      . شیر براي تهیه پنیر، کره و خامه استفاده می شود. بدست می آید

ده حـالل بدسـت   چنانچه این آنزیم ها از میکروارگانیسم ها یا حیوانات کشتار شـ . مختلفی استفاده می شود

ار شده اگر آنزیم ها از منابع خوك تهیه شده باشند حرام و اگر از حیوانات کشت. آمده باشند حالل می باشند

فایرها، سـی لامواسـاس همـین  بر . سوال برانگیز و مورد شک و تردید خواهند بودغیر حالل تهیه شده باشند 

که از منابع نامعلوم بدست آمده اند و در تولیـد  ییو دیگر افزودنی هاي غذاممانعت کننده هاي رشد کپک، 

. محصوالت شیر و تخم مرغ استفاده می شوند براي مصرف مورد تردید هستند

بـا  . این مواد به استثناء نوشیدیهاي الکلی یا دیگر مواد سکرآور عمومـاً حـالل هسـتند   :گیاهان و سبزیجات

ن است سبزیجات و گوشت ها در یک کارخانه و با اینحال در کارخانجات مدرن فرآوري مواد غذایی، ممک

همچنین ممکن است . مشترك فرآوري شوند که این امر احتمال آلودگی متقاطع را افزایش می دهدتجهیزات

مواد غذایی خاصی با منشاء حیوانی در فرآوري سبزیجات استفاده شود و محصوالت تهیه شده را مورد شک 

١ - Catfish
٢ - Molluscs
٣ - Crustaceans
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ش هاي تولید و فراوري مواد غذایی باید بدقت پایش شوند تـا حـالل بـودن    بنابراین رو. و تردید قرار دهد

. غذاهاي با منشاء گیاهی مورد شک و تردید قرار نگیرند

از بحث حاضر در خصوص قوانین و مقررات مشخص می گردد که فاکتورهاي متعـددي مـی توانـد تعیـین     

بیعـت آن، نحـوه فـراوري و چگـونگی     کننده وضعیت حالل یا حرام یک غذاي خاص باشد که بستگی به ط

براي مثال، همه محصوالت بدست آمده از خوك را باید حـرام دانسـت  . فراهم آوردن مواد متشکله آن دارد

کشتار نشده باشـد  بر همین اساس گوشت گاوي که مطابق با دستورات اسالمی . زیرا خود خوك حرام است

آموزش هاي اسالمی محصولی که به هر طریقی که مغایرو البته غذاي دزدي شده یا هر قابل پذیرش نیست،

یمیا سکرآور باشد حتی در مقادیر کم حرام 1غذا و نوشیدنیهایی که سمی. د نیز حرام استبدست آمده باش

.هستندمضر انسانزیرا براي سالمتیباشند
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١ - Poisonous
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3فصل 

دستورالعمل هاي کلی تولید غذاي حالل

این فصل سعی می کنیم توضـیح دهـیم چگونـه ایـن     در. مورد قوانین و مقررات بحث کردیمدر2در فصل 

دستورالعمل هاي . غذاي حالل به کار می روندقوانین و دستورالعمل ها در موقعیت هاي حقیقی براي تولید

ل هاي اختصاصی براي انواع مختلف محصوالت در فصول بعدي ارائـه  و دستورالعمبودهاین فصل عمومی 

در اینجا غذاها بطور کلی به چهار گروه طبقه بندي می شوند تـا وضـعیت حـالل بـودن و نیـز      . خواهند شد

. دستورالعمل هاي مربوط به تولید و تایید غذاي حالل تعیین گردد

گوشت و مرغ

حیوان باید از گونه هاي حالل باشد تـا بـه   . لمانان مجاز استگوشت حیوانات حالل براي مصرف مسفقط

حیوان باید توسط یک مسلمان بالغ و عاقل در حالیکه نـام خـدا را یـاد مـی کنـد      . عنوان حالل کشتار گردد

براي بریدن گلو به طریقی که سبب خروج کامل خون و مرگ سریع آن شود باید از یـک کـارد   . کشتار شود

ـ تاکبسـیار نسبت به حیواناتیت رفتار انسانیبر رعااسالم . تیز استفاده کرد حیوانـات بایـد تحـت    . د داردی

البته این اعمال به عنوان رفتار پسندیده . ط انسانی پرورش یافته، حمل و نقل، مراقبت و نگهداري شوندیشرا

م قبـل از  بی حـس کـردن دا  . مطرح است و بدرفتاري با حیوانات سبب حرام شدن گوشت آنها نخواهد شد

روش بی حس کردن معمـوالً کشـنده   .کشتار غیر مذهبی عموماً در ایاالت متحده و کانادا پذیرفته شده است



٣٨

قبل از خـونگیري  در بسیاري از کشورهاي اروپایی، شدت بی حس کردن معموالً سبب مرگ حیوان . نیست

عمـل جـدا کـردن    وه بـراین، عـال . می کندغیرقابل پذیرش از نظر حالل بودنشده و این موضوع گوشت را

نبایـد قبـل از   ) مثل بریدن شاخ ها، گوش ها، بخش هاي انتهایی دسـت و پـا  (1اعضاء حیوانبخش هایی از

,Chaudry)انجام شود مرگ حیوان ١٩٩٧).

:)ذبح(کشتار انجام شرایط و روش

نسـان  مصـرف ا جهـت ذبح یک روش روشن و توصیف شده براي کشتن حیوان با هدف استحصال گوشت 

همچنین روش ذبح . واژه ذبح در عربی به معنی تصفیه کردن و خالص کردن چیز خوب یا مفید است. است

بـراي اجـراي احکـام    .در عربی زکات نامیده می شود که به معنی خالص کردن یا کامل کردن چیزي اسـت 

. شرایط ذیل تحقق یابددر هنگام ذبح باید شریعت 

ذبح کنند می توانـد  . بح را انجام می دهد باید مسلمان عاقل و بالغ باشدفردي که عمل ذ:شخص ذبح کننده

و یا توانـایی ذهنـی   ت و مهارت انجام کاریقابلبواسطه مصرف مواد سکر آورشخصاگر . زن یا مرد باشد

گوشت حیـوانی کـه توسـط    از نظر اسالم.را نداردکشتار حالل ت انجامیصالحخود را از دست داده باشد

. شده باشد حرام و غیرقابل پذیرش استپرست، بی دین یا شخص مرتد کشتارت فرد ب

پوست و عروق خونی را تسـهیل  این امر بریده شدن . کارد مورد استفاده براي ذبح باید کامالً تیز باشد:ابزار

و فـوري مـی   گر ایجاد خونریزي حجـیم به عبارت دی.کرده و سبب خروج سریع و بالفاصله خون می شود

:فرمودند)ص(حضرت محمد . کند

آنرا خـوب و بدرسـتی   دیکنیمذبح ایبنابراین اگر کشتار . خداوند مهارت در کارها را توصیه کرده است«

,Khan)»تیغ هایتان را تیز کنید تا حیوانی را که می کشید کمتر زجر بکشد.انجام دهید ١٩٩١).

١ - Dismemberment
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ـ    يا استفاده از ابـزار وانات را بیکشتن ح)ص(نقل شده است که حضرت محمد یکـه پوسـت را بشـکافد ول

قصـد همچنین به عنوان یک رسم کارد را در مقابل حیـوانی کـه   .د وداج را قطع نکند ممنوع کرده استیور

.تیز نمی کنندآن را دارندذبح 

بطـور  .انجـام شـود  ) ر حنجـره دستگاه صوتی د(1سیزیر گلوتدر درست در قاعده گردن باید برش :بریدن

گوینـد کـه بـه معنـی     (nahr)این عمل را نهر . گردن کشتار می کردنددر قاعده ی، شتر را با ایجاد برشسنت

روش ،با روش جدید مهارکردن شتر و تکنیک هاي بی حس کـردن . پرتاب کردن نیزه به گودي گردن است

اروتید باید بریـده  اج و شریانهاي کدناي و مري به عالوه وریدهاي و. سنتی چندان مناسب به نظر نمی رسد

) کوشـر (مجـاز کشـتار  . بنابراین سر بطور کامل بریده و جدا نمی شود.طناب نخاعی نباید قطع شود. شوند

با ایـن تفـاوت کـه در آیـین     ،آیین یهودي بسیار به روش ذبح سنتی مسلمانان که توصیف شد شباهت دارد

.یهودي براي هر حیوان ذکر نام خداوند انجام نمی شود

قبـل  » بسم اهللا، اهللا اکبر«یا » بسم اهللا«ذکر یا تسمیه به معنی بر زبان جاري ساختن نام خداوند با گفتن :2ذکر

نظرات علماء فرقه هاي مختلف اهل تسنن در مورد مسئله ذکر تا حـدودي بـا   . حیوان استگلوياز بریدن

اً و یا سهواً در هنگام ذبـح حیـوان   علماي فرقه مالکی معتقدند که اگر نام خداوند عمد. یکدیگر فرق می کند

بر اساس نظر فرقه حنفیه اگر فرد عمداً نام خداوند را بر زبـان  . گفته نشود گوشت چنین حیوانی حرام است

علماء فرقه شافعی . نیاورد گوشت حرام و اگر غفلت از ذکر نام خداوند غیرعمدي باشد گوشت حالل است

مـوده  ه از ذکر نام خداوند قبل از کشتار حیوان عمداً یا سهواً غفلت نبر این نظر هستند که اگر فرد ذبح کنند

,Khan)انجام ذبح را داشته باشد گوشت حالل است تیباشد، به شرطی که فرد صالح ١٩٩١).

١ - Glottis
٢ - Invocation
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فوق الذکر نشانگر غیرضروري بودن ذکر نـام  ينظر هاموضوع در اینجا کفایت می کند که اختالفبیان این

ام خداوند امري کامالً مشخص در حقیقت آیین اسالم تاکید می کند که ذکر ن. نمی باشدخداوند هنگام ذبح 

,Khan)ضروریات شرایط ذبح است و از ١٩٩١).

:هنگام ذبح حیوان1اعمال مکروه

روایت شـده کـه روزي   . خواباندن حیوان روي زمین و سپس تیز کردن کارد براي انجام ذبح مکروه است-

خوابانده بود و با پاهاي خود بر روي سر حیـوان  فردي گذشت که وي بزي را روي زمین بر )ص(پیامبر اکرم

: پیامبر فرمودند. فشار می آورد و همچنان که آن حیوان وي را می نگریست، در حال تیزکردن کارد خود بود

حیـوان را در  را دو بار بکشـی؟  آیا این بز قبل از آنکه ذبحش کنی نخواهد مرد؟ آیا می خواهی این حیوان «

,Khan)» مقابل حیوانات دیگر نکشید، و کارد خود را از قبل تیز و آماده کنید ١٩٩١).

در جنوب آسیا اصـطالح  . رساندن کارد به طناب نخاعی و یا جداکردن سر حیوان هنگام ذبح مکروه است-

حیـوان از  بـه ضـربه دن آورقطع کردن سر معموالً بـا وارد بوسیله وارد کردن ضربه به قصدیا کشتن 2جاتکا

. این روش کشتن عموماً در نزد جامعه مسلمانان مکروه است. ناحیه پشت گردن، بکار می رود

ا قطع اندام یا بخش هـایی از بـدن دام مادامیکـه دام هنـوز     ردن حیوان یا اقدام به پوست کنی یشکستن گ-

تـا  «:می فرماینـد ) ص(حضرت محمد.تکان می خورد و جان کامالً از بدنش خارج نشده باشد مکروه است

,Khan)» وقتی جان در بدن حیوان وجود دارد عجله و شتاب مکنید در کشـتارگاههاي تجـارتی بـه    .(١٩٩١

علت سرعت کار گاهی بنظر می رسد در شرایطی که حیوان هنوز زنده است اقدام بـه جـداکردن شـاخ هـا،     

با اصول و شرایط ذبح اسالمی اسـت و بایـد از آن   این موضوع مغایر. گوش ها، و پاهاي جلویی می نمایند

.اجتناب نمود

١ - Abominable
٢ - Jhatka
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قـبال  دستور داده اند که کارد باید )ص(حضرت محمد. کند مکروه استابزاراستفاده ازانجام عمل ذبح با-

.و از نظر حیوان مخفی نگهداشته شودتیز شده 

. شتار انسانی استاین عمل مغایر ک. ذبح حیوان در حضور حیوانات دیگر مکروه است-

مـی  روش دقیق از شـرایط صـحت ذبـح    بکار گرفتن از آنچه گفته شد مشخص می گردد که هم نیت و هم

مـی  اصرار در ذکر نام خداوند قبل از کشتار حیوان به معنی تاکید بر احترام به زندگی و این حقیقـت .باشند

د سبب ایجاد احساس مهربانی و شفقت بوده ذکر نام خداون. که همه چیز متعلق به خداوند متعال استباشد

همچنین این عمل سبب تقویت این نیت می شود که حیـوان بـا   . و از قساوت و سنگدلی جلوگیري می کند

در اسالم اجازه کشتن حیوان به منظور لـذت  . نام خدا براي تأمین غذا و نه به منظور تفریح کشتار شده است

.استو خوشگذرانی داده نشده

:کشتار حاللمزایاي

سرعت بریدن محل ذبح با استفاده از کارد تیز زمان کشتار را . روش صحیح ذبح داراي مزایاي فراوانی است

کوتاه نموده و به نظر می رسد که نسبت به انجام بی حسی قبل از کشتار درد کمتري را متوجـه حیـوان مـی    

حسی می دهند، بعضی از حیوانات با یک بـار  در کشتارگاههاي مدرن که به حیوانات قبل از کشتار بی. کند

شوك الکتریکی هوشیاري خود را از دست نمی دهند و براي بی حس شدن دام، عمل شوك دادن باید بیش 

. از یکبار انجام شود

ه همچنین مشخص شـده اسـت کـ   . روش ذبح اجازه می دهد تا حیوان خونگیري سریع و کامل داشته باشد

. شده است بوسیله بریدن عروق خونی سریعتر می تواند خارج شـود ته محصورخونی که در یک سیستم بس

بنابراین هر چـه ضـربان قلـب    . نیروي حاصل از ضربان قلب خون را بداخل سیستم جریان خون می فرستد

از خـون به نظر می رسد که در روش ذبح اسـالمی . قویتر باشد، مقدار بیشتري خون از بدن خارج می شود

بدن .تا حدي آهسته تر خارج می شودنخودر حالیکه در حیوانات بی حس شده ان می کند، فورمحل ذبح 
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بیشتري را در عضالت خود نسبت به حیوانـات بـی   1حیوانات ذبح شده انقباضات و لرزش هاي غیر ارادي

بر این انقباضات و لرزش هاي غیرارادي عضالنی سبب فشرده شدن عضالت بدن . حس شده نشان می دهد

خون از بافت گوشـت بـداخل سیسـتم جریـان خـون      قسمت اعظموي عروق خونی شده و سبب خروجر

,Khan)خواهد شد  ١٩٩١).

این شرایط وقتی موثرنـد کـه   . ارتباط داردشرایط فیزیولوژیکی توصیف شده با خارج شدن خون از بدن دام 

,Khan)د حیوان پس از بریده شدن ناحیه گلو و بدون انجام بی حسی خونگیري شـون  در آمریکـاي  .(١٩٩١

شمالی با توجه به نوع بی حسی و نیروي شوك اعمال شده، حیوانات معموالً تا چند دقیقه پس از بی حسی 

بـه ایـن دالیـل،    . عمل بریدن گلو عموماً در طی دو دقیقه اول پس از بی حسی انجام می شـود . زنده هستند

بی حسی در حیوانات استفاده می شود و گلولـه آن پـس   نوعی اسلحه که براي ایجادعمل بی حسی گاو با 

و بی حس کردن طیـور بوسـیله آب   ،2از شلیک شدن از اسلحه جدا نشده و مجدداً بداخل اسلحه برمی گرد

در بعضی از کشورها شدت بـی حسـی بـه    . بعضاً در ذبح اسالمی استفاده می شود3داراي جریان الکتریسیته

هسـتند کـه بـی    موضوعبرخی سازمانها در استرالیا موافق این . ان می شودحدي است که منجر به مرگ حیو

حسی قبل از کشتار منجر به مرگ حیوان گردد، طبعاً این سازمانها اجازه انجام بی حسی را به منظور کشـتار  

,AFIC)نخواهند داشتحالل  ٢٠٠٣).

ماهی و غذاهاي دریایی

ذاهاي دریایی، فرد باید از قوانین موجـود در حـوزه هـاي    براي درك چگونگی قابل پذیرش بودن ماهی و غ

این موضوع به فرهنگ زنـدگی مسـلمانان در منـاطق مختلـف نیـز      .مختلف علوم اسالمی اطالع داشته باشد

١ - Convulse
٢ - Captive bolt
٣ - Electrified water
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همه مسلمانان ماهی هاي داراي فلس را حالل می دانند، در حالیکه بعضـی گروههـا ماهیهـاي    . بستگی دارد

اختالف نظر بیشـتري در میـان مسـلمانان در مـورد غـذاهاي      . ا حالل نمی دانندفاقد فلس مثل گربه ماهی ر

، )نـوعی صـدف خـوراکی   (2، اویستر)نوعی صدف خوراکی(1دریایی بخصوص در مورد نرم تنان مثل، کلم

) یمعمـول خرچنگ(6و کرب،)خرچنگ دراز(5، البستر4و سخت پوستان مثل، میگو) ماهی مرکب(3اسکوئید

یي غـذای دودیت ها نه تنها در مورد ماهی و غذاهاي دریایی بلکه همچنین بـراي طعـم هـا   مح. وجود دارد

.محصوالت نیز بکار گرفته می شودمشتق شده از این 

شیر و تخم مرغ 

در کشورهاي غربی گاو منبع اصـلی  . شیر و تخم مرغی که از حیوانات حالل بدست آمده باشند حالل است

بر روي بسته بندي شیر و تخم مرغ بدست آمده از منابع . تأمین تخم مرغ استتأمین شیر و مرغ منبع اصلی 

. دیگر باید برچسب مناسب زده شود

. شیر براي تهیه پنیر، کره و خامه استفاده مـی شـود  . محصوالت گوناگونی از شیر و تخم مرغ بدست می آید

انواع آنزیم هاي مورد استفاده براي تولیـد  .دنآنزیم هاي مختلفی براي تولید پنیرها مورد استفاده قرار می گیر

. ممکن است حالل یـا حـرام باشـند   آن تهیه شده اندی که ازآنزیم ها بر اساس منابع. پنیر بسیار مهم هستند

آنـزیم  . چنانچه این آنزیم ها از میکروب ها یا حیوانات کشتار شده حالل بدست آمده باشند حـالل هسـتند  

بر اساس آنـزیم هـاي اسـتفاده شـده در تولیـد پنیرهـا یـا سـایر         . باشندیممهاي بدست آمده از خوك حرا

بـر  . محصوالت لبنی، این محصوالت به حالل، حرام و محصوالت مورد شک و تردید طبقه بندي می شوند

١ - Clam
٢ - Oyster
٣ - Squid
٤ - Shrimp
٥ - Lobster
٦ - Crab
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سیفایرها یا ممانعت کننده هاي رشد کپک باید مورد پایش قرار گیرند تا لهمین اساس افزودنی هایی نظیر امو

,Riaz)حصوالت شیر و تخم مرغ رفع شبهه شود از م ٢٠٠٠).

مواد گیاهی و سبزیجات 

در کارخانجات مدرن مواد . حالل هستند) نوشیدنیهاي سکرآور(غذاهاي تهیه شده از گیاهان به استثناء خمر 

این موضوع احتمال .شوندغذایی، ممکن است محصوالت گوشت و سبزیجات با تجهیزات مشترك فراوري

چنانچه روش هاي شستشوي تجهیزات و خط تولیـد بـه طـور صـحیح     . دگی متقاطع را افزایش می دهدآلو

ده شدن محصوالت حالل لوانجام شود و محصوالت حالل از محصوالت غیرحالل جدا شوند، می توان از آ

بایـد  یاهیـ گدر محصـوالت  2با منشأ حیوانی نظیر مواد ضد کـف 1از استفاده اجزاء عملگر. جلوگیري نمود

افزودن عمدي این اجزاء تشکیل دهنده حرام به محصوالت گیاهی و سـبزیجات ممکـن اسـت    . اجتناب کرد

گیاهی مورد شک و تردیـد قـرار   براي اینکه حالل بودن غذاهاي با منشاء . محصوالت مذکور را حرام نماید

. یرندنگیرد، روش هاي تولید و فراوري محصوالت مذکور باید بدقت مورد پایش قرار گ

افزودنی هاي غذایی

همانطور که قـبالً اشـاره شـد محصـوالت     . مورد توجه استوهاي غذایی یکی از موضوعات مهمافزودنی

قـبالً در  . سبزیجات حالل هستند مگر آنکه با افزودنی هاي حرام آلوده شده یا حاوي مـواد سـکرآور باشـند   

در اینجا برخی از افزودنی هـاي غـذایی   .ل بحث شدمورد شرایط کشتار حیوان و انواع غذاهاي دریایی حال

یفایرها، آنزیم ها، الکل، چربی و پروتئین حیوانی و سنظیر ژالتین، امولرندیگیقرار ماستفاده موردکه معموالً 

غذاهاي مشکوك قرار گروهچون اکثر محصوالت در . ر می دهیمطعم ها و طعم دهنده ها را مورد بحث قرا

١ - Functional ingredients
٢ - Antifoam



٤٥

خود را مورد ارزیابی قـرار داده و  بتواندکارخانهتامند گردندندگان باید از سیستمی بهرهمی گیرند تولیدکن

. دبه عنوان محصول حالل تایید نمایمحصوالت خود را

:1نیژالت

ده حـالل  اگر ژالتین از حیوانات کشتار شـ . استفاده از ژالتین در بسیاري از محصوالت غذایی متداول است

کشتار شده باشند بدست آمـده باشـد   حاللا روشی غیراگر از حیواناتی که ب.ل استبدست آمده باشد حال

. مورد شک و تردید قرار دارد و اگر از حیوانات حرام تهیه شده باشد حرام است

وقتیکـه منشـاء   . برچسب محصول نیستدرمنشاء ژالتین درج نیازي به (FDA)2از نظر سازمان غذا و دارو

مورد شک و تردیـد  لذاواین ماده ممکن است از منابع حالل یا حرام تهیه شده باشدژالتین مشخص نباشد

حـالل  مسلمانان از مصرف محصوالت غذایی حاوي ژالتین خودداري مـی کننـد مگـر آنکـه    . قرار می گیرد

منابع معمول ژالتین پوست خوك، پوست گاو، اسـتخوان گـاو و در مقیـاس    . تایید شده باشدبودن محصول 

کشتار شده به روش اسالمی هاياز ژالتین گاو،براي تهیه محصوالت غذایی حالل. ر پوست ماهی استکمت

. و یا از ژالتین ماهی استفاده می شود

: 3یسرینگل

. ی استفاده مـی شـود  یرین از دیگر اجزاء تشکیل دهنده مواد غذایی است که بطور وسیع در صنایع غذاگلیس

. حیوانی داشته باشـد رین اجتناب می کنند زیرا ممکن است منشاءي گلیسلمانان از مصرف غذاهاي حاومس

و سایر روغن هاي نباتی براي استفاده در محصـوالت حـالل در   4رین بدست آمده از روغن نخلاخیراً گلیس

.دسترس قرار گرفته است

١ - Gelatin
٢ - Food and Drug Administration
٣ - Glycerin
٤ - Palm oil
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:1یفایرهاسامول

و دي ترهاي دي استیل تارتریـک مونـو  اسیفایرها نظیر مونوگلیسریدها، دي گلیسریدها، پلی سورباتها، سامول

بطـور معمـول   کهو سایر مواد شیمیایی مشابه از دیگر افزودنی هاي غذایی هستند(DATEM)2گلیسریدها

.در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرند و می تواند از منابع حالل یا حرام تأمین شوند

یفایرهاي با منشـاء گیـاهی، اقـدام بـه     سدر مورد امولبرخی از شرکت هاي تولیدکننده مواد غذایی بخصوص 

اگر امولسیفایر با منشاء گیاهی مـورد اسـتفاده قـرار    . درج منبع مواد مذکور در برچسب محصوالت کرده اند

حیوانات کشتار شـده  یاامولسیفایرهائی که از منابع گیاهی و . گیرد، درج آن در برجسب محصول مفید است

.می باشندل حالاندحالل بدست آمده

:آنزیم ها

ن مـوارد اسـتفاده آنهـا در صـنایع     متداولتری. ی استفاده می شوندآنزیم ها در بسیاري از فراوریهاي مواد غذای

تا چند سال پیش، غالب آنـزیم هـاي مـورد اسـتفاده در صـنایع غـذایی از منـابع        . پنیرسازي و نشاسته است

محصوالتی . هاي با منشاء میکروبی جایگزین آنها شده اندحیوانی تأمین می شدند، اما در حال حاضر آنزیم

پروتئین آب پنیر تغلیظ شده، که بوسیله آنزیم هاي میکروبی تهیـه  و، الکتوز3نظیر پنیرها، پودرهاي آب پنیر

محصـوالتی کـه بـا آنـزیم     . آنکه سایر شرایط حالل بودن را داشته باشند حالل هستندمشروط برشده باشند 

حـرام  ا آنزیم هاي با منشاء حیوانی تهیه شده باشند، اگر آنزیم ها از خوك بدست آمده باشند، هاي مخلوط ی

و دیگر آنزیم هـایی کـه   4رنت گاو. می باشند، در غیر این صورت در دسته غذاهاي مشکوك قرار می گیرند

بـا افـزایش   . از حیوانات کشتار شده غیر حالل بدست می آیند در بعضی کشورها مجاز شـمرده مـی شـوند   

آب پنیر و مشتقات چون. روزافزون آنزیم هاي میکروبی، تایید و پذیرش چنین مواردي کاهش خواهد یافت

١ - Emulsifiers
٢ - Diacetyl esteras of mono-and di-glycerides
٣ - Whey powders
٤ - Bovine rennet
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افزودنـی هـاي لبنـی در انـواع     ایـن آن منبع مقرون بصرفه اي از نظر پروتئین محسوب می شوند، استفاده از

ن ایـن محصـوالت حـالل بـودن     نظیر سایر موارد، شرط حـالل بـود  . محصوالت غذایی بسیار متداول است

.استدر آنها افزودنی هاي لبنی مورد استفاده 

:الکل

مشروبات الکلی مثل شراب و آبجو . مسلمانان از مصرف نوشابه هاي الکلی حتی در مقادیر کم منع شده اند

ودن حتـی  افز.پختن غذا به آن افزودیطیا واضافه نمودییغذارا نباید به عنوان طعم دهنده به محصوالت

,Riaz)مقدار کم نوشابه هاي الکلی به فراورده حالل آن را حرام می کند  پختن غذا با شراب، آبجـو  .(١٩٩٧

در آشـپزي چینـی، اسـتفاده از    . و دیگر نوشابه هاي الکلی در کشورهاي غربی و چین کـامالً متـداول اسـت   

افـراد تنظـیم کننـده فرمـول     . اسـت شراب برنج در دستورالعمل پخت غذا به عنوان افزودنی غذایی معمـول 

ـ  .کننـد محصوالت غذایی و آشپزها باید هنگام تهیه غذاهاي حالل از استفاده از الکل اجتناب  ه الکـل در کلی

طی اسانس گیـري  . الکل هستندیکمحتی میوه هاي تازه حاوي مقادیر .سیستم هاي بیولوژیکی وجود دارد

داشـته و این الکل بطور طبیعی حضور چون. تغلیظ گرددهحاصلاز میوه جات ممکن است الکل در اسانس

صـنایع غـذایی  درعالوه بر ایـن . خدشه دار نمی کنداجتناب ناپذیر است حالل بودن محصوالت غذایی را 

استفاده می دهنده ، و رسوب یا ماده حل کنندهخالص خود براي عصاره گیري، به عنوان حاللالکل درشکل

، محسوب می شود براي انجام بسیاري از فراوریهاي خاصیا ماده حل کنندهحاللچون الکل بهترین . شود

افزودنی هایی که با الکل تهیه شـده یـا   . علماي مذهبی به اهمیت آن براي استفاده در صنایع واقف گشته اند

. می باشـند توسط الکل استخراج گردیده اند، به شرط آنکه الکل نهایتاً از آن جزء تبخیر گردد مورد پذیرش 

البتـه، بـراي مصـرف کننـدگان     . الکل باقیمانده عموماً مورد پذیرش اسـت %5/0افزودنی هاي غذایی حاوي 

انجمـن غـذا و   . محدوده مورد پذیرش از کشوري به کشور دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفـاوت اسـت  

. الکل را به عنوان ناخالصی پذیرفته است% 1/0میزان تغذیه اسالمی آمریکا 
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یـدن و مشـاهده کـردن قابـل تشـخیص      الصی مربوط به الکل با چشیدن، بویدر قوانین غذاي حالل، اگر ناخ

–تغییر ماهیت «تحت عنوان 2001مقاله القادري . نباشد، باعث بی اعتبارکردن وضعیت حالل غذا نمی شود

اگر این شراب بـه سـرکه   شراب حرام است، ولی «: این وضعیت را بدین صورت تایید می کند که» استحاله

استفاده از سرکه استحاله یافته از شراب حالل است بشرط آنکه اثري از شـراب  . تبدیل شود حالل می گردد

روشن می شود که چنانچه یک غذاي حرام تغییر ماهیت دهد، حکم آن از این مثال . »اولیه باقی نمانده باشد

.نیز عوض خواهد شد

:پروتئین و چربی حیوانی

ت و مرغ نه تنها به عنوان غذاهاي عمده مصرف می شوند بلکه به عنوان افزودنی هاي فراوري شده در گوش

در صـنایع غـذایی   . مورد استفاده قرار مـی گیرنـد  زینفرموالسیون محصوالت غذایی غیرگوشتی بی شماري

بخـش  . ف داردصنعتی جهان هر بخشی از الشه حیوان بطریقی مورد مصـر ایاالت متحده و دیگر کشورهاي 

هاي نامرغوبتر الشه و محصوالت فرعی آن به پودر و افزودنی هاي غذایی تبدیل شده و بـه عنـوان عوامـل    

چربی حیوانی خالص سازي شـده و  . براي سوپ ها، غذاهاي حاضري و غیره استفاده می شود1طعم دهنده

پر و مو را مـی  . می شودتبدیل ، امولسیفایرها و دیگر افزودنی هاي غذایی2به روغن مخصوص شیرینی پزي

از حیوان حالل بدست آمده باشند چنانچهاین گروه از افزودنیهاي غذایی . توان به اسیدهاي امینه تبدیل کرد

.جلوگیري نمودنیزالبته باید از آلودگی متقاطعل خواهند بودحال

:3طعم ها و طعم دهنده ها

4ترامیلفـل و یـا مثـل طعـم کـوال یـا طعـم پاسـ        ه باشند مثل فد سادنمواد طعم دار و طعم دهنده ها می توان

. دنپیچیده بوده و حاوي چندین جـزء تشـکیل دهنـده باشـ    ) گوشت گاو نمک سود شده تند و دودي شده(

١ - Flavoring agents
٢ - Shortening
٣ - Flavors and Flavorings
٤ - Pastrami
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. منشـاء هـاي متفـاوت باشـند    دهنده هاي پیچیده ممکن است حاوي بیش از یکصد جـزء بـا  برخی از طعم 

این اجزاء ممکن اسـت از میکروارگانیسـم هـا،    . ک طعم استفاده شودممکن است هزاران جزء براي ایجاد ی

براي تولید محصوالت غذایی حالل، . حیوانات و یا مواد سنتتیک تهیه شوند،گیاهان، مواد معدنی، مواد نفتی

فرمولهـاي  ازتولیدکنندگان باید از طعم ها، مخلوط هاي اجزاء مختلف که داراي حق انحصاري هستند ویـا 

. د تا محصول تولید شده حالل و عاري از مواد مشکوك باشدنمئن شوسري مط

1بهداشت

ایـن مهـم از طریـق برنامـه     . در تولید محصوالت حالل حذف کلیه منابع آلودگی احتمالی ضروري می باشد

بـراي  . تمیز و پاك کردن کامل خـط تولیـد و تجهیـزات امکـان پـذیر اسـت      نیزریزي مناسب براي تولید و

شـرکت هـاي   . ت غیرگوشتی، تمیزکردن تجهیزات و مشاهده عدم حضور آلودگی کفایت مـی کنـد  محصوال

برخورد نمایند و آنها را جزء برنامه کنترل مـواد  2افزودنی هاي حرام مشابه مواد حساسیت زاد بایتولیدي با

ـ    . حساسیت زا قرار دهند ایش قـرار  مواد شیمیایی مورد استفاده براي شستشو بخصوص صـابون هـا مـورد پ

. از استفاده مواد پاك کننده با منشاء چربی حیوانی اجتناب شود.گیرند

دستورالعمل هاي خاص غذاهاي حالل

آورده شـده مقـررات  . حالل تا حدي از کشوري به کشور دیگر فرق می کنديغذاهادستورالعمل هاي کلی 

:کمک می کندبه تولیدکنندگاندر چهار ضمیمه زیر براي تولید محصوالت غذایی جهت بازارهاي خاص

)Aضمیمه (براي استفاده موضوع حالل 3کس مواد غذاییدستورالعمل هاي کد-

١ - Sanitation
٢ - Allergens
٣ - Codex Alimentarius Guidelines
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)Bضمیمه (استانداردهاي تولید صنعتی حالل -

)Cضمیمه (و تهیه غذاهاي حاللآماده سازي نات ودستورالعمل هاي عمومی مالزي در مورد کشتار حیوا-

)Dضمیمه (ات سنگاپور مقررات حالل و شرایط وارد-

در ایاالت مختلفحاللغذاي قوانین 

ایالـت هـاي مینسـوتا و    . ایالت نیوجرسی قانون حمایت از غذاهاي حـالل را تصـویب کـرد   2000در سال 

. نمودنـد از این امر پیروي کرده و قوانین خود را براي صنایع غذایی حـالل تصـویب   2001ایلینویز در سال 

سوء استفاده از واژه حالل یا واژه هاي مشـابه پرداخـت کـه برخـی تولیدکننـدگان بـا       این قوانین به مشکل 

بـراي مثـال   . به تولید و فروش محصوالتی که حالل بودن آن نامشخص بود مبادرت می کردندآناستفاده از

Nimer اعالم کرد که برخی خرده فروش ها بطور غیرقانونی و براي جلب مشتریان مسـلمان  2002در سال

قانون ایالت ایلینـویز اصـطالح غـذاي حـالل را     . برچسب حالل را بر روي محصوالت گوشتی می چسبانند

:اینگونه تعریف کرده است

ـ   « ه و نگهـداري  غذاي حالل غذایی است که تحت شرایطی کامالً مطابق با قوانین و آیین مـذهبی اسـالم تهی

ظر کارشناسان اسالمی اجرا شده ولـی محـدود بـه    براي تهیه این غذاها قوانین ذبح اسالمی زیر ن.شده است

.»قوانین فوق نمی باشد

یا غیرمستقیم منجربه فریـب دیگـران   بوسیله گفتن یا نوشتن، مستقیمبر اساس این قانون عمل هر فردي که 

. گرددیمشده و یا به نحوي محصول غیرحالل را حالل معرفی نماید جرم تلقی 

الیفرنیا و میشیگان متن قـوانین خـود در مـورد غـذاهاي حـالل را تصـویب       ، نیز ایالت هاي ک2002در سال 

انتظار می .آورده شده اندI (MI)، و E(NJ),(IL)F,(MN)G,(CA)Hقوانین ایالتی در ضمیمه هاي . کردند

کنگـره نسـبت بـه   آنها در و نمایندگان بودهکه داراي جمعیت قابل توجه مسلمان سایر ایالتهائی کهرود که 
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2003در اوایل سـال  . نیز چنین قوانینی را تصویب نمایندت هاي قومی حساس می باشندراي دهندگان اقلی

بـه جـز مقرراتـی کـه بـراي اجـراي قـوانین        .و مجلس ایالت تگزاس ارائه شدالیحه مشابهی به مجلس سنا

می را متوجه مصـرف  منافع کیح تنها احساس کاذبی از حمایت راایجاد کرد وتصویب شد، تصویب این لوا

بـا اینحـال اداره   . در سطح فدرال قوانین جامعی در مورد غذاهاي حالل وجود ندارد.کنندگان مسلمان نمود

دسـتورالعملی را بـراي   (USDA)2و سـازمان کشـاورزي ایـاالت متحـده    (FSIS)1بازرسی و سالمت غـذا 

).3-1شکل (ندمحصوالت حالل منتشر کردبرچسب گذاري

يدر مورد اسـتانداردها و برچسـب هـا   ییمواد غذابرچسب گذاريبخش برنامه نظارتی توسط کتابیاخیرا 

.منتشر شده اسـت 4و آرم حالل3حاللروشاستفاده از برچسب هاي حالل، و گوشت و مرغ يفراورده ها

اجراتحت نظر کارشناسان اسالمیموجود در این کتابمفادمشروط بر اینکه، FSISدستورالعمل بر اساس 

.خواهند بودمورد تاییدشوند

سـازمان  . محصوالتی که با واژه حالل شناخته می شوند نباید حاوي گوشت خـوك یـا مشـتقات آن باشـند    

بازرسی گوشت و مرغ فدرال آماده سازي محصوالت حالل را تایید نمی کنـد مگـر آنکـه ایـن محصـوالت      

مشابه مورد استفاده قـرار  که کلمه حالل یا عبارات هنگامی. تحت نظارت کارشناسان اسالمی تهیه شده باشند

می گیرند مدیریت کارخانـه موظـف بـه ایجـاد ارتبـاط و در دسـترس قـراردادن پرسـنل مسـئول بازرسـی           

.محصوالت کارخانه با یک سازمان اسالمی است

١ - Food Safety and Inspection Service
٢ - United State Department of Agriculture
٣ - Halal style
٤ - Halal brand
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چسب گذاريبراداره بازرسی و سالمت غذایی، سازمان کشاورزي ایاالت متحده، دستورالعمل : 3-1شکل 

)از سازمان کشاورزي ایاالت متحده، واشنگتن دي سی(محصوالت حالل 
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4فصل 

محصوالت حاللو بین المللی تجارت داخلی

جمعیت و بازارهاي حالل

بـر اسـاس بـرآورد    .میلیارد نفـر تخمـین زده شـد   1/ 5تا 1/ 2مسلمانان جهان بین جمعیت 2002در سال 

,Waslien)محافظه کارانه، یک ششم تا یک هفتم مردم جهان مسلمان هستند مرکـز  آمـار  بر اسـاس  . (١٩٩٢

به نظر . جهان مسلمانندتیجمعو تحقیقات مسلمانان آمریکا در نیویورك، یک چهارم تا یک پنجماطالعات

. بهتـرین تخمـین باشـد   ) Chaudry)2002میلیارد نفري تعداد مسـلمانان توسـط   1/ 3می رسد که برآورد

لمانان در سـال    آمار مسـ . کشور اعالم کردند که اکثریت جمعیت آنان مسلمان هستند57تعداد 1976درسال 

,Noss)نفر برآورد شدمیلیون 800حدود 1980 به بیش از یـک میلیـارد نفـر بـالغ     2002که در سال (١٩٨٠

. شده اند

مواد غذایی براي رسیدن به مرز رقابت در بـازار  دینه تولیدر زممبتکريهابا گسترش بازارهاي جهانی، شرکت

سـوالی کـه بـراي    . اي عرضه محصوالت خود پرداخته اندجدید و مناسب بربازارهايفروش، به جستجوي 

چگونه می توانند شرکت خـود را بـه مرزهـاي جدیـد در بـازار      «می باشد این است کهتجار داخلی مطرح 

چگونـه مـی تـوان از شـرایط و     «در حالیکه سوال تاجران جهانی مواد غذایی این است که » فروش برسانند؟

امکان فروش غذاي حالل در جهان بـه کشـورهاي اسـالمی    »بعیت کرد؟قوانین واردات کشورهاي اسالمی ت

) با جمعیت اندك مسـلمان (کشورهایی چون سنگاپور، استرالیا، نیوزلند و آفریقاي جنوبی . محدود نمی شود

.شوندیتجارت حالل در جهان محسوب ماز کشورهاي مهم 
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تقاضـا بـراي   . قابل دسترس شـده اسـت  ار بسیجهان با پیشرفت سیستم هاي حمل و نقل و ارتباطات امروز

محصوالت و غذاهاي حالل در جهان در حال افزایش است و از دالیل آن افزایش سطح آگـاهی مسـلمانان   

در گذشـته بسـیاري از کشـورهاي اسـالمی مـواد غـذایی       . براي تقاضاي محصوالت و غذاهاي حالل است

بهرحال . ت از دیگر کشورهاي اسالمی تأمین می کردندموردنیاز خود را از منابع داخلی و یا به واسطه واردا

مین مواد غذایی را مشکل ساخته و اکنون کشورهاي اسالمی مواد غذایی را از کشورهایی اافزایش جمعیت ت

تغییر در عادات غذایی مردم در منـاطقی کـه غـذاهاي    . دنکه از نظر کشاورزي پیشرفته هستند تأمین می نمای

.کرده است از دیگر عوامل موثر در تجارت بین المللی استسبک غربی عمومیت پیدا

بازار حالل ایاالت متحده 

جمعیت مسلمانان در آمریکاي شمالی از زمان جنگ جهانی اول و حتی با سرعت بیشتر بعد از جنگ جهانی 

ورده مـی  میلیون نفر بـرآ 6-8جمعیت مسلمانان در آمریکاي شمالی 1922در سال . دوم افزایش یافته است

,Sakr)که در تمام قاره در شهرهاي کوچک و بزرگ پراکنده بودنـد  شد اکثریـت مسـلمانان مهـاجر    . (١٩٩٣

در جمعیت حـال حاضـر مسـلمانان را   % 25-30آمریکائیها و کانادائی هایی که اسالم را پذیرفته اند .هستند

,Sokr)تشکیل می دهند ن کشورهایا بترتیـب وجود دارد کـه  ار عمده حالل در ایاالت متحده ده باز.(١٩٩٣

-4شـیکاگو  -3لوس آنجلس -2شهر نیویورك، نیوجرسی و ناحیه متروپلی تن النگ آیلند -1: از عبارتند

-10آتالنتـا  -9سـان فراسیسـکو   -8فلوریداي جنـوبی  -7فورث ورث / داالس -6هوستون -5دیترویت 

.واشنگتن دي سی

12در آمریکاي شمالی معادل 1999مواد غذایی توسط مسلمانان در سال بر اساس یک برآورد قدرت خرید 

,Riaz)میلیارد دالر بوده است  با در نظر گرفتن رشد 2003تخمین زده می شود که این رقم در سال . (١٩٩٩

فروش غذاهاي حالل در خواربار . میلیارد دالر رسیده باشد15جمعیت مسلمانان و مهاجرت هاي جدید به 
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بر اساس برآورد، فروش محصوالت حالل بـا افـزایش رشـد    . ها و رستوران ها عمومیت یافته استفروشی

فروش گوشت حالل در پنج سال گذشته . جمعیت مسلمانان در ایاالت متحده همچنان در حال افزایش است

,The Wall Street Journal)افزایش یافته است % 70تا  پیتـزاي  یک شرکت در کانزاس خـط تولیـد   . (١٩٩٨

یک شرکت در اونتاریو داراي خط قوي تولید گوشـت، مـرغ و دیگـر    . حالل منجمد شده را راه اندازي کرد

اکثر شرکت هاي گوشت محصوالت غـذایی حـالل را فقـط بـراي صـادرات      . محصوالت منجمد شده است

بازارهـاي  تولید می کنند و در حال حاضر شرکت هاي متوسط و کوچک محصوالت حالل را منحصراً براي 

در تاریخ ارتش آمریکـا، غـذاهاي حـالل تاییـد     ربراي اولین با. داخلی ایاالت متحده و کانادا تولید می کنند

. شده در دسترسی سربازان مسلمان قرار گرفته است

الل فعال شـده انـد کـه از    حغذایی تولیدکنندگان محصوالت د که در آن در ایاالت متحده مناطقی وجود دار

می توان به مدارس خصوصی و عمومی، زندان ها، صنایع مربوط به تولیـد دسـتگاههاي خودکـار    جمله آنها 

.تحویل مواد غذایی، غذاهاي آماده مثل غذاهاي منجمد و غذاهاي خطوط هوایی اشاره کرد

يعمومـاً غـذا  دانـش آمـوزان  ن یا. ش استیرو به افزایمسلمان در مدارس دولتساالنه تعداد دانش آموزان 

ل غـذا بـه   یک تحویوماتاتيبا ورود دستگاهها. کنندیميا از صرف نهار خودداریآورند یرا همراه مخود 

بسـتن قـرارداد بـا    يبـرا نسبت بـه دیگـران   حالل يغذاهایا شرکت هاي داراي توانایی تولیدمدارس افراد

يپرمشـغله ا یز زنـدگ ینمسلمانان،گریر افراد دینظ. اولویت بودندين دستگاهها دارایدارنده ايشرکت ها

گـر  یز مشابه دیمسلمانان ن. دهدیه غذا در خانه را نمیت در محل کار و در منزل به آنها اجازه تهیفعال. دارند

یآنها بـاق يبرایخارج از خانه هستند و لذا وقت کميت هایگر فعالیر مشاغل خود و دیدرگ،اقشار جامعه

جه در دسـترس قـرار   یدر نت. کندیدا میپيشتریت بیاهموز بروزآماده ريدر دسترس بودن غذاها.ماندیم

.خواهد بودآنهايبرایار خوبیآماده حالل کمک بسيداشتن غذاها
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يغـذا ارتباط بارا در ياریبسياست که فرصت هايگریدزمینهخودکار يبا دستگاههاییعرضه مواد غذا

،کیـ ک،و سوپ هـا 1گرم مثل گوشت گاو پخته شدهيغذاها،چیر ساندوینظییغذاها. کندیجاد میحالل ا

در دسترس قـراردادن  يبرایمناسبيتواند ابزار کاربردیو شکالت مینیریش،یبستن،ده شدهیچیپيغذاها

مارسـتانها کـه   یمثـل ب یامـاکن . استدر آنجا نسبتا کمت مسلمانانیباشد که جمعیحالل در مناطقيغذاها

یکه مسلمانان دوستان خود را مالقـات مـ  یا بکار مشغول هستند و در اماکندر آنجيادیپزشکان مسلمان ز

ییحالل در جاهـا يل خودکار غذایستم تحوین سیهمچن.با منفعت همراه استیس دهین نوع سرویکنند ا

.ت و کاربرد دارندیز قابلیتراکم کم مسلمانان نيدارايو اماکن تجار،کالج ها،مدارسيایمثل کافه تر

و اروپا وجود دارد و روزانـه تعـداد   یشماليکایآمريسوپرمارکت هايقلم کاال در قفسه ها8500از شیب

یموجود در خواربار فروشییاز اقالم مواد غذایتعداد کم. شودین اقالم اضافه میکاال به مجموعه ايادیز

برچسـب محصـول درج شـده    يکـه بـر رو  ییغذايهایافزودنيمسلمانان بر مبنا. ها عالمت حالل دارند

را اطالعات موجود در برچسب ها ممکن است نشانگر مجـازبودن مـاده   یز.رندیگید میم به خریاست تصم

د و کمـک کننـده   یمصرف کننده مسلمان مفيوجود برچسب حالل برا. مصرف مسلمانان باشديبراییغذا

.خواهد بود

محصوالت حالل یبازار جهان

آن است که ین به معنیا. ارد مصرف کننده حالل در جهان وجود داردیلیم5/1ن و ارد مسلمایلیم3/1حدود 

ن تعداد مسلمانان یبينفرمیلیون200تفاوت . کندیحالل مصرف ميک نفر غذایاز هر چهار نفر در جهان 

ر یـ نظیالماسـ يرمسلمان در کشـورها یمربوط به افراد غ،حاللییجهان و مصرف کنندگان محصوالت غذا

١ - Beef stew
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ن غـذاها  یز از همـ یـ رمسلمانها نیحالل بوده و غیین کشورها اکثر مواد غذایدر ا. و بنگالدش استيندونزا

.کنندیاستفاده م

,Riaz)انـه دو بـازار عمـده محصـوالت حـالل هسـتند       یا و خاورمیدر حال حاضر جنوب شرق آس ١٩٩٨) .

االت متحده محصوالت خود یادروریطگوشت ومحصوالت کننده يفرآورتولید کننده و بزرگ يمجتمع ها

در ایـاالت متحـده   کوچکيدکننده هایتولدر مورد گوشت گاو در حالیکه.کنندین بازارها صادر میرا به ا

يصادرکننده عمده گوشـت گـاو بـه بازارهـا    يکشورها. محصوالت خود را به این بازار ها ارسال می کنند

د محصوالت حالل بشدت ین کشورها از برنامه تولیايت هادول. وزلند هستندیا و نیاستراليمذکور کشورها

,Chaudry)کنند یت میحما د شده حالل در سراسر جهان رو بـه  یین محصوالت تایتأميتالش برا.(١٩٩٧

.ش استیافزا

و سـنگاپور سالهاسـت کـه    يمالز،ياندونز. ون مصرف کننده حالل داردیلیم250ش از یا بیجنوب شرق آس

ـ اخ. د شـده حـالل هسـتند   ییـ واردات محصـوالت تا مربوط به کنترل مقررات يدارا ـ یلیف،لنـد یتا،راًی ن و یپ

م یآنهـا مشـغول تنظـ   يبرده انـد و دولـت هـا   ید شده پییتات و ارزش محصوالت یگر به اهمیديکشورها

صادرکردن محصول به اعضاء سازمان يبرا. می باشندن محصوالتیمقررات مربوط به صادرات و واردات ا

در . د شده باشـد یید تأیز بایجات نین محصول سبزیساده تریحت،(ASEAN)1ایجنوب شرق آسيشورهاک

ت و یـ فیمحصول نشانه کيبرده اند که عالمت حالل بر رویرمسلمان پیمصرف کنندگان غین مناطق حتیا

. سالمت آن محصول است

ع کننـده مـواد   یتوزيهاشرکت يه براشديفراوريغذاهايریزنجيواردکننده هاازانهیخاورميکشورها

ـ   ،يعربسـتان سـعود  . هسـتند یخرده فروشـ يو بازارهاییغذا يگـر کشـورها  یو دیامـارات متحـده عرب

شـمال  یاسـ یو سيت اقتصـاد یبهبـود وضـع  . مشغولندییانه دهها سال است که به واردات مواد غذایخاورم

١ - Association of South East Asian Nations
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يشـده کشـورها  يفـراور يصـادرات غـذا  يرارا بیبخويفرصت ها،ییقایآفريگر کشورهایقا و دیآفر

.صادرکننده فراهم آورده اند

ـ از ا.ت دارنـد ینفر جمعارد یلیم3/1النکا حدود یبنگالدش و سر،پاکستان،ا شامل هندیجنوب آس ن تعـداد  ی

ـ  ياقتصاد کشاورزين مناطق دارایاگرچه ا. ون نفر آنها مسلمانندیلیم400ش از یب ـ ایاسـت ول ن کشـورها  ی

در اواخـر  . هستندییع کننده مواد غذایتوزيشرکت هايبخصوص برایشده خاصينده اقالم فراورواردکن

حـالل  يغـذاها يانـه بـرا  یو خاورمیجنوب شـرق يایآسيت بازارهایظرف،1990ل دهه یو اوا1980دهه 

منطقـه  ،ایت بـه جنـوب آسـ   ین وضعیا. دید شده حالل گردییتايد غذاهایتوليبرایعاملافت که یش یافزا

ت آنهـا  یـ ت جمعیـ که اکثرییتجارت با کشورهايایمزا. افتیز گسترش ینيمرکزيایاروپا و آس،ترانهیمد

ـ نظییدر مورد کشـورها یحت. روشن استیغربيشرکت هايمسلمان هستند برا يقـا یر سـنگاپور و آفر ی

یمحسـوب مـ  یز تجارت محصوالت حالل تجـارت خـوب  یت هستند نیت مسلمانان در اقلیکه جمعیجنوب

اما صنعت ،دهدیل میت آن را تشکیون نفر جمعیلیم8/3از % 16ه جامعه مسلمانان سنگاپور تنها اگرچ. شود

2یمرغ کنتـاک ،A&W،مک دونالد. شودیمحسوب م1ین المللین شهر بیدر ایحالل تجارت بزرگيغذا

(KFC)رت صد در صـد حـالل در سـنگاپور    هستند که بصوییغذاین المللیبياز جمله مارکها3و تاکوبل

ش یدکننده بطور مسـتمر رو بـه افـزا   یتوليشرکت هايحالل برایید موادغذایفرصت تول. شوندیعرضه م

عـالوه  . خود هستندیغرب با فرهنگ عموماً شرقين عملکردهایب کردن بهتریمسلمانان در حال ترک. است

ر در سلوك جامعـه مسـلمان شـده    یین اسالم سبب تغیبه دیاز مردمان غربيریآوردن جمع کثيرو،نیبر ا

حـالل نبـود   يغـذا يکـه مطـابق اسـتانداردها   ییاز غذاهایکه در گذشته مسلمانان به سادگیدر حال. است

در حـال  بـدین معنـی کـه   .کنندیبرآورده ممدبرانه یبروشخود را ازینکردند امروزه مسلمانان یاجتناب م

١ - Cosmopolitan city
٢ - Kentucky Fried Chicken
٣ - Taco Bell
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ـ آنها با درا. آنان باشدییغذايازهایتند که مطابق با نهسییخواهان محصوالت غذاحاضر  اط بـا  یـ ت و احتی

ت کـل و  یـ جمع4-1جـدول  .کننـد یمـ يمصرف کنندگان مسلمان همکاريه غذایتهيدکنندگان برایتول

مربـوط 4-1در جدول آورده شدهيعالمت ها. دهدینشان ممختلفيت مسلمانان را در کشورهایجمع

ن جدول آورده یکه در اییاز کشورهاياریبس. مختلف استيحالل در کشورهايذاهاد و مصرف غیبه تول

کشـور هـاي   ت آنهـا بـه عنـوان    یـ نشان دادن اهميبرالیومی باشند یت مسلمان کمیجمعيشده اند دارا

ـ آرژان،کانـادا ،االت متحدهیشامل ااین کشورها . حالل آورده شده انديا صادرکننده غذاهایدکننده یتول ،نیت

.وزلند و فرانسه هستندین،ایاسترال،لیبرز

،کیـ موزامب،قزاقسـتان ،انیگو،سائوینه بیگ،گابن،کامرون،نیبنيکا کشورهایتانیره المعارف بریبر اساس دا

يتـوان آنهـا را کشـورها   یلذا نم،ت آنها مسلمانندیجمع% 50هستند که کمتر از ییو اوگاندا کشورهاتوگو

.اندن جدول آورده شده یا در ان کشورهیر ایل زینحال به دالیا اب،دانستیاسالم

.هستند(OIC)یآنها عضو سازمان کنفرانس اسالم-1

,Islamic Foundation)گر یبر اساس گزارش منابع د-2 ن کشـورها  یاز ایدرصد مسلمانان در برخ، (١٩٩۴

.باشدیکا میتانیره المعارف بریزان اعالم شده توسط دایشتر از میب
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حالليمختلف در ارتباط با غذاهايت کشورهایفعال: 4-1جدول 

کشور
تیجمع

)ونیلیم(

مسلمانان

(%)

تعداد مسلمانان

)ونیلیم(
عالمت

88/269961/266،1*افغانستان

49/37044/26،1*یآلبان

20/319988/302*ریالجزا

48/37275/04،2نیآرژانت

36/19119/05،4ایرالاست

10/89353/71*جانیآذربا

70/010070/07،3*نیبحر

28/1318852/1157*بنگالدش

59/62032/11*نیبن

26020/16،1یسنبو

12/17210/017/04،2لیبرز

34/06422/07،3*دارالسالم–یبرونئ

27/125013/61نافاسویبورک

80/152132/31*رونکام

08/31131/04،2کانادا

42/85021/41*چاد

91/1274250/254،2نیچ
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ادامه: 4–1جدول 

کشور
تیجمع

)ونیلیم(

مسلمانان

(%)

تعداد مسلمانان

)ونیلیم(
عالمت

56/09855/01*کومور

39/166083/91*ساحل عاج

46/09745/01*یبوتیج

36/689052/617،3*مصر

80/02016/07،3یجیف

09/59714/44،2فرانسه

21/1304/01*گابن

41/19534/11*ایگامب

61/78547/61*نهیگ

32/14559/01*سائوینه بیگ

77/01209/01*انیگو

99/10291550/1544،2هند

78/2248756/1957،5،3،2*ياندونز

62/659996/643،2،1*رانیا

33/239763/221*عراق

13/59692/41*اردن

73/164786/71*قزاقستان
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ادامه: 4-1جدول 

کشور
تیجمع

)ونیلیم(

مسلمانان

(%)

تعداد مسلمانان

)ونیلیم(
عالمت

27/28593/17،5،3،2*ت یکو

93/47570/31*زستانیقرق

63/35521*لبنان

24/59708/51*یبیل

2، 3، 60/225275/115*يمالز

30/010030/01*يمولداو

119090/91*یمال

67/210067/21*یتانیمور

2، 12/309852/293*مراکش

37/192087/31*کیموزامب

2، 86/3208/04وزلندین

53/109032/91*جرین

64/1265032/631*هیجرین

1، 53/29028/27*عمان

61/1449727/1402*پاکستان

2، 72560/34نیپیلیف

3، 74/09570/07*قطر

42/1441044/141هیروس
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ادامه: 4-1جدول 

کشور
تیجمع

)ونیلیم(
مسلمانان

(%)
تعداد مسلمانان

)ونیلیم(
عالمت

76/229708/227،5،3،2*يان سعودعربست

29/109247/91*سنگال

23/56014/31*رالئونیس

32/31549/07،5،3،2سنگاپور

49/710049/71*یسومال

58/43205/15،4،2یجنوبيقایآفر

08/367026/251*سودان

44/02009/01*نامیسور

73/169006/151*هیسور

44/68015/51*انتسکیتاج

15/51577/01*توگو

83/99972/91*تونس

23/669957/651*هیترک

46/58986/41*ترکمنستان

98/231684/31*اوگاندا

95/59220/14،2انگلستان

11/39699/27،5،3یعرب*امارات متحده

07/286272/54،2کایاالت متحده آمریا

15/258813/221*ازبکستان

08/1810008/181*منی
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ح اعداد ستون عالمت یتوض: عالمت ها

. ندارندییقابل توجه در واردات و صادرات مواد غذاین المللیکه تجارت بییکشورها.1

سـتند  واردات ه/ ز تجارت صادرات یو نییموادغذايدر فراوريت قویفعاليکه دارایکشورهائ.2

. ندینمایتوانند در داخل کشور حالل بودن محصول را گواهیو م

. د شده باشـد یید محصول از نظر حالل بودن تایصادرکردن به آن کشورها بايکه براییکشورها.3

.ت شودید رعاین شرط بایگر ایديا غذاهاییمحصول گوشتدر مورد

. هستندیاسالميبه کشورهاییغذاعمده محصوالت م ویمستقصادرکنندهکهییکشورها.4

يا دولت هـا یکه توسط جامعه و هستندافتهیار سازمان یحالل بسیگواهيدارایی کهکشورها.5

.شوندیت میخود حما

را بصـورت انسـان دوسـتانه تحـت برنامـه      ییغذايا مکمل هایییغذايکمکهاکه یهایرکشو.6

.کنندیافت میدر(UNICEF)سف یونی

.کنندیند وارد میشتر از آنکه صادر نمایرا بشدهيفراوريکه غذاهاایی کشوره.7

. یاعضاء سازمان کنفرانس اسالم*

کایتانیره المعارف بریدا: منبع
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ـ اسـت در ا ینییدرصد نسبتا پـا يت مسلمانان در آنها دارایکه جمعيدو کشور عمده ا ن جـدول  ی

يدارايان کشـورها یـ ن دو کشـور در م یـ مانان ات مسـل یـ ن است که جمعیعلت ا.آورده شده اند

,Encyclopedia Britanica Almanac)رتبه دوم و دوازدهم است يت مسلمان دارایاکثر ٢٠٠٣).

ن یشـود کـه پنجمـ   یون نفر بالغ مـ یلیم80ن به یتعداد مسلمانان در چ،نیچیبر اساس منابع داخل

,Sadek)شودیت بزرگ مسلمانان در جهان محسوب میجمع ت یاز موارد جمعياریدر بس.(٢٠٠٣

ت یدر سـا یکا کمتـر از گزارشـات منـابع اسـالم    یتانیره المعارف بریمسلمانان اعالم شده توسط دا

www.islamicpopulation.comاست.

است و افـراد و شـرکت   ينظرویذهنيدر بازارها تا حديت تجاریفعالیبحث در مورد چگونگ

مـوردنظر  يتجارت بـا کشـورها  يل دارند برایکنند تمایگر داد و ستد میديکه با کشورهاییها

ن یافراد همچن. در آن کشورها تماس داشته باشندیسالمت و امور مذهب،تجارتيخود با سازمانها

ز یـ ج آورده شـده اسـت ن  ط و ملزومات واردات کشورها کـه در فصـل پـن   توانند در مورد شراییم

کـل صـادرات و درصـد واردات در مقابـل     ،شتر در مورد کـل واردات یاطالعات ب.ندیمشورت نما

بـر  ییآوردن اطالعات مربوط به مـواد غـذا  . کشورها آورده شده استیبرخییصادرات مواد غذا

دسترس ن صورت در ین علت است که اطالعات مذکور به همیج کشورها به ایاساس واحد پول را

,Encyclopedia Britanica Almanac)بوده است ٢٠٠٣).
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2000صادرات و واردات مواد غذایی در برخی کشورها در سال : 4-2جدول 

صادراتواردات

%غذاکل میلیون%غذاکل میلیونکشور

149$5258/18$افغانستان
خشک ییمواد غذا(6/15

)وهیمغز م،شده

2566/6$10708/19$یآلبان

)خرما(135865/0$91025/27$ریالجزا

255084/4233331/35$َنیآرژانت

Aَ$1100836/3A$972553/17ایاسترال

6061517/7$10774/16$جانیآذربا

-BD13418/12BD1230نیبحر

)گویو میماه(TK341850-TK2039703/7بنگالدش

-CFAF300800-231100نیبن

-968$-2629$یبوسن
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ادامه: 4-2جدول 

صادراتواردات

%غذاکل میلیون%غذاکل میلیونکشور

-B31451/11B$3973$برونئی

-CFAF3687003/12CAFA156600بورکینافاسو

CFAF8875003/11CFAF99390015کامرون

Can3632814/5Can$4225591/7$کانادا

-CFAF175000-CFAF145300چاد

1837578/5$1401667/2$چین

-CF249291/6CF4248کومور

-CFAF16020004/19CFAF2379000ساحل عاج

-59$2392/53$جیبوتی
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ادامه: 4-2جدول 

صادراتواردات

%غذاکل میلیون%غذاکل میلیونکشور

-5327$151652/21$مصر

)یماه(F$13938/14F$7153/5یجیف

F16875009/7F177320012فرانسه

-CFAF5781001/23CFAF1776300گابن

-D21879/32D81ایگامب

)و قهوهیماه(7097/8$5721/17$نهیگ

CFAF518001/35CFAF28300سائوینه بیگ
با دام (4/94

)يهند

)شکر و برنج(52538$-55$انیگو

-Rs2006570-Rs1607430هند

-273376/948848$ياندونز
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ادامه4-2جدول 

صادراتواردات

%غذاکل میلیون%غذاکل میلیونکشور

-13118$-14286$ایران

-419$25007/42$عراق

-JD27206/19JD1276اردن

-5774$65757/3$قزاقستان

-KD23189/14KD3696کویت

6042/13$7097/11$قرقیزستان

LP62288/8LP7141/15لبنان

-9029$559320$لیبی

-RM2283096/4RM286756مالزي

RF35514/21RF69959مولداوي
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ادامه4-2جدول 

صادراتداتوار

%غذاکل میلیون%غذاکل میلیونکشور

-CFAF49006009/13CFAF348600مالی

-405$-403$موریتانی

DH955771/17DH722836/31مراکش

22666$7833/18$موزامبیک

-NZ24248-$NZ22600$نیوزلند

-CFAF19670074CFAF175600نیجر

-N1117284/8N220409نیجریه

RO19382/12RO43529/1عمان

10361$پاکستان
روغن (9/8

)گیاهی
$8569-

-35037$-30723$فیلیپین
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ادامه: 4-2جدول 

صادراتواردات

%غذاکل میلیون%غذاکل میلیونکشور

-QAR90892/13QAR26258قطر

-75100$-40200$روسیه

-SR1049803/7SR190100عربستان سعودي

-CFAF11553005/22CFAF339250سنگال

-LC1538566/5111347سیرالئون

-S$232175-S$237826سنگاپور

1874/51$-327$سومالی

-R98614-R101397آفریقاي جنوبی

-780$14125/19$سودان

-SF2589177/9SF211021سورینام

LS430108/13LS388803/1سوریه
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ادامه: 4-2جدول 

صادراتواردات

کشور
%غذاکل میلیون%غذاکل میلیون

-586$-731$تاجیکستان

-CFAF263400-CFAF244800توگو

-TTD188873/7TT$14221$ترینیدا

-D11728-D8005تونس

-27324$-53983$ترکیه

-614$11378$ترکمنستان

-458$-1411$اوگاندا

-F1944347/4E165667انگلستان

-Dh1091007/9Dh139500امارات متحده عربی

6950093/5$10250324/3$ایاالت متحده

-2888$27179/20$ازبکستان

-2436$15362/36$یمن
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£تاکا بـنگالدش، TKدینار بحرین، BDمنات آذربایجان، AMدالر استرالیا، A$ر آمریکا، دال$:عالئم

فرانـک  CFA ،CFفرانـک  CFAFدالر کانـادا،  Can$دالر برونئـی،  $Bریـل برزیـل،   $Rپوند انگلیس، 

دینـار  JDروپیـه انـدونزي،   RPروپیه هند، Rsداالسی گامبیا، Dفرانک فرانسه،Fدالر فیجی، $Fکومور، 

DHرافیا مولداوي، RFزي، رینگیت مالRMپوند لبنان، LPدینار کویت، KDتنگ قزاقستان، Tengاردن، 

فیلیپـین،  پـزو  Pریال عمـان،  ROنایرا نیجریه، Nدالر نیوزلند، NZ$متیکال موزامبیک، Mtدرهم مراکش، 

QAR ،ریال قطرSR ،ریال سعوديLe رالئون، یلئون سـS$ ور، دالر سـنگاپR    ،رانـد آفریقـاي جنـوبیSF

. امارات متحده عربیدرهمDhدالر ترینیداتوباگو، TTDپوند سوریه، LSام، نیگیلدر سور

2003دایره المعارف بریتانیکا :منبع

% 94بـراي مثـال   . تفاوت بین درصد صادرات و واردات موادغذایی در کشورهاي مختلف جالب توجه است

% 59. اسـت 1و عمده کاالي صادراتی این کشور بادام هنديبودهوط به مواد غذایی صادرات گینه بیسائو مرب

وادغذایی بیشتر در برخی کشورها واردات م. صادرات مولداوي را موادغذایی و عمدتا ماهی تشکیل می دهد

و، کومور، وسنی، بورکینافاسن، آلبانی، آذربایجان، بنگالدش، بشامل افغانستااین کشور هااز صادراتشان است

یرالئون، سـومالی، ترکیـه،   نان، مولداوي، موزامبیک، سـنگال، سـ  جیبوتی، مصر، فیجی، گامبیا، عراق، اردن، لب

.دنباشیمترکمنستان، اوگاندا و ایاالت متحده

این اطالعات ممکن است خیلی دقیق وکامل نباشد، اما چشم اندازي از صادرات و واردات برخـی کشـورها   

فهرست بیست کشور جهان که بیشـترین جمعیـت مسـلمانان را    4-3در جدول . می دهدپیش روي ما قرار

هر کشوري که با این . مسلمانان جهان در این کشورها زندگی می کنند آورده شده است% 90د وو حدداشته

١ - Cashew
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ند بتواباید براي اینکه محصوالتش مورد قبول مصرف کنندگان این کشور ها قرار گیرد گروه تجارت می کند 

.تولید غذاهاي حالل منطبق گرددبا دستورالعمل هاي مربوط به

کشورهاي داراي بیشترین جمعیت مسلمان: 4-3جدول 

کشور
جمعیت

)میلیون(
مسلمانان

(%)
تعداد مسلمانان

)میلیون(
78/2248756/195اندونزي

99/10291550/154هند
61/1449727/140پاکستان
27/1318852/115بنگالدش

23/669957/65ترکیه
62/659996/64ایران

64/1265032/63نیجریه
36/689052/61مصر

20/319988/30الجزایر
12/309852/29مراکش

88/269961/26افغانستان
91/1274250/25چین

08/367026/25سودان
33/239763/22عراق

15/258813/22ازبکستان
08/1810008/18یمن

73/169006/15سوریه
60/225275/11مالزي
119090/9مالی

93/166083/9ساحل عاج
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در میان چهار کشور اول جدول، بدون تردید اندونزي از نظر میزان واردات موادغذایی و سـخت گیـري در   

قوانین حالل پیشـتاز  نمودندر وضع مالزي1980دهه در اوایل.خصوص مقررات حالل درصدر قرار دارد

. می باشـد گواهی محصول حالل مطرح موضوع موثر دریبه عنوان عاملدر جهاناین کشور همچنانو بود 

یـا محصـوالت   و بسیاري از کشورها بخش اعظم نیازهاي غذایی روزانه خود را تولید و مصرف مـی کننـد   

.می کنندده وارد کشاورزي را براي انجام فرآوریهاي بعدي بصورت عم

طی دو دهه گذشته، کشورهاي آسیاي جنوب شرقی و خاورمیانه شاهد غربی شدن صنایع سـرویس دهنـده   

چشم انداز کاملی از آینـده  KFCغولهاي بزرگ سرویس هاي غذایی مثل مک دونالد و . موادغذایی بوده اند

. موادغذایی حالل را بپذیرندشرکتهاي غربی براي رقابت کردن وموفقیت باید شرایط تولید . هستند

صادرات محصوالت کشاورزي و ماهی ایاالت متحده را به خاورمیانه و شمال آفریقا نشان مـی  4-4جدول 

، غذاهاي 1مثل محصوالت فله کشاورزي، محصوالت کشاورزي حدواسطدر این جدول اقالم صادراتی. دهد

بـه  2002تا 2000در سالهاي ذاهاي دریاییتولید شده براي مصرف کنندگان خاص و ماهی و محصوالت غ

2در بین محصوالت غذایی اصلی، صادرات گندم و برنج کاهش و صادرات غالت.استتفکیک آورده شده 

سویا در طـی ایـن سـه سـال     تدر تجار% 50صنایع شاهد افزایش رشد بیش از . و سویا افزایش یافته است

.استبوده 

١ - Intermediate agriculture commodities
٢ - Coarse grains
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به خاورمیانه و شمال آفریقـا در  ) با ضریب هزاردالر(شاورزي ایاالت متحده صادرات محصوالت ک: 4-4جدول 
2000-2002*سال مالی
200020012002محصول

محصوالت کشاورزي فله
255508822176762397848کل

9298287022847655692گندم
9639789044021301567غالت
14194611956670993برنج

198714204611309466دانه سویا 
184842185732275959کتان

1057806090820049توتون
124871924913357حبوبات

1376844790بادام زمینی
161381951819976سایر کاالهاي فله

محصوالت کشاورزي حد واسط
8318628763161075440کل

20240777213130آردگندم
263554259344221282ه سویا کنجال

192193108878860روغن سویا
روغن هاي نباتی 

)غیراز روغن سویا(
174520151495228594

خوراك دام 
)غیراز غذاي حیوانات خانگی(

498776381154979
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ادامه:4-4جدول 

200020012002محصول

5053591453132408دام زنده

104911278022641پوست

545923344447176چربی حیوانی

520034264650371بذرگیاه

ــاي    ــه ه ــا و پای ــده ه ــیرین کنن شــکر، ش
نوشیدنی ها

741891059831111785

6264176498114825سایر محصوالت حدواسط

محصوالت خاص مشتري

479541539171523157کل

غذاهاي حاضري 
)غیر از مغزهاي میوه جات(

444725882260006

170002045511783غالت صبحانه و پنکیک 

409734220950756گوشت قرمز تازه، سرد، منجمد

192166868309گوشت قرمز فراوري شده

402984598642209گوشت طیور

539935988933234محصوالت لبنی

216438473407تخم مرغ و محصوالت آن

295543104825825میوه تازه 

444453236914سبزیجات تازه 
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ادامه:4-4جدول 

200020012002محصول

599515533059967میوه و سبزیجات فراوري شده

12533978714464آب میوه و سبزیجات

677108729993982مغز میوه هاي درختی

631164606470مشروبات الکلی

14105051124گل و گیاه

65361098210407)سگ و گربه(غذاي حیوانات خانگی

901729454494302ن گروهیر محصوالت ایسا

یماهیمحصوالت خوراک

ییایدريو غذاها

123091236413715کل

318878671ماهی آزاد کامل یا احشاءگیري شده

17352277831ماهی آزاد کنسرو شده

298173461خرچنگ و گوشت خرچنگ

52774سوریمی

120913181928تخم ماهی

869877109750سایر محصوالت این گروه

ل محصوالت کشاورزيک

)به استثناء ماهی(

386649136331633996446

. است2000تا سپتامبر 1999از اکتبر 2000براي مثال سال مالی .از اکتبر تا سپتامبر: سال مالی: *

,USDA)ن تجارت ایاالت متحده، آمار تجارت خارجیدپارتما: منبع ٢٠٠٣).
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در بین محصوالت کشاورزي حدواسط، صادرات آرد گندم و کنجاله سویا کاهش و صادرات روغـن نبـاتی،   

ارزش کل محصوالت ایـن گـروه از   . روغن سویا، دام زنده و شکر بطور قابل توجهی افزایش نشان می دهد

.رد دالر افزایش نشان می دهدمیلیا07/1میلیون به 832

اقالم صادراتی عمده به خاورمیانه مغزمیوه ها، سبزیجات و میـوه جـات فـراوري شـده، محصـوالت لبنـی،       

گوشت هاي فرآوري . غذاهاي حاضري، گوشت طیور، گوشت قرمز، میوه جات تازه، و غالت صبحانه است

غیـر از غـالت   . رشـد داشـته اسـت   % 400ل شده اگرچه از اقالم کوچک صادراتی بوده اما در مدت دو سـا 

کل محصوالت کشاورزي، غیر از ماهی که . افزایش داشته اند% 10صبحانه، سایر محصوالت صادراتی حدود 

بـوده  2000میلیارد دالر در سال 7/3میلیارد دالري در مقابل 4به این منطقه صادر شده است، داراي ارزش 

.است

وجود دارد که درجـدول  ASEANکشاورزي ایاالت متحده به منطقه روند مشابهی در صادرات محصوالت

میلیارد دالر و در سال 58/2معادل 2000کل ارزش صادرات به این منطقه در سال . قابل مشاهده است5-4

نگاهی به گروههـاي مختلـف محصـوالت نشـان مـی دهـد کـه        . میلیارد دالر بوده است88/2معادل 2002

میلیـون دالر بـه   6/71به عنوان استثناء می توان به کاهش صادرات برنج از . استتغییرات خیلی نامحسوس

صـادرات گوشـت   . میلیون دالر اشاره کرد3/467میلیون به 3/411میلیون دالر و افزایش دانه سویا از 7/17

د داخلی میلیون دالر کاهش داشت که ممکن است مربوط به افزایش تولی2/4میلیون به 2/7فراوري شده از 

همچنین در میزان واردات گوشت مرغ از ایاالت متحده در همین دوره زمانی کاهش مشاهده . آن منطقه باشد

.می شود
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در ASEANبـه منطقـه   ) بـا ضـریب هـزاردالر   (صادرات محصوالت کشاورزي ایاالت متحده : 4-5جدول 

2000-2002سالهاي مالی 

200020012002محصول
محصوالت کشاورزي

129300513681651415017کل
348671398976357518گندم

728026264130038غالت
716064469417669برنج

41127541249846317دانه سویا
269566313759403818کتان

107867118086118641توتون
480258887301حبوبات

12679142بادام زمینی
62911154312573سایر کاالي فله

محصوالت کشاورزي حد واسط
670847830406807877کل

49451003483آرد گندم
277520367681290394کنجاله سویا
5513654692روغن سویا

روغن هاي نباتی 
)غیر از روغن سویا(

183092098323050
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ادامه4-5:جدول

200020012002محصول
خوراك دام

)یر از غذاي حیوانات خانگیغ(
108988109178124242

111251423014811دام زنده
298645841470447پوست

438595548چربی حیوانی
899848314348بذر  گیاه

521225610474178نوشیدنی هاهیمواد پاشکر، شیرین کننده و 
158088197022200683سایر محصوالت حدواسط

الت خاص مشتريمحصو
616561708872565768کل

غذاهاي حاضر
)غیر از مغزهاي میوه جات(

802388231376891

562463844875غالت صبحانه و پنکیک
256912543625357گوشت قرمز تازه، سرد یا منجمد

724254184203گوشت قرمز فراوري شده 
526783827738333گوشت طیور
8385712743284757لبنیمحصوالت 

212321232226تخم مرغ و محصوالت آن
103822160743156473میوه تازه 

12171122228604سبزیجات تازه 
104806108300105398میوه و سبزیجات فراوري شده 
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ادامه: 4-5جدول 

200020012002محصول

110891353918648آب میوه و سبزجات 

124971544015179میوه هاي درختیمغز

1005195609759مشروبات الکلی

674137167گل و گیاه

غذاي حیوانات خانگی
)سگ و گربه(

165311986818818

874668167187041سایر محصوالت این گروه

محصوالت خوراکی ماهی و غذاهاي دریایی

400145796758189کل

73431417516010ل یا احشاء گیري شده ماهی آزاد کام

1289556475ماهی آزاد کنسرو شده 

117912572044خرچنگ و گوشت خرچنگ

683618977سوریمی

67516897997تخم ماهی

288453967230686سایر محصوالت این گروه

کل محصوالت کشاورزي
)غیر از ماهی(

258041329074432879663

,USDA)یاالت متحده، آمار تجارت خارجیدپارتمان تجارت ا:منبع ٢٠٠٣)
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2000-2002به جنوب آسیا در سالهاي مالی ) با ضریب هزاردالر(صادرات محصوالت کشاورزي ایاالت متحده : 4-6جدول 

200020012002محصول

محصوالت کشاورزي فله

226072355780450890کل

1180217971295297مگند

18183394غالت

9115581218برنج

0794524457دانه سویا

93747249669309595کتان

5221102275139توتون 

6033721212852حبوبات

040بادام زمینی

3203702238سایر کاالهاي فله

واسطمحصوالت کشاورزي حد

113185131513207010کل

1039061427095آرد گندم

000کنجاله سویا

168764259694621روغن سویا 

روغن هاي نباتی
)غیر از روغن سویا(

9211282720775

خوراك دام
)غیر از غذاي حیوانات خانگی(

127034153118

163315581124دام زنده 

110634382057پوست

6209264112چربی حیوانی
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ادامه: 4-6ل جدو

200020012002محصول
8996107868006بذر گیاه

18192996902شکر، شیرین کننده و پایه نوشیدنی ها
5567757729902سایر محصوالت حدواسط
محصوالت خاص مشتري

757188282192551کل
غذاهاي حاضر 

)غیر از مغزهاي میوه جات(
200217681585

114534411پنکیکغالت صبحانه و
109131173گوشت قرمز، سرد یا منجمد
32637گوشت قرمز فراوري شده 

819581681گوشت طیور 
216910502515محصوالت لبنی

569308328تخم مرغ و محصوالت آن
1896637310784میوه تازه 

2573487سبزیجات تازه 
282527921955میوه و سبزیجات فراوري شده 

874895618آب میوه و سبزیجات 
585366204667006مغز میوه هاي درختی

330237252مشروبات الکلی
22216177گل و گیاه 

105141355)سگ و گربه(غذاي حیوانات خانگی 
488857465685سایر محصوالت این گروه
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ادامه: 4-6جدول 

200020012002محصول

محصوالت خوراکی ماهی و غذاهاي دریایی

949105626کل

0099ماهی آزاد کامل یا احشاء گیري شده 

000تخم مرغ 

949105527سایر محصوالت این گروه 

کل محصوالت کشاورزي

)غیر از ماهی(

414975570115750451

).٢٠٠٣،USDA(خارجی دپارتمان تجارت ایاالت متحده، آمار تجارت :منبع

اطالعات مشابهی را در مورد صادرات به جنوب آسیا شامل کشورهاي پاکستان، هند، بنگالدش، 4-6جدول 

این منطقه داراي جمعیت مسلمان خیلی زیادي است اما . سریالنکا، و دیگر کشورهاي کوچکتر ارائه می دهد

.نوب شرقی آسیا کمتر استصادرات کاال به این منطقه در مقایسه با خاورمیانه و ج

،دیده می شود2002تا 2000در صادرات کاال به این منطقه طی سالهاي % 80با وجودیکه افزایشی به میزان 

گندم، روغن و مغزهاي خـوراکی میـوه   . بیشتر مربوط به اقالم غیرغذایی نظیر کتان بوده استزان ین میاولی 

میلیون دالر 95به 2000میلیون در سال 118واردات گندم از . ودها در مقادیر باال به این منطقه صادر می ش

کاهش نشان می دهد در حالیکه در همین زمان صادرات روغن نباتی و روغن سـویا بـه ایـن    2002در سال 

.میلیون دالر افزایش یافته است105میلیون به 26مناطق از 
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از نظر بها واردات ASEANانه نسبت به ناحیه نشان می دهد که خاورمی4-6و 4-5، 4-4مقایسه جدولهاي 

واردات مـاهی منطقـه   . بیشتري را از ایاالت متحده دارد و جنوب آسیا از این نظر در رتبه آخر قرار می گیرد

ASEAN میلیـون دالر وجنـوب آسـیا بـا کمتـر از یـک       13میلیون دالر بیشتر از واردات خاورمیانه با 85با

انه از واردکننده هاي عمده محصوالت طیور از بسیاري کشورهاي غربی از جملـه  خاورمی. میلیون دالر است

.رات این محصوالت پیشگام می باشندکه در زمینه صاداستبرزیل و فرانسه

بـا تغییـر ذائقـه مـردم از     . بر اساس اطالعات صادراتی بنظر می سد که ناحیه جنوب آسیا در خـواب باشـد  

مرغ سرخ کرده این وید و فراگیر نظیر همبرگر، سیب زمینی سرخ کردهغذاهاي محلی به سمت غذاهاي جد

چین و کشورهاي آسیاي . منطقه شاهد رشد انفجاري در واردات و ایجاد رستورانهاي زنجیره اي خواهد بود

.مرکزي از نواحی مهم  دیگري هستند که انتظار می رود واردات غذاهاي پروسس شده در آنها رشد نماید
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5فصل 

فشرایط واردات در کشورهاي مختل

مقدمه

میلیـارد دالر بـالغ مـی    150به تجارت بین المللی موادغذایی حالل که بسیاري کشورها در آن شرکت دارند 

,Egan)شود عمـده موادغـذایی فـراوري شـده از     از واردکننـدگان یاري از کشـورهاي مسـلمان  بس. (٢٠٠٢

با پیشرفت فن آوري بویژه در تولید موادغذایی، مارك هاي . آمریکاي شمالی، اروپا، استرالیا و نیوزلند هستند

صـه  شناسایی، نمایندگیها، و حمل و نقل، در مقایسه با گذشته موادغـذایی فـراوري شـده بیشـتري وارد عر    

همـراه بـا شـرکتهاي کوچـک و متوسـط، شـرکت هـاي عظـیم تولیدکننـده          . شده استیتجارت بین الملل

موادغذایی به تولید و عرضه محصوالت غذایی خود براي مصرف کنندگان مسلمان سراسـر جهـان مشـغول    

نـدگان  این سیاست نه تنها براي کشورهاي با اکثریت جمعیت مسلمان بلکه همچنین براي مصرف کن. هستند

با اینحال، اکثر شرکتها فاقد درك صحیح از شرایط و مقررات . مسلمان در کشورهاي دیگر نیز اجرا می شود

آنها معموال براي آشنا شدن و درك کردن شـرایط قـانونی ایـن کشـورها     . واردات کشورهاي مسلمان هستند

شـرایط تولیـد   گـاهی یـافتن از  آغـذایی نیازمنـد   تولیـد کننـده محصـوالت    بنابراین، صنایع .تالش می کنند

آنهـا همچنـین نیازمنـد آگـاهی یـافتن از شـرایط واردات       . استغذایی براي بازارهاي مسلمانان محصوالت

. کشورهاي مسلمان هستند، شرایطی که جنبه هاي مذهبی و بهداشتی موادغذایی وارداتی را پوشش می دهـد 

مورد واردات گوشت و مرغ از ایاالت متحـده  در بسیاري کشورها بخصوص دررااین فصل شرایط واردات

.توضیح می دهد



٨٨

بسیاري کشورها قوانین و دستورالعمل هاي مربوط به موادغذایی حالل را نه تنها براي واردات بلکه همچنین 

اساسـا  . ه انـد براي تولید محصوالت غذایی و عرضه آن جهت فروش در داخل کشور تصویب و وضع کـرد 

امـا  ،مربوط به تولید و عرضه محصول براي بازارهاي داخلـی یکسـان مـی باشـند    طشرایط واردات و شرای

.مسائل مربوط به محصوالت حالل در کشورهاي اسالمی آورده شده است. روش اعمال آن متفاوتند

مالزي

غذایی شروع بـه افتتـاح   که سرویس هاي جهانی عرضه مواد1970مصرف کنندگان مسلمان مالزیایی از دهه 

این مصرف کنندگان نیازمند تضمینی . آن کشور کردند در معرض موادغذایی وارداتی قرار گرفتندن دررستورا

ایـن موضـوع دولـت    . به آنها در رستورانها یا فروشگاهها واقعا حالل باشندعرضه شده بودند که موادغذایی 

وادغذایی حالل وارداتـی  مالزي را وادار به تصویب قوانین، طراحی روش ها و دستورالعمل هاي مربوط به م

برچسب حالل الصاقواژه حالل، تجارت در مورد استفاده از1975مل دستورالع. و تولیدشده در داخل کرد

ادعاي دروغ در مورد 1975قانون نیاعالوه بر.روي محصوالت غیرحالل جرم دانستبرعنوان تقلبرا به 

یگر موجود بـر روي موادغـذایی را عمـل مجرمانـه     حالل بودن موادغذایی بر اساس نشانه یا عالمت هاي د

مجازات هایی نیز ذیل دو قانون یکی براي تجارت هاي کوچک به ثبـت نرسـیده و غیرقـانونی و    . اعالم کرد

مجازات وضع شـده بـراي تجـارت هـاي کوچـک عبـارت بودنـد از        . دیگري براي شرکت ها تعیین گردید

دالر 52000سال زنـدان بـراي جـرم اول و حـداکثر     3داکثر دالر آمریکا جریمه نقدي یا ح26000حداکثر 

مجازات هاي تعیـین شـده بـراي شـرکت     . سال زندان براي جرم دوم6آمریکا به عنوان جریمه و یا حداکثر 

تکراردالر جریمه براي هربار 130000جرم و وقوع دالر براي اولین 65000هاي خاطی عبارتند از حداکثر 

.جرم
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1982دولت مالزي در سـال  . ه حالل بودن موادغذایی شکل گرفتیموضوع گواهی و تاییدالهاي بعد،طی س

مصرف مسلمانان تحـت نظـر بخـش امـور     کمیته اي را براي بررسی و ارزیابی موادغذایی و نوشیدنی مورد

ایــن کمیتــه مســئول بررســی و آگــاهی بخشــیدن بــه . اســالمی در دپارتمــان نخســت وزیــري تشــکیل داد

همچنـین دولـت مـالزي در سـال     . ان، توزیع کنندگان و واردکنندگان در مورد غذاهاي حالل بودتولیدکنندگ

وارد شده به ) گاو، گوسفند، گوساله و طیور(مقرراتی را وضع نمود که بر اساس آن کلیه گوشت هاي 1982

خـش امـور   و این گوشت ها تنها توسط کشـتارگاههاي مـورد تاییـد ب   همالزي می بایست گواهی حالل داشت

بخـش امـور اسـالمی بعـدها     . اسالمی نخست وزیري و سازمان دامپزشکی مالزي، استحصـال شـده باشـند   

گسترش یافته و به دپارتمان تبدیل شد و تحت نام دپارتمان امور اسالمی از دپارتمان نخست وزیـري جـدا   

.نده شدخواJAKIM1این سازمان جدید که مسئول پایش محصوالت حالل بود به نام .گردید

بر اساس مقررات مالزي کلیه گواهی هاي حالل براي گوشت و مرغ بایـد توسـط یـک مرکـز اسـالمی کـه       

عالوه بر این کشتارگاههاي تولیدکننده این گوشت ها . معتبر شناخته شده است، صادر گرددJAKIMبوسیله 

. اییـد قـرار گیـرد   و سـازمان دامپزشـکی مـورد ت   JAKIMباید توسط هـردو سـازمان دولتـی مـالزي یعنـی      

آورده Cدستورالعمل هاي کلی مالزي در خصوص کشتار حیوانات و آماده سازي غذاهاي حالل در ضمیمه 

، صدور گواهی حالل توسط یک سازمان اسالمی معتبـر در  صوالت غذایی فراوري شدهبراي مح.شده است

رسمی حالل کشور مـالزي بـر روي   با اینحال اگر شرکتی بخواهد از آرم . کشور صادر کننده کفایت می کند

JAKIMل توسط دو مامور راوري آن باید جهت تایید گواهی حالمحصوالت خود استفاده نماید، امکانات ف

.مورد بازرسی و ارزیابی قرار گیرد

١ - Jabatan Kemajuan Islam Malysia
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سنگاپور

آغـاز کـرد و اولـین    1972کار انجام سرویس هـاي حـالل را در سـال    MUISیا 1شوراي اسالمی سنگاپور

در سـنگاپور کلیـه گوشـت هـاي وارداتـی شـامل گوشـت طیـور و         . صادر نمود1978حالل را در گواهی 

و نمـوده محصوالت گوشتی باید توسط یک سازمان اسالمی در کشور صادرکننده گـواهی حـالل دریافـت    

.نیز تایید شودMUISتوسط 

MUISازمان از طریق فعالیـت  این س.مسئول انجام امور مربوط به حالل تحت نظارت دولت سنگاپور است

.هاي ذیل تجارت موادغذایی حالل را تسهیل می کند

.صدور گواهی حالل براي صادرکنندگان داخلی جهت صدور محصوالت به بازارهاي حالل جهانی-

.صدور گواهی حالل براي محصوالت غذایی مورد مصرف داخلی-

.ي مربوط به گواهی حاللمشارکت در جلسات بحث و تبادل نظر در خصوص استانداردها-

این متمم قانون اختیارات . را تصویب کرد(AMLA)2متمم اجراي قانون اسالمی1999پارلمان سنگاپور در 

.در زمینه مقررات، و افزایش تجارت حالل دادMUISبیشتري را به 

دپارتمـان کنتـرل   : زهمکاري می کنند که عبارتند اMUISاجراء قوانین حالل با در سنگاپور، سه اداره براي 

و دپارتمان جرائم تجاري ،دامپزشکی وزارت توسعه ملی-اداره کشاورزي،موادغذایی وزارت محیط زیست

.وزارت امور داخلی

ي دستورالعمل هاي غـذاهاي  واین کمیته بر ر.استASEANسنگاپور همچنین عضو گروه کاري تخصصی 

.آورده شده استDحالل در ضمیمه مقررات سنگاپور در مورد غذاي. حالل کار می کند

١ - Majlis Ugama Islam Singapura
٢ - Administration Muslim Act
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اندونزي

1برنامه تایید حالل در اندونزي تحت حمایت شوراي مذهبی اندونزي که بنام مجلس علماي اندونزي

(MUI)        نامیده می شود آغاز شد و مسئولیت هماهنگی فعالیت هـاي مربـوط بـه حـالل بـه انسـتیتو کنتـرل

نامیـده مـی   LP-POM3این انستیتو در زبان محلی . سپرده شد(AIFDC)2موادغذایی، دارو و لوازم آرایشی

رونـد بازرسـی و ارزیـابی    . گواهی حالل در اندونزي طی یک فرایند چند مرحله اي انجام مـی شـود  . شود

، سازمان سالمت، و LP-POMگروهی متشکل از کارشناسان . بوسیله تولیدکننده یا وارد کنننده آغاز می شود

امور مذهبی براي ارزیابی مراحل تولید و افزودنی هاي غذایی اقدام به بازدید و بازرسی از امکانات دپارتمان 

کمیته مذکور گزارشـی را  . این بازرسی به کمیته کارشناسان ارائه می شوديیافته ها. تولید کارخانه می نماید

محصول را اعـالم  یا غیر حالل بودنآماده می کند و نهایتا این کمیسیون حالل MUIبراي کمیسیون فتوا در 

.همچنین سازمان سالمت مسئول تایید برچسب هاي محصوالت است. می کند

امکانات تولید و نیز محصوالت تولیدکننده را LP-POMبراي محصوالت وارداتی، گروهی از سه کارشناس 

شـرایط و مقـررات حـالل    چنانچه محصـول بـا   . در کشور صادرکننده مورد بازدید و ارزیابی قرار می دهند

اندونزي مطابقت داشته باشد گزارش مربوطه ارائه شده و بر اساس روالی که ذکر گردید گواهی حالل صادر 

از موسسات معتبر گواهی کننده حالل را در بسیاري کشورها از جمله در ایـاالت  يتعداداندونزي . می شود

.رده شده استآو19فهرست این موسسات در فصل. متحده اداره می کند

١ - Majelis Ulama Indonesia
٢ - Assessment Institute for Food، Drugs and Cosmetics
٣ - Lembaga Pengkajia pangon obat-obatan dan kosmetica



٩٢

کشورهاي خاورمیانه

:استانداردهاي خلیج فارس

کشورهاي عربی حوزه خلیج فارس به پیشگامی عربستان سعودي استانداردهاي دقیقـی را بـراي گوشـت و    

رد این اسـتاندارد بـه عنـوان اسـتاندا    . موادغذایی تهیه شده جهت مصرف در کشورهاي عضو آماده کرده اند

این استاندارد شامل دسـتورالعمل هـا و شـرایط واردات    . شناخته می شودد خلیج فارسسعودي و  استاندار

.غذا و محصوالت غذایی و گوشت و محصوالت گوشت است

در تمام کشورهاي خاورمیانه محصوالت وارداتی باید با گواهی حالل که توسط یک سازمان اسالمی معتبـر  

در مورد کشورهاي عربی این منطقه همچنین گـواهی هـا   . در کشور صادرکننده تایید شده است همراه باشد

کشور وارد کننده قبل از انجام صادرات مـورد  يکنسولگریا یعرب-باید بوسیله اتاق بازرگانی ایاالت متحده

.تایید قرار گیرد

جنوب آسیا

یی حـالل  کشورهاي جنوب آسیا شامل هند، پاکستان، بنگالدش و سریالنکا نیز به واردات محصـوالت غـذا  

برنامه هاي مربوط به غذاي حـالل در  . بویژه براي سرویس هاي عرضه کننده موادغذایی مبادرت می ورزند

برخی از سرویس هاي عرضه کننده موادغذایی در پاکستان بر اسـاس  . این کشورها بخوبی تعریف نشده اند

توسـط داوطلبانـه کـه  حـالل  دستورالعمل هایی مشابه آنچه که در مالزي وجـود دارد و نیـز گـواهی هـاي     

.براي گوشت و مرغ و موادغذایی فراوري شده عمل می کنندتهیه می شودصادرکنندگان
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سایر کشورها

در بسیاري از کشورهاي دیگر نیز ممکن است وجود گواهی حالل بر اساس یک برنامه رسمی یا غیررسمی 

مصر، ایران، ترکیه، تایلند، فیلیپـین، آفریقـاي   این کشورها شامل . براي محصوالت غذایی وارداتی الزم باشد

.جنوبی و استرالیا هستند

مروري بر صنعت غذاي حالل

در امر ارزیابی حالل بودن محصوالت، سرویس هاي (NGOs)1بسیاري از دولت ها و سازمانهاي غیردولتی

اي حـالل و دادن مجـوز   پایش کننده حالل، اجراء قوانین مربوط به حالل، انتشار اطالعات، صدور گواهی ه

استفاده از آرم و عالئم حالل براي اطمینان بخشیدن به غذاهاي وارداتی یـا تولیدکننـده در داخـل کشـورها،     

.فعالیت می کنند

شرایط مذکور در کشـورهاي صـادرکننده در   . بسیاري کشورها شرایط واردات محصوالت را منتشر کرده اند

،شـرایط واردات بحـرین، مصـر   . د داردوجـو USDAاطالعات در در ایاالت متحده این. دسترس می باشد

اندونزي، عراق، مالزي، عمان، پاکستان، قطر، عربستان سعودي، سنگاپور، ترکیه و امـارات متحـده عربـی در    

.آورده شده استJضمیمه 
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١ - Nongovernmental organizations
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6فصل 

شرایط تولید گوشت و مرغ حالل

ت و ، مربوط به حیوانامسلمانان وضع شده استبراي که از سوي خداوندی یممنوعیت ها و محدودیتهااکثر 

در مـورد  )ص(عالوه بر این حضرت محمد). مراجعه شود2به فصل (بخصوص حیوانات خشکی زي هستند 

خداوند متعال مهارت و خبرگـی در همـه امـور را    «ایشان می فرمایند . رفتار با حیوانات تاکید خاص داشتند

کاردهاي . هترین نحو انجام دهیدبنابراین وقتی که حیوانی را ذبح می کنید این کار را به ب» توصیه فرموده اند

,Khan)خود را تیز کرده و مانع از آن شوید که حیوان رنج بکشد  در این فصل شرایط تولید حـالل،  .(١٩٩١

.مورد توجه قرار گرفته استدستورالعمل ها و آیین نامه هاي مربوط به موارد مجاز و موارد ممنوع شده 

و خروس هاي هاال از مزارع پرورش جوجه گوشتی و یا از مرغ براي فراوري تجارتی طیور، پرندگان معمو

. تهیـه مـی شـوند   د تخم مرغ به سطح مشخصی تنزل کـرد مربوط به مزارع مرغ تخم گذار پس از اینکه تولی

جوجه هایی با هر سن، جنس و اندازه بر اساس مصرف نهایی جهت تولید محصول حالل مورد استفاده قرار 

براي تهیه و پختن موادغذایی با درجه حرارت باال مثل محصوالت کنسرو شده و یا مرغ و خروس . می گیرد

در . براي افزودن به سوپ یا دیگـر مخلـوط هـاي خشـک اسـتفاده مـی شـود       محصوالت خشک شده حتی 

ایـن پرنـدگان را بـراي    رایزترجیح داده می شود ) پوند وزن3حدود (خاورمیانه پرندگان جوانتر و کوچکتر 

جیره غذایی پرندگان حالل باید عـاري از محصـوالت   . ن در کباب پزهاي گردان استفاده می کنندکباب کرد

بعضـی از  . باشـد فرعی حیوانات یا دیگر مواد زائـد حیـوانی کـه در غـرب اسـتفاده از آنهـا معمـول اسـت        

بـراي  .کننـد ام یافته اي استفاده می نسجکشتارگاههایی که کشتار حالل انجام می دهند از روش هماهنگ و ا
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مثال آنها مرغ هاي پرورشی خود را با جیره پاکیزه و مناسب پرورش مـی دهنـد، امـا  اغلـب سیسـتم هـاي       

خرده فروش هـاي مسـلمان   . را بر روي جیره غذایی پرندگان اعمال نمی کنندیخاصفراوري کننده عملکرد

جیـره غـذایی پرنـدگان از    کـه در  افتـه باشـند  یپـرورش  پرندگانی را ترجیح می دهند کـه توسـط افـرادي   

البته این پرندگان کامال بزرگ هسـتند و ممکـن اسـت بـراي     . نکرده باشندمحصوالت فرعی حیوانی استفاده 

استفاده از هورمون هـا در هنگـام پـرورش مـرغ بـراي تولیـد       . استفاده بصورت قطعه بندي شده بهتر باشند

کارشناسان مذهبی آنرا حرام می دانند و برخی برخی از.مورد مخالفت قرار گرفته استگوشت یا تخم مرغ

.دیگر آنرا نادیده می گیرند

روشهاي کشتار براي استحصال گوشت و مرغ 

، ناي و مري بـدون  2، وریدهاي وراج1روش سنتی کشتار در اسالم بریدن گلو، قطع کردن شریانهاي کاروتید

الم و با ذکر نام خداوند براي هر حیوان یـا  این عمل باید توسط فرد مسلمان عاقل و س. جدا کردن سر است

. پرنده انجام شود

پرسنل مسلمان براي هر خط کشتار الزم تعداديبراي انجام مراحل کشتار به شیوه مناسب و بصورت دستی، 

تعداد افراد به سرعت خط کشتار، اندازه حیوانات و تعداد ساعاتی کـه کـار کشـتار انجـام مـی شـود       . است

شتار دستی هنوز بوسیله کلیه مسلمانان ترجیح داده مـی شـود و ایـن روش بطـور وسـیع در      ک. بستگی دارد

.کشورهاي مسلمان و دیگر کشورهایی که کشتارگاهها توسط مسلمانان کنترل می شوند رایج است

مـورد پـذیرش مسـلمانان قـرار     ه که در کشورهاي غربی آغاز شد1روش کشتار ماشینی یا مکانیکی پرندگان

دولت مالزي .واردکننده گوشت مرغ کشتار ماشینی پرندگان را پذیرفته اندتقریبا کلیه کشورهاي. استرفته گ

.استد قرار دادهییآنرا مورد تاکه در ذیل آورده شدهینیدر روش کشتار ماشیراتییبا انجام تغ

١ - Carotid arteries
٢ - Jugular veins
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.یک فرد مسلمان در حالیکه نام خداوند را یاد می کند دستگاه را روشن نماید-

گـردد تـا چنانچـه پرنـده اي بـدون      یمـ یکی از پرسنل مسلمان کشتارگاه درجایگاه بعد از دستگاه مستقر -

در سیستم هاي کشتار . را ذبح نمایدآنیا عمل ذبح بطور کامل انجام نشد و کشتار شدن از دستگاه عبور نمود 

مان بایـد عمـل ذبـح ایـن     بنابراین یـک مسـل  . پرندگان بطور کامل ذبح نمی شوند% 50-10خودکار معموال 

همچنین یک فرد مسلمان دیگر بطور مستمر و مادامیکه شـاهد کشتارشـدن پرنـدگان    . پرندگان را انجام دهد

ارتفاع تیغه طوري تنظیم می شود کـه برشـی را بـر روي    . توسط دستگاه است به ذکر نام خداوند می پردازد

یک چاقوي دوار قادر خواهد بود کـه  . قطع نگرددگردن درست در زیر سر پرنده ایجاد نماید به نحویکه سر

هر پرنده اي که بطور مناسب کشتار نشده باشد بوسیله . حداقل سه تا از معابر موجود در گردن را قطع نماید

براي انجام این شرایط، برحسب . بازرس مسلمان عالمت گذاري شده و به عنوان غیرحالل شناخته می شود

.مسلمان موردنیاز باشدپرسنلحتماال دو نفر خط کشتار و کارآیی عمل ا

.در هنگام استراحت کارکنان دستگاه باید خاموش شده و پس از آن، ادامه کار با همان روش آغاز گردد-

مـرده  2پرندگان با هر روشی که کشتار می شوند چه با دست یا با ماشین، باید قبل از ورود به بخش پرکنـی 

یر دماي آب و میزان ترکیبات کلره در روش کشتار حالل مشابه روش متداول شرایط بخش پرکنی نظ. باشند

با اینحال، اگر در کشتارگاه طیور، هم پرندگان حالل و هم غیرحالل کشتار می شـوند  . کشتار پرندگان است

باید مراحل پرکنی، سردکردن، احشاء گیري و نگهداري پرندگان حالل و غیرحالل کـامال از یکـدیگر مجـزا    

در این مرحله پرندگان درصدي آب جذب مـی  .سرد کردن پرندگان در آب سرد روشی معمول است. شندبا

اي سرد کردن توسط هواي سرد که توسط برخی سیستم ها انجام می شود نسبت به سرد کردن الشه ه. کنند

وسـط  مناسب تيگذارمخازن حاوي محصوالت حالل باید با عالمت.طیور توسط آب سرد ارجحیت دارد

هنگامیکه موارد فراوري شده حالل از یک مرحلـه فـراوري بـه مرحلـه     . بازرس مجاز حالل مشخص گردد

١ - Mechanical or machine slaughter
٢ - Defeathering area



٩٧

دیگر فراوري منتقل می شوند می بایست گواهی حالل صادر شده توسط بازرس حالل را بـه همـراه داشـته    

بکـارگیري روش  ، و2، پوشش دار کردن گوشت1فراوریهاي بعدي، نظیر خواباندن در مواد عمل آوري. باشد

هاي ماساژ دادن باید تحت نظارت بازرس صالحیت دار حالل و با استفاده از تجهیزات کامال پـاکیزه انجـام   

اجزاء غیرگوشتی مثل ادویه جات و مواد گیاهی معطر و مواد مورد اسـتفاده بـراي پوشـش دار کـردن     . شود

,Regenstein and Chaudry)گوشت نیز باید از نظر حالل بون مورد تایید باشند  ٢٠٠١).

در کشتارگاهها 3نقاط کنترل حالل

نقاط کنترل حالل را می توان براي هر مرحله اي از کار، از پرورش حیوانات تا بسته بندي نهایی محصول و 

را در فـراوري گوشـت و مـرغ    (HCPs)نقاط کنتـرل حـالل   6-1نمودار . عرضه آن براي فروش تعیین کرد

.نشان می دهد

HCP١

گوسفند، بره، بز، گاو، مرغ، خـروس، اردك، بوقلمـون، بلـدرچین یـا     رینظحیوانات باید از گونه هاي حالل 

حتـی اگـر بـه    ات مشابه خوك، سگ، گربه، شیر، یوزپلنگ، خرس، باز، عقاب، کرکس و حیوان.باشندکبوتر

.ن حالل دانستواروش حالل کشتار شوند نمی ت

HCP٢

بنابراین باید با حیوانات به نحوي رفتـار کـرد   . با حیوانات مالیم و دلرحم باشیمه کرده است که اسالم توصی

در دسـترس  در محل نگهداري گاو قبل از کشـتار بایـد آب  . که قبل از کشتار دچار استرس یا هیجان نشوند

حیـوان استفاده بیش از حد از وسایل شوك دهنده الکتریکی به منظور کنتـرل رفتـار  .حیوان قرار داشته باشد

. هیجان بیش از حد در دام خواهد شـد ایحاد این عمل سبب .خودداري شودن کارید از ایمناسب نبوده و با

١ - Marinating
٢ - Breading
٣ - Halal Control Points
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براي انجام کارهاي قبل از کشتار دام مانند مهـار کـردن   . استراحت نمایندشده وحیوانات باید خوب تغذیه 

Regenstein and)دام، استفاده از دستورالعمل هاي مـذهبی توصـیه مـی شـود      Grandin, جزئیـات  (٢٠٠٢

.آورده شده استKمربوط به دستورالعمل هاي کشتار مذهبی در ضمیمه 

HCP1بی حسی قبل از کشتار: ٣

بهتـر  ، نمـود اسـتفاده  که بطور انسانی عمل می نمایدحیوانکنندهکه بتوان از سیستم هاي مهار مشروط برآن

لبته می توان از روش هـاي غیرکشـنده بـی حسـی قبـل از      ا. کشتار گرددحیوان بدون انجام بی حسیاست 

حیوان بایـد در لحظـه ذبـح سـرحال     . کشتار استفاده نمود تا شرایط و مقررات کشتار انسانی نیز لحاظ شوند

.سبب مرگ نشده باشدشوك الکتریکینظیراتفاق افتد و دلیل دیگري و مرگ در اثر خونگیري بوده

١ - Stunning
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در فراوري گوشت و مرغ(HCPs)نقاط کنترل حالل : 6-1نمودار 

حیوان حالل

نگهداري تحت شرایط انسانی

ذکر نام خداوند

مسلمانکشتار توسط فرد کشتار بوسیله کارد تیر

کشتار از ناحیه جلوي گردن با بریدن عروق خونی، ناي و مري

مراحل پس از کشتار

الشه حالل

جدا کردن استخوانها

قطعه بندي گوشت 

بسته بندي و برچسب زدن

HCP۵

 HCP١

بی حسی قبل از کشتار

 HCP٢

 HCP٣

 HCP۴

 HCP٧

 HCP٨

 HCP٩

پوست و سایر قسمتها

استخوانها

 HCP۶
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1بی حسی با گلوله هاي محصور شده

است که بـا شـلیک آن گلولـه وارد جمجمـه شـده و      2ايگلولههاي بی حس کننده مکانیکی دارايدستگاه

شـده و ایـن   ل از شلیک سبب ایجاد حالـت عـدم هوشـیاري   صضربه حا. مجددا بداخل دستگاه برمی گردد

قرار دارد به وسیله بستن 3حیوان در حالیکه در حالت عدم هوشیاري. روش از نظر اسالم مورد پذیرش است

دقیقه که بستگی به اندازه حیوان دارد انجـام  1-3پاي حیوان با زنجیر آویزان شده و عمل ذبح در مدت یک

.میردگردد تا حیوان قبل از انجام ذبح نیم شلیک به سر حیوان و زمان انجام ذبح باید بدقت تنظ. می شود

4الکتریکیبروش بی حسی 

موضوع دردناك بودن بی حسی براي حیوانات بـه انـدازه   . بی حسی با ولتاژ پایین براي حیوان کشنده نیست

شـرایط گونـاگونی بـراي    . کافی مورد مطالعه قرار نگرفته است و در این فصل راجع به آن بحث نمی شـود 

اگرچه از نظر قانون ایاالت متحده استفاده .بی حسی الکتریکی در نقاط مختلف جهان وجود دارداستفاده از

ور بـه  یر عمل کلیه کشتارگاههاي طاز بی حسی الکتریکی قبل از کشتار براي طیور ضروري نمی باشد، اما د

میلـی آمپـر   10-20بـراي جوجـه هـاي گوشـتی     . دالیل انسانی، کارآیی و کیفیت این کار را انجام می دهند

(mA) زمـان کـافی   طشرایاین . ثانیه استفاده می شود10-12میلی آمپر براي مدت 20-40و براي بوقلمون

در اغلب کشورهاي . مهیا می کندراو نهایتا مرگ پرنده قبل از هوشیار شدن مجددخونخروجبراي کشتار،

در این کشورها از شـدت جریـان بـاالتر    . ی شوداروپایی قانون بی حسی قبل از کشتار براي پرندگان اجرا م

این . استفاده می شود) ثانیه4-6میلی آمپر براي بوقلمون در زمان 100میلی آمپر براي جوجه گوشتی و 90(

قوانین و اعمال شدت جریان باال به منظور رعایت رفتار انسانی انجام می شود، به نحویکه از عدم بازگشـت  

در حقیقت . ي اطمینان حاصل شده و مانع از ایجاد درد و رنج در حین کشتار شودپرنده به وضعیت هوشیار

١ - Captive Bolt Stunning
٢ - Bolt
٣ - Unconscious
٤ - Electric Stunning
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روش بی حسی الکتریکی اروپایی سبب مرگ پرنده از طریق برق گرفتگی و ایست قلبـی شـده و منجـر بـه     

بنابراین در هر دو روش مرگ به علت نرسیدن خون به مغز اتفـاق مـی   . توقف جریان خون به مغز می گردد

با این تفاوت که در روش اول این عمل از طریق خونگیري و در روش دوم با توقف جریان خـون بـه   افتد، 

شدید بودن شرایط بی حسـی الکتریکـی بـه روش اروپـایی منجـر بـه افـزایش بـروز         .مغز حادث می گردد

,Sams)خونریزي و شکستگی استخوانها می شود  ٢٠٠١).

زیرا بی حسی با ولتاژ پایین سبب مـرگ پرنـده   ،ین پیشنهاد شده استبراي کشتار حالل، استفاده از ولتاژ پای

میلـی آمپـر بـراي جوجـه هـاي      20میلی آمپر براي بوقلمون و بیشـتر از  40از استفاده بیش از . نخواهد شد

هر کشتارگاه بر اساس اندازه و سـن پرنـدگان بایـد روش کـار خـود را بنحـوي       . گوشتی باید اجتناب شود

همچنین براي گاوهاي با اندازه متفاوت، . که منجر به مرگ پرندگان در اثر برق گرفتگی نگرددانتخاب نماید 

یولتاژ را می توان طوري تنظیم کرد که بدون آنکه سبب ایست قلبی و مرگ حیوان شود، بی حسـی مناسـب  

.ایجاد نماید

1بی حس کننده هاي چکشی قارچی شکل

گاوهاي بزرگ استفاده شده، با شلیک مالیم تر همراه بوده و سبب این وسیله در کشتارگاههاي کوچک براي 

این روش نه تنها روشـی قابـل قبـول اسـت، بلکـه در      . ایجاد بی حسی در حیوان براي مدت کوتاه می شود

.برخی کشورها نسبت به روش بی حسی با گلوله محصور شده ارجحیت دارد

3یا استعمال گاز2بی حسی با دي اکسید کربن

کشتن دام با روش خفه کردن منع شده است، بنابراین ایـن  . مال گاز معادل خفگی با موادشیمیایی استاستع

.روش توصیه نمی شود

١ - Mushroom- shaped hammer stunner
٢ - Carbon dioxide stunning
٣ - Gassing
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HCP۴

ایـن موضـوع   .از شرایط کشتار حالل تیز بودن کارد است تا حیـوان هنگـام کشـتار دردي احسـاس نکنـد     

حرکت ناگهـانی و سـریع   . برخوردار استهنگامیکه حیوان بدون بی حسی کشتار می شود از اهمیت زیادي

بهتر است اندازه .کارد تیز هنگام کشتار و فوران خون موجب آغاز واکنش ایجاد بیهوشی در حیوان می شود

نبایـد کـارد را در مقابـل    .شـود عمل کشتار به سهولت و بدرستی انجامبوده وکارد متناسب با اندازه گردن 

.حیوان تیز کرد

HCP۵

بایـد از روحیـه مناسـب برخـوردار     . ارکننده باید مرد یا زن بالغ، عاقل و آشنا با روش کشتار باشـد فرد کشت

.پوست و الشه وارد خواهد کردبود و حداقل آسیب را بهکشتارکننده متبحر بسیار کارآمد خواهد. باشد

HCP۶

ناحیـه جلـوي گـردن حیـوان را     هنگام کشتار فرد باید نام خداوند را بر زبان آورده و با یک حرکت سـریع،  

بریده و باعث قطع شریانهاي کاروتید، وریدهاي وراج، ناي و مري شده، ولی به گونـه اي عمـل نمایـد کـه     

.کارد به استخوان گردن حیوان نرسد

HCPذکر: ٧

بـا اینحـال   . کفایت مـی کنـد  » بسم اهللا«گفتن یکبار . ذکر نام خداوند هنگام بریدن گلوي حیوان واجب است

.را بر زبان می آورد» اهللا و اکبربسم اهللا«عموال در عمل و بخصوص براي حیوانات بزرگ فرد سه بار م

HCPمراحل پس از کشتار : ٨

و پاهـا مکـروه   شـاخ قبل از آنکه روح از بدن حیوان خارج گردد بریدن بخش هایی از بدن مثل گوش ها،

متوقف گردید، قلب از حرکت ایستاده و حیوان مرده بطور طبیعی هنگامیکه خروج خون از محل ذبح. است

پوست کنی و خارج کردن امعاء و احشاء قبل از مرحلـه  . است و می توان مراحل پس از کشتار را انجام داد

.استخوان گیري به گونه اي انجام می شود که سالمت گوشت را حفظ نماید
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HCPبرچسب گذاريبسته بندي و : ٩

ته ها و جعبه هاي تمیز انجام شده و براي اینکه حـالل بـودن محصـول را مشـخص     عمل بسته بندي در بس

.نصب می کنندنمایند، برچسب هاي مناسب را بر روي بسته بندي محصول 

1شرایط حالل براي محل استخوان گیري

فتن همان شرایطی که براي کشتارگاه رعایت می شود می بایست براي محل استخوان گیري نیز با در نظر گر

جداسازي مواد حالل از غیرحالل، پاکیزه بودن، گواهی حالل، بسته بندي و ممهور کردن محصـوالت بسـته   

کلیه محصوالت حالل که از بخش هاي دیگر بـه محـل   . بندي شده در کارتن ها با مهر حالل، رعایت گردد

لمان سـ سـط یـک بـازرس م   همـراه بـوده و تو  2استخوان گیري منتقل می گردند باید با گواهی انتقال حالل

,Ayan)دریافت شود  ٢٠٠١).

شرایط نگهداري محصول حالل در سرما

له منتقـل مـی شـوند بایـد توسـط بـازرس       پلمب نشده و یا در مخازنی بصورت فاگر محصوالت بخوبی -

.مسلمان تحویل گرفته شوند

محصـوالت حـالل بایـد    3سردجریان هواي استفاده ازباسریعدر طی روند انجماد به روش منجمدکردن-

.بطور جداگانه نگهداري شده باشند

در فریزر باید محصوالت منجمد شده حالل را از غیرحالل جدا نگهداري کرد مگـر آنکـه بطـور مناسـب     -

.بسته بندي و پلمب شده باشند

١ - Bonning room
٢ - Halal transfer certificate
٣- Blast freezing
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زرس هنگام بارگیري باید محصوالت حالل را از غیرحالل جدا نمود و ایـن کـار بایـد تحـت نظـارت بـا      -

چنانچه محصوالت حالل و غیرحالل در یک مخزن بارگیري می شوند، براي جلوگیري . مسلمان انجام شود

.از آلودگی متقاطع بالقوه، بهتر است محصوالت حالل را بر روي محصوالت غیرحالل قرار داد

مخـازن  ژه یـ و، سردخانه حمل می گردند باید داراي گواهی حمـل از کلیه محصوالت حالل که به خارج -

.حمل محصول بصورت فله باشند

.کلیه محصوالت حالل که به منظور صادرات بارگیري می شوند باید داراي گواهی حالل باشند-

بیشترفراوريمحصوالت گوشتی داراي 

همچنین می توان از ایـن  . محصوالت گوشت و مرغ را می توان بصورت تازه یا منجمد به بازار عرضه کرد

و ناگـت  2، هـات داگ 1اي فراوریهاي بعدي نظیر تولید سوسیس فرانکفورتر یا سوسیس ویـن محصوالت بر

را در خصـوص فراوریهـاي   (HCPs)به اختصار نقاط کنتـرل بحـران حـالل    6-2نمودار . استفاده کرد3مرغ

.بعدي نشان می دهد

١ - Wiener
٢ - Hot dog
٣- Chicken nugget
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فراورده هاي گوشتی ادامه فرایند در-6-2نمودار 

HCPمنبع گوشت: ١

بازرس حالل و پرسنل تضمین کیفیت باید مطمئن باشند گوشتی را که از کشتارگاه تحویل گرفته اند توسـط  

اگر کشتار دستی طیور امري خاص . گواهی حالل مورد تایید قرار گرفته استصادر کنندهیک موسسه معتبر 

توصـیه مـی   . اده کرده باشدر طیور استفکشتامخصوصو مهم تلقی می شود، کشتارگاه نباید از دستگاههاي

.قبل از اقدام به فراوري از حالل بودن گوشت توسط موسسات معتبر مطمئن شدشود که 

HCPتجهیزات: ٢

ی نظیـر  یتجهیزات مورد استفاده براي محصوالت حالل باید تمیز بوده و توسط بازرس حالل، و سیستم هـا 

شرکت تولیدي ممکـن اسـت از تجهیـزات    . رسی شده باشندسیستم تضمین کیفیت و سازمان کشاورزي باز

مربوط به گوشت و مرغ غیرحالل پس آنکه آنها را بطور کامل تمیز کرد استفاده نماید اما نباید از تجهیزاتـی  

گوشت

تجهیزات تمیز

مخلوط کردن، پوشش دادن یرگوشتغاجزاء تشکیل دهنده 

شکل دادن، پر کردن پر کردن در پوشش

برچسب گذاري+ بسته بندي 

HCP١

HCP٢

HCP۵

HCP٣

HCP۴
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تحت شرایط عملی معمول، تمیز کردن کامل . که براي فراوري گوشت خوك استفاده شده بودند استفاده کند

ت تقریبا غیرممکن است، به همین دلیل نباید از تجهیزات مخصوص فراوري گوشت تجهیزات فراوري گوش

چنانچه شرایط به نحوي باشد که ناگزیر از استفاده تجهیزات . خوك براي فراوري گوشت حالل استفاده کرد

فراوري گوشت خوك براي تولید و فراوري محصوالت حالل باشند، باید تجهیزات مـذکور بـا روش هـاي    

.روش مورد پذیرش شامل مراحل زیر است. شوند1تمیزمذهبی 

.شستشوي سرتاسري تجهیزات با آب داغ و مواد شوینده براي برطرف کردن ذرات گوشت غیرحالل. 1

شستشوي کامل تجهیزات با آب پاکیزه توسط بازرس مسلمان به نحویکه براي تولیـد محصـوالت حـالل    . 2

.ه عنوان تمیز کردن مذهبی شناخته می شوداین روش گاهی ب. مورد تایید قرار گیرد

HCP2افزودنی هاي غیرگوشتی: ٣

اطمینـان  بایـد . هزاران ماده به عنوان افزودنی براي استفاده در محصوالت گوشت مورد تایید قرار گرفته انـد 

برخـی از اجزایـی کـه بایـد از اسـتفاده آنهـا در       . حرام وارد محصوالت حالل نشـوند حاصل شود که مواد

، دیگر 3ژالتین، چربی خوك، عصاره گوشت خوك، طعم طبیعی بیکن:عبارتند ازغذاهاي حالل اجتناب کرد 

.الکل هستند% 5/0مواد مشتق شده از حیوانات، و افزودنی هایی که حاوي بیشتر از 

تولیدکنندگان فراورده هاي گوشـتی  . افزودنی هاي حالل، مشکوك و حرام را فهرست کرده استNضمیمه 

و یـا مسـتقیما از   دارنـد عموال این مـواد را از شـرکت هـایی کـه در کـار تجـارت ادویـه جـات فعالیـت          م

تولیدکنندگان محصوالت گوشتی باید از تامین کنندگان براي تمام مواد مخلـوط  . تولیدکنندگان تهیه می کنند

دهنـده هـا گـواهی    ، دود و دیگر طعم4شده نظیر مخلوط هاي چاشنی ها و ادویه جات، مواد پوشش دهنده

.حالل بخواهند

١ - Ritual cleansing
٢ - Nonmeat ingredients
٣ - Natural bacon flavor
٤ - Breadings
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HCP۴ :1پوشش گذاري

برخـی از  . پوشش هاي مورد استفاده براي محصوالت گوشتی ممکن است خوراکی یـا غیرخـوراکی باشـند   

بر اساس نوع محصول سه نوع پوشـش اسـتفاده   . محصوالت گوشتی با استفاده از پوشش فراوري می شوند

.می شود

. ها از روده حیواناتی مثل بره، گوسفند، بز، گاو و خوك تهیه مـی شـوند  این پوشش:2پوشش هاي طبیعی

در بین حیوانات دیگر، پوشش هـا ممکـن اسـت از    . نباید از روده خوك براي محصوالت حالل استفاده کرد

حیوانات کشتار شده به روش حالل که معموال در کشورهاي اسالمی و یا از حیوانات کشتار شده بـه روش  

پیشنهاد می شود که براي محصوالت . که معموال در کشورهاي غربی کشتار می شوند، تهیه شوندغیرحالل، 

.حالل از پوشش هاي تهیه شده از حیواناتیکه به روش حالل کشتار شده اند استفاده شود

چـون  . این پوشش ها از بخشی از پوست گاو و یا پوست کامل خوك تهیه می شوند:3پوشش هاي کالژنی

.ش ها خوراکی هستند باید از حیوانات حالل که به روش حالل کشتار شده اند تهیه شده باشنداین پوش

این پوشـش هـا هنگـام مصـرف از روي محصـول      . این پوشش ها خوراکی نیستند:4پوشش هاي سلولزي

ـ . برداشته می شوند ه پوشش هاي سلولزي از سلولز که یک ماده گیاهی است و مواد دیگر مثل گلیسرین تهی

.پوشش هاي داراي گواهی حالل را می توان از تولیدکنندگان بزرگ این پوشش ها تهیه کرد. می شوند

HCP۵:

راوري شده گوشت، بسته بندي محصـول  مرحله نهایی در تولید محصوالت فبرچسب گذاريبسته بندي و 

ول اسـت، مـی   در ظروف و بسته هاي مناسب و الصاق برچسب مناسب که نشان دهنده حالل بـودن محصـ  

١- Casing
٢ - Natural casings
٣ - Collagen casings
٤ - Cellulose casings
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نشان داده شـده  6-4و 6-3مثالهایی از عالئم حالل موجود بر روي برچسب هاي محصول در شکل . باشد

.است

Gyros Coneیبرچسب محصول گوشت: برچسب حالل محصوالت گوشتی: 6-3شکل 

(Courtesy of Olympia Food Industries ,Inc., Chicago, IL)

برچسب محصول خوراك گوشت گاو: حصوالت گوشتیبرچسب حالل م: 6-4شکل 

(Courtesy of IRM Food Products Company, Deer field , IL.)
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روش صنعتی کشتار حالل 

برخی از شرایط بایـد انجـام شـود و برخـی از     . بر اساس شرع اسالم، روش کشتار حالل به شرح ذیل است

.استشده ه آن توصیبهشرایط انجامش واجب نیست ولی 

:شرایط اصلی

. حیوان یا پرنده باید از گونه هاي حالل بوده و هنگام ذبح سرحال باشند-

آشـنا  روش هاي کشتار حیوانات بر اساس نوع و انـدازه  بافرد ذبح کننده باید مسلمان بالغ و عاقل بوده و-

.باشد

.ذکر نام خداوند هنگام کشتار حیوان-

جلوي گردن، مري، ناي، وریدهاي وراج و شریانهاي کاروتید بریده شـوند،  در موقع کشتار باید در ناحیه-

.اما طناب نخاعی قطع نگردد

.کشتار باید بوسیله کارد تیز و با حرکت سریع انجام شود به نحویکه حیوان هنگام ذبح درد احساس نکند-

نه بـه دالیـل دیگـر از جملـه     خون باید بطور کامل از بدن خارج شود و حیوان باید در اثر خروج خون و -

.دیگر بمیردهايجراحت یا آسیب

:شرایط فرعی

.حیوانات و پرندگان کشتاري باید سالم و عاري از بیماري و عیب باشند-

ب داده و با آنها رفتار انسانی داشت به نحویکه آرام و بـدور از  و پرندگان را باید قبل از کشتار آحیوانات -

.استرس و هیجان باشند

.هنگام ذبح کردن باید رو به قبله باشددرشخص ذبح کننده-
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نحو صحیح انجام شود و بر اساس روش استاندارد، ذبح به گونـه اي  بمقید کردن و بی حس کردن حیوان -

چنانچه حیوان در اثر بی حـس کـردن بمیـرد، الشـه آن بـراي      . انجام شود که حیوان قبل از خونگیري نمیرد

.ام استمصرف مسلمانان حر

هیچ بخشی از بدن دام قبل از کشتار و یا پس از کشتار و قبل از خارج شـدن روح از بـدن حیـوان نبایـد     -

.بریده یا قطع شود

:اعمال مکروه

:انجام اعمال زیر توصیه نمی شود

.محروم نگهداشتن حیوانات از آب و غذا-

.تیزکردن کارد پس از مقید کردن دام براي کشتار-

.دن کارد جلوي چشم حیوانتیز کر-

.جدا کردن سر هنگام کشتار و یا رساندن کارد به استخوان-

.شکستن گردن حیوان هنگام خونگیري-

.پوست کنی در زمانیکه حیوان هنوز نمرده است-

.استفاده از کارد کند یا کارد با اندازه نامناسب براي ذبح حیوان-

طیورروش صنعتی حالل براي کشتار مکانیکی 

.پرندگان باید از گونه هاي حالل مثل مرغ، اردك یا بوقلمون باشند-

.دستگاه را با نام خداوند روشن نمایند-

.پرندگان را باید طوري بر روي قالبهاي نقاله آویزان نمود که دچار اضطراب نشوند-
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نوك پرنده با آب دچـار بـی   پرندگان از روي آب داراي جریان الکتریسیته عبور داده می شوند و با تماس-

.حسی می گردند

یک فرد مسلمان بالفاصله پس از دستگاه کشتارکننده مستقر می شود تا پرندگانی را که بدون کشتار شدن -

در ایـن جایگـاه   رممکـن اسـت دو نفـ   تاربر اساس سـرعت خـط کشـ   (از دستگاه عبور کرده اند ذبح نماید 

).موردنیاز باشد

.ه شودباید بطور مجزا نگهداشتگوشت پرندگان حالل وريدر کلیه مراحل فرا-

.مخازن حاوي پرندگان سرد شده باید برچسب حالل داشته باشند-

.قطعه کردن، استخوان گیري و فراوري پرندگان بوسیله تجهیزات کامال تمیز انجام می شود-

، و بسـته بنـدي کـردن تحـت     1فراوریهاي بعدي نظیر خواباندن گوشت در مواد عمل آوري، پوشش دادن-

.اجزاء تشکیل دهنده غیرگوشتی نباید حاوي اجزاء غیرحالل باشد. نظارت بازرس انجام می شود

.ت حالل عالمت گذاري می شوندمحصوالت به نحو مناسب با عالم-

حاللمحصوالتچشم انداز صنعتی در تولید

ت گوشتی تهیه شـده بـه روش کوشـر را    برخی از مسلمانان محصوال2000بر اساس نظر جکسون در سال 

مورد پذیرش قرار داده اند زیرا معتقدند که کشتار به روش کوشر بـا شـرایط کشـتار حـالل شـباهت دارد و      

البته مسلمانان می دانند که این موضوع . دیگر اینکه حداقل براي حیوانات هنگام کشتار دعا خوانده می شود

جایگزین کردن گوشت تهیه شده با روش یهودي را به جاي گوشت صحت ندارد و تعداد کمی از مسلمانان 

تا این اواخر تقریبا محصوالت گوشتی تاییدشده حالل در سوپرمارکت هاي ایاالت متحده . حالل قبول دارند

منـاطق خـاص کـه بصـورت     وجود نداشت مگر محصوالت وارداتی و گوشت هاي کشتار شده براي برخی

بین المللی تنها گواهی معتبر حالل مورد پذیرش است و موسسات ناظر براي از نظر. شدندیحالل عرضه م

١ - Breading
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این رویکرد جهانی به بازار ایاالت متحده نیز کشیده . اجراي شرایط تولید محصوالت حالل تاسیس شده اند

,Jackson)شده است  ٢٠٠٠).

ـ بـه خ اشـاره شـده  برخـی روش هـا  هـا بـه  کـه درآن یهائبعضی از تولیدکنندگان با پیروي از کتاب ال خـود ی

شرکت هایی که به این شیوه تولید مـی کننـد در بـازار فـروش بـا      . محصوالت گوشتی حالل تولید می کنند

به برخی نکات اشـاره  ذیال در ارتباط با تصوري که از گوشت حالل وجود دارد. مشکالتی مواجه می شوند

,Jackson)می گردد ٢٠٠٠).

فتن یا دعا کردن بر کامیون مخصوص حمل گوشت، به گوشت کیفیت ا ذکر گببازرس مسلمان نمی تواند -

.حالل ببخشد

بـراي هـر   بایـد بلکه این عمـل . بازرس نمی تواند فقط در شروع روند کشتار نام خداوند را بر زبان آورد-

.حیوانی که کشتار می شود انجام شود

اوند گوید تا بدینوسیله همه حیوانات کشتار شـده  بازرس نمی تواند در پایان روز کاري کشتارگاه ذکر خد-

.را حالل گرداند

بازرس نمی تواند از صداي ضبط شده براي ذکر نام خداوند هنگام کشتار حیوانات اسـتفاده کـرده و آنـرا    -

.جایگزین ذکر خداوند توسط مسلمان ناظر کشتار قرار دهد

بر اینکه روش هاي انسانی و اسـالمی رعایـت شـده    یبنتولیدکنندگان نمی توانند تنها به گفته کشتارگاه م-

.اکتفا کرده و گوشت را حالل بدانند

گواهی حـالل بایـد   . ندی برچسب حالل دارد آنرا حالل بداتولیدکننده نباید صرفا بر اساس اینکه محصول-

. توسط موسسات حالل صادر و یا مورد تایید قرار گرفته باشد
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در محل تولید محصول حضور نداشته باشد، تولیدکننده هرگز نبایـد اقـدام بـه    در صورتیکه ناظر مسلمان -

این نقطه ضعفی است که سبب شـده ایـاالت متحـده    . زدن برچسب حالل بر روي بسته بندي گوشت نماید

.توان رقابت خود را در بازار بین المللی از دست بدهد

محصوالت گوشت خوك اقدام به تولیـد گوشـت   تولیدکننده نمی تواند همزمان با تولید گوشت خوك یا -

.حالل نماید

تولیدکننده نباید قبل از تولید محصوالت گوشتی حالل اقدام به تولید گوشت خوك یا محصـوالت مشـتق   -

.ه تجهیزات را بطور کامل شستشو داده و تمیز نموده باشداز گوشت خوك نماید، مگر آنکه کلیشده
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7فصل 

حاللشرایط تولید محصوالت لبنی

صـنایع  . تعداد زیادي محصول از شیر تا بستنی و دسرهاي منجمد شده اسـت شاملت محصوالت لبنی عصن

پنیر با سابقه تولید پنج هزارسـاله، یکـی از موادغـذایی عـالی     . لبنی یکی از قدیمی ترین صنایع غذایی است

,Fox et al)تولیدشده در رژیم غذایی انسان است اطالعات زیادي در ارتباط با جنبـه هـاي مختلـف    . (٢٠٠٠

با اینحال تولیدکنندگان در صحبت هاي فنی و تخصصی خود معموال . و فراورده هاي لبنی موجود استشیر

الزم به ذکر است کـه محصـوالت تولیدشـده حـالل در ماهیـت شـبیه       . حالل صحبت نمی کنندموضوع از 

.محصوالت کوشر است، اگرچه شرایط تولید محصوالت حالل قدري ساده تر می باشد

ویا کوشر، اما در آن واحد نمی توانستند هم حـالل باشـند و   ت گوشتی که یا حالل بودند برخالف محصوال

,Riaz)هم کوشر ٢٠٠٠ a).     بـراي  . محصوالت لبنی می توانند در آن واحد هـم حـالل باشـند و هـم کوشـر

.جلب می نماییم18فصل بهتجزیه و تحلیل مقایسه اي بین حالل و کوشر، نظر خوانندگان را

در جنوب آسیا و بخش هـایی از آفریقـا و   2گاومیشکه شامل در دنیا وجود دارد1اد اصلی گاو شیريدو نژ

منابع کم اهمیت تر شیر نیز مثل بز، گوسفند، مادیان و شتر وجـود  . استدر سایر مناطق جهان3گاو معمولی

بتـه فـراوري شـیر    اسـت، ال 4شـیر گـاو  شـود منظـور  یر صحبت میکه در مورد شیهنگامدر این فصل . دارد

.باشدیمحیوانات دیگر نیز مشابه فراوري شیرگاو 

١ - Dairy cattle
٢ - Buffalo
٣ - Cow
٤ - Cow's milk
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شیر در قران کریم

آنرا براي مصرف کنندگان سـالم و دلپـذیر   . شیر از غذاهایی است که مسلمانان به مصرف آن توصیه شده اند

,Pickthall)قرار داده اند  ١٩٩۴).

ز شتر و گاو و گوسفند همه عبرت و حکمـت اسـت   و البته براي شما هوشمندان مالحظه حال چهارپایان ا«

سرگین و خون، شیر پاك شما را که در طبع همه نوشندگان گوارا ) دو جسم ناپاك(که ما می نوشانیم ازمیان 

»است

»66سوره نحل، آیه «

. نـد ، موادمعدنی، ویتامین ها و پروتئین را براي انسان تامین مـی ک يمغذشیر تقریبا غذاي کاملی بوده و مواد

انواع گوناگونی از محصوالت لبنی ازمحصوالتی با حداقل فراوري مثل شیر تازه و خامه تا محصوالت داراي 

متناسب با آن محصوالت حالل هـم  . ودسرها وجود دارد1فراوري پیچیده نظیر سس ها، چاشنی هاي تزئینی

.از ساده تا پیچیده وجود دارد

دارطعم، 2بدون چربیکامل، کم چربی،: شیر

براي آنکه این ویتامین . تقویت می شوندDو Aدر ایاالت متحده شیرها معموال با ویتامین 

ممکن است مواد . گردندمخلوط یا استاندارد می 4نظیر پلی سورباتها3ها در شیر حل شوند با اموسیفایرهایی

پلـی سـورباتها مـواد چربـی     . دشیر به آن افزوده شو5دیگري نیز به منظور افزایش پایداري و عمر نگهداري

براي تولیـد شـیر حـالل بایـد     . هستند که آنها را می توان از روغن هاي گیاهی یا چربیهاي حیوانی تهیه کرد

در . امولسفایرها و دیگر اجزاء افزوده شده به شیر از منابع حالل مثل روغن هاي گیـاهی تهیـه شـده باشـند    

١ - Dressing
٢ - Skim milk
٣ - Emulsifiers
٤ - Polysorbets
٥- Shelf life
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. اسـتفاده مـی شـود   1از ژالتین به عنوان قوام دهندهم دار شیری و دیگر فراورده هاي طعفراوري شیر شکالت

حـالل بـدین   2براي آنکه این محصوالت مناسب مصرف مسلمانان باشند باید از ژالتین یا صمغ هاي گیاهی

.منظور استفاده کرد

خامه، کره و فراورده هاي چربی شیر با مقادیر مختلف چربی

و فـاز آب از یکـدیگر در ایـن محصـوالت گـاهی از مونـو ودي       براي جلوگیري از جدا شدن فـاز چربـی   

براي استفاده در فراوده . مونوگلیسریدهایی با منشاء گیاهی و حیوانی وجود دارد. گلیسریدها استفاده می شود

.هاي حالل باید از مواد مشتق شده از گیاهان استفاده نمود

شیر خشک و شیر خشک بدون چربی

بطـور طبیعـی   . ه و پودرشده شیر هستند که توسط حرارت فراوري می شـوند این ها محصوالت خشک شد

نبایـد  3با اینحال در دستگاه خشک کننـده شـیر بـه روش افشـان    . چیزي به این محصوالت افزوده نمی شود

.محصول حرام تولید شده باشد

پنیرها

بـراي  . ون فـراوري مـی شـوند   انواع مختلفی پنیر وجود دارد که با روش هاي مختلف و موادافزودنی  گوناگ

را می توان با لخته کردن شیر با استفاده از اسید تولید کرد که یک فراوري مناسب و حالل 4مثال پنیر دهقانی

و کشـت  3با استفاده از آنزیم هاي لختـه کننـده شـیر   2و کولبی1، چدار5پنیرهاي دیگر مثل موزارال. می باشد

١- Thickener
٢ - Vegetable gum
٣ - Spray drier
٤ - Cottage cheese
٥ - Mozzarella
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ي باکتریایی عموما حالل هستند به شرطی که در محیط حالل رشـد  کشت ها. هاي باکتریایی تهیه می شوند

بایـد  . اسـت توضـیح داده شـده   12که در فصـل  تهیه گردنداما آنزیم ها می توانند از منابع مختلف . نمایند

بعضی پنیرها بااستفاده از کشت هاي باکتریاي، کپک ها، یـا آنـزیم هـا    . مطمئن بود که آنزیم ها حالل هستند

.سیدن را طی می کنندمراحل ر

. ي می شوند پیچیده تر بوده و ممکن است حاوي افزودنی هاي نامناسب باشندرپنیرهایی که با آنزیم ها فراو

نه تنها حالل می باشند بلکه براي استفاده در محصوالت غذایی حالل 4آنزیم هاي تولیدشده به روش تراژنی

شده از گوساله اي که بـه روش غیراسـالمی کشـتار شـده     براي مثال رنت گاوي تهیه. ترجیح داده می شوند

تهیـه  ) آنزیم اصـلی موجـود در رنـت   (5باشد از نظر اکثر مسلمانان غیرقابل قبول است، در حالیکه کمیوزین

شده به روش میکروبی با استفاده از نسخه برداري ژنهاي کیموزین گاوي از نظر مسلمانان مورد قبول است، 

کیبات استاندارد شده و محیط رشـد میکروبـی حـاوي اجـزاء حـرام نباشـند و دسـتگاه        البته به شرطی که تر

بـا روشـی کـه از    در غیر این صورت دستگاه باید.م مورد استفاده قرار نگرفته باشدقبال با موادحرا6فرمنتور

.و تمیز شده باشدداده شستشو دحالل مورد تایید است بطور مناسبنظر تولی

آنزیم هاي زیادي از خوك ها بدسـت  . ایجاد نگرانی در تولید پنیر حالل به شمار می روندآنزیم ها از موارد 

برخی آنزیم ها نیز از گوساله ها و دیگر حیوانات حالل گوشت بدست می آیند، که اگر . می آیند که حرامند

. ول نخواهنـد بـود  این حیوانات به روش حالل کشتار نشده باشند براي استفاده در تولید پنیر حالل مورد قبـ 

براي تولیدکنندگان آنزیم این فرصت وجود دارد که با تولید آنزیم هایی مثل لیپاز از طریق مهندسـی ژنتیـک   

.بازار فروش آنزیم هاي حالل را در دست گیرند

١ - Cheddar
٢ - Colby
٣ - Milk-cardling enzymes
٤ - Transgenic
٥ - Chymosin
٦ - Fermenter
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1عوامل ضدکلوخه شدن

تهیـه مـی شـوند ممکـن اسـت حـاوي عوامـل ضـدکلوخه شـدن و          2پنیرهایی که بصورت باریکه هاي ریز

این عوامل می تواند منشاء گیاهی یا حیوانی داشته باشند و باید از منابع حالل تهیـه شـده   . چسبندگی باشند

.باشند

3مواد نگهدارنده

نگهدارنده ها مـی  . تهیه شده باشندکلیه مواد نگهدارنده و ممانعت کننده از رشد کپک ها باید از منابع حالل

، بنزوات سدیم، پروپیونات کلسـیم و سـایر مـواد تشـکیل شـده      4توانند از مخلوط خاص حاوي ناتامایسین

ممکن است حاوي مواد امولسیفایر با منشاء حیوانی باشند کـه در ایـن صـورت مـی توانـد      این مواد. باشند

.موجبات نگرانی مصرف کننده مسلمان را فراهم نماید

می گذارند بلکه همچنین اثر مهمـی بـر   اجزاء فوق الذکر، بخصوص آنزیم ها نه تنها بر وضعیت پنیرها تاثیر 

چون آب پنیر حاوي مقادیر قابل توجهی آنزیم می باشد مصـرف  . دارند5محصوالت فرعی پنیر مثل آب پنیر

,Riaz)غذاهاي حاوي آب پنیر براي مسلمانان ایجاد نگرانی می کند  ٢٠٠٠ b).

الکتوز، رپروتئین تغلیظ شده آب پنیر، پروتئین جدا شده آب پنیآب پنیر، 

پنیر است که در تعداد زیـادي از محصـوالت غـذایی از    تولیداین مواد محصوالت فرعی حاصل از فراوري 

این مواد در فراوریهاي بعدي بصورت پودر از آب پنیـر  . محصوالت نانوایی تا دسرهاي منجمد کاربرد دارند

دپنیر، چیزي به آن افـزوده نمـی   یلتوبطور معمول پس از جدا کردن آب پنیر در مراحل. مایع تهیه می شوند

١ - Anticaking agents
٢ - Shredded cheese
٣ - Preservative
٤ - Natamycin
٥ - Whey
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شود، لذا اگر پنیر تولیدشده حالل باشد، آب پنیر، و مواد بدست آمده از آن نظیـر پـودر آب پنیـر، پـروتئین     

تغلیظ شده آب پنیر، پروتئین جدا شده آب پنیر و الکتوز نیز مشروط بـر اینکـه تجهیـزات خشـک کننـده از      

.برخوردار باشند، حالل خواهند بودشرایط الزم براي تولید محصول حالل 

و ماست 2، خامه ترش1شیر پرورده

افزودنی هایی نظیر ژالتین، امولسیفایرها، طعم . ده و فراوري شده شیر هستنداین ها محصوالت ترکیبی، پرور

تـین  ژال. دهنده ها، تثبیت کننده ها و رنگها را می توان براي ایجاد خواص گوناگون به این محصوالت افزود

ژالتین حالل و دیگر مواد قـوام  . از جمله افزودنیهایی است که بطور وسیع در تولید ماست استفاده می شود

و نشاسته اصالح شده که می توانند جایگزین مناسـبی بـراي ژالتـین    4حالل شامل پکتین، کاراگینان3دهنده

.را نشان می دهدبرچسب ماست حالل7-1شکل . د درحال حاضر در دسترس قرار دادندنباش

بستنی ها و دسرهاي منجمد

استفاده از افزودنـی هـاي زیـادي    مستلزم اي بوده که تولید آنها بستنی و دسرهاي منجمد موادغذایی پیچیده

ـ در تهیه این محصوالت افزودنی هاي متعددي می توانند مورد شک و تردید قرار گیرند، امـا  . است یافزودن

براي درست . و امولسیفایرها بیشترین مشکالت را در این خصوص ایجاد می کنندژالتین، طعم ها مثلیهائ

کردن بستنی وانیلی طبیعی، شرکت تولیدکننده باید از طعم وانیل طبیعی استفاده نماید که بر اساس استاندارد 

سـتنی  حتی هنگامیکه این میزان الکل تا سطح مورد مصـرف در تولیـد ب  . الکل باشد% 35باید حاوي حداقل 

طعم هاي دیگر نیز کـه ایجـاد کننـده    . درصد الکل خواهد داشت5/0تا 2/0بستنی تولیدشده بین شودرقیق

١ - Cultured milk
٢ - Sour cream
٣ - Texturizing
٤ - Carageenan
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میزان . هستند ممکن است حتی حاوي مقادیر باالتري الکل باشند) نوعی مشروب(1طعم هاي لیکور مثل رام

ـ   ر مطلـوب مـاده افزودنـی مـوردنظر     الکل را در این محصوالت باید تا میزان حداقل موردنیاز براي ایجـاد اث

2در حال حاضر ژالتین و مـارش مـالو  . برسد% 1/0میزان الکل در محصول نهایی باید به کمتر از . کاهش داد

حالل براي تولیدکنندگانی که بخواهند از این مـواد در  ) نوعی شیرینی که از ژالتین و شکر درست می کنند(

طعم هایی که متضمن داشتن مشروبات الکلی هسـتند  . می باشدمحصوالت خود استفاده نمایند در دسترس 

را می توان از عصاره هاي غیرالکلی طعم هاي طبیعی و یا با استفاده از مواد سنتتیک مثل طعم سـنتتیک رام،  

.تهیه و فرموله کرد

3محصوالت طعم دار حاوي آنزیم

طعم دهنده از اجزاء شیر و محصوالت لبنـی  امروزه بسیاري از طعم ها مثل طعم کره بوسیله تغلیظ ترکیبات

تولیدکننـدگان  . تهیه شده و براي تقویت این طعم ها از اصالح توسط واکنش هاي آنزیمی استفاده می شـود 

اخیـرا پنیرهـایی   . باید اطمینان حاصل نمایند که آنزیم هاي مورد استفاده براي تهیه این طعم ها حالل هستند

این اجزاء حیوانی باید از منـابع  . از اجزاء گوشت حیوانات استفاده می شودآنهادر تولیدد می شوند کهیلتو

.حالل تهیه شوند

١ - Rum
٢ - Marshmallow
٣ - Flavores and enzyme-modified products
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برچسب بارکد محصول میوه منجمد شده حالل: 7-1شکل 

(Courtesy of Happy and Healthy Products, Inc., Boca Raton, FL.)

کنترل نقاط بحرانی حالل در تولید پنیر

در تولید پنیر احتمال آلودگی متقـاطع بسـیار کـم    .هر نوع پنیر، یک فرایند اختصاصی وجود داردبراي تولید

در عین حال روند ثابتی در تولید پنیر وجود دارد که ممکن است نیاز بـه ایجـاد تغییـرات مختصـري     . است

ت لبنـی حـالل   محصـوال تولیـد تکنولوژيدررا (HCPs)نقاط کنترل بحران 7-3و7-2اشکال . داشته باشد

.نشان می دهد
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شیر خام


پاستوریزاسیون


شیر بدون چربی


پاستوریزاتور/ پروسسور


هوموژنیزه کردن


خنک کردن


تانک تخمیر


دوغ کره


پاستوریزاتور/ پروسسور


هوموژنیزه کردن


حرارت دادن


دستگاه پرکننده


بسته بندي


سس خامه اي ساالد

نقاط کنترل حالل براي تولید سس ساالد: 7-2شکل 

 HCP١

خامه پاستوریزه

چربی% 40-30

خشکءاجزا

HCP٢

خامه

HCPمایه کشت٣

HCP۴
تثبیت کننده 
امولسیفایر

(HCP۵)
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HCPحالل(شیرگاو١(


پاستوریزه کردن


مخزن پنیر


ایجاد لخته


برش لخته


پختن لخته

دنبهم ز


پنیراسازيجدآب پنیر


ر تازهیپندستگاه جداساز


دننمک زون غشایی       فیلتراسیآب پنیر بدون چربی        
 

پرس و قالب گیريالکتوزWPCتبخیر کننده                 
WPI

دیگرقرار دادن در حلب یا ظروفبندي وبسته بسته بندي و    خشک کننده افشان      
گذاريبرچسب گذاريبرچسب 

رسیدنآب پنیر خشک شده

روکش دادن/برشگذاري                                                                                بسته بندي و برچسب 

گذاريبسته بندي پنیر و برچسب 

نقاط کنترل حالل براي فراوري پنیر و آب پنیر: 7-3شکل

HCP٣



HCP۴

ه کشتیم، مایآنز
ره یرنگ و غ

HCP٢
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HCPشیرخام: ١

پنیر از شیر گوسفند دتولیبراي مثالالبته در موارد خاص . کلیه شیرها از گاو تهیه می شونددر ایاالت متحده

.منابع دیگر شیر نیز به شرطی که حالل باشند می توانند مورد استفاده قرار گیرند. می شودانجامو بز نیز

HCPافزودن آنزیم ها، مایه کشت و رنگها: ٢

زیرا آنزیم هاي مـورد اسـتفاده ممکـن    ،بسیار بحرانی محسوب می شوديااین مرحله در تولید پنیر مرحله

براي پذیرش جهانی از نظر حـالل  . از حیوانات حالل، حرام و یا میکروارگانیسم ها بدست آمده باشداست

آنزیم ها از منابع میکروبی بدست آمده باشند و سایر افزودنی هاي فوق الـذکر نیـز   بهتر استبودن محصول

باید با مسـتندات مناسـب همـراه    استفاده از این مواد. گردنداز منابعی تهیه شده باشند که مورد تردید واقع ن

در استفاده از این مواد نه تنها بایدبه خود این مواد توجه داشـت بلکـه بایـد مـواد دیگـري کـه بـراي        . باشد

.مدنظر قرار دادرا نیزاستاندارد کردن این مواد به آنها افزوده می شوند

HCP٣

یح و باکتري بصورت سطحی و یا تلقکپکازبراي رسیدن آن ممکن است،پنیرانجام مراحل فراوري ازپس

در مواقعی که پنیر بدون استفاده از کشت میکروبی مراحل رسیدن را طی می کنـد  . نمودبه عمق پنیر استفاده 

براي جلوگیري از رشد کپک هاي نامطلوب ممکن است از مواد نگهدارنده اي چون سورباتها، پروپیونات، یا 

.این موادشیمایی باید مطابق با دستورالعمل هاي حالل باشندکلیه .شودناتامایسین استفاده 

HCP۴

اگر از مـوم  . در نهایت، بسته بندي باید در جعبه ها، پوشش ها و بسته هاي حالل مناسب و تمیز انجام شود

عالمـت  .به عنوان سد رطوبتی یا به عنوان نگهدارنده استفاده می شود باید از منابع حالل تامین شـده باشـد  

چنانچه از آنزیمهاي میکروبی اسـتفاده  گرددتوصیه می . باید بوضوح در برچسب مشخص شده باشداللح

.شده است اصطالح آنزیم هاي میکروبی توضیح داده شود
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8فصل 

ماهی و غذاهاي دریاییبراي شرایط تولید حالل 

محـیط هـاي طبیعـی آبـی شـامل      در حیـات غیرگیاهیاشکالدر این فصل ماهی و غذاهاي دریایی به کلیه

دسـت  بشـده رودخانه ها، دریاچه ها، آبگیرها، دریاها و اقیانوس ها و نیز استخرهاي پرورش ماهی سـاخته 

قرآن . یا حرام بودن ماهی و غذاهاي دریایی نظرات متفاوتی وجود داردلحالدر مورد . بشر اطالق می شود

:در این خصوص می فرمایدم یکر

بر شما حالل شد صید دریا و طعام آن تا شما و کاروانان به آن بهره مند شوید ولی صید بیابان تا زمانی کـه  «

وي اوست و پـاداش و کیفـر آنـان را    محرم هستید حرام است و بترسید از آن خدائی که بازگشت شما به س

»خواهد داد

»96سوره مائده، آیه «

وهم او خدائیست که دریا را براي شما مسخر کرد تا از گوشت ماهیان حالل آن تغذیه کنید و از زیـور آن  «

ها در آن برانید تا به تجـارت و  مانند در و مرجان و خز و سنجابش استخراج کرده و تن را بیارائید و کشتی

»سفر از فضل خدا روزي طلبید باشد که شکر خدا به جاي آرید

»14سوره نحل، آیه «

و هرگز آن دو دریا که آب این یک گوارا و شیرین و آن دگر تلخ و شور است یکسان نیستند با وجود ایـن  «

تناول کنید و زیورها از آن استخراج کرده که در پوشیده و زیب و زیور تن سازید شما از هر دو گوشت تازه 

»و در آن کشتی ها روان بینی تا از فضل خدا روزي طلبید، باشد که شکرگزار گردید

»12سوره فاطر، آیه «
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داوند دریاها را به تسخیر انسـان درآورده  در واقع، خ. این آیات به ما می گویند که ماهی غذایی حالل است

همچنین در احادیثی از پیامر اکرم به موضوع غـذاهاي دریـاي   . تا آنها از برکات و نعمات آن بهره مند گردند

-Al )اشاره شده است Quaderi, ٢٠٠٢).

را نهنـگ یـا   آمده است که گروهی براي صید به دریا رفتند و موجود عظیم الجثه اي را صید کردند که ظاه«

گر آنها در مورد حالل بودن آن براي خوردن بـا یکـدی  . ماهی بزرگ دیگري بوده است و آنرا به ساحل بردند

زي کـه بـه   نیاعلیرغماین تصمیم رسیدند که سرانجام آنها به. ال مرده بودبحث می کردند زیرا آن موجود قب

موضوع نزد پیامبر، ایشان فرمودنـد کـه ایـن    پس از بازگشت به شهر و طرح. نگردندغذا دارند مرتکب گناه 

.سه نکته در این حدیث وجود دارد. »برکتی بود که از جانب پروردگار براي شما فرستاده شد

. خوردن نهنگ مجاز است حتی اگر آنرا یک ماهی واقعی در نظر نگیریم، زیرا نهنگ یک پسـتاندار اسـت  -

.نیز حالل هستند) نه در آب و خشکی(دگی می کنند مشابه همین نکته، حیواناتیکه کامال در آب زن

. آنها باید به روشی انسانی کشته شوند. نیازي به کشتارحیوانات دریایی نیست حتی اگر آنها پستاندار باشند-

.در اینحالت بطور طبیعی خواهند مرد. معموال این کار با قرار دادن آنها در خارج از آب انجام می شود

ات خشکی، حیوانات دریایی مرده براي خوردن مجاز هستند، البته آنها نباید آثاري از فساد برخالف حیوان-

.و تجزیه شدن را نشان دهند

محققان اسالمی بر روي این موضوع که کدام غذاي دریایی مجاز و کدام غذاها براي مسلمانان حـرام اسـت   

این گروه بر ایـن باورنـد کـه چنانچـه     . هستندبرخی معتقدند که تنها صیدهاي زنده حالل . مطالعه کرده اند

برخی . ماهی صید شده مرده باشد، مشمول قوانین حیوانات خشکی زي مرده، بوده و مصرف آن حرام است

دیگر از محققان بر این اعتقادند که غذاهاي دریایی از این گونه قوانین مستثنی بوده و به حدیث فوق استناد 

.کنندمی 
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کلیـه کارشناسـان   اي موجودات دریایی حالل می باشند می توان گفـت کـه  گونه هدر خصوص اینکه کدام

برخی معتقدند کـه تنهـا ماهیـان فلـس دار     . حالل بودن ماهیان فلس دار متفق القول هستنددر مورداسالمی 

این گروه معتقدند که خرچنگ، میگو، هشت پـا و  . حالل هستند و سایر موجودات دریایی حالل نمی باشند

بعضی نیز اعتقاد دارند که هر موجودي که صـرفا در آب زنـدگی مـی کنـد     . و غیره حالل نیستند1رماهیانما

حالل است، بر این مبنا حیواناتی مانند الك پشت، قورباغه و تمساح که موجودات دوزیست محسـوب مـی   

.شوند حرامند

بعضی . تقسیم کردگروهتوان به چهار از این بحث اینطور بنظر  می رسد که ماهیان و غذاهاي دریایی را می 

قرار گرفته است در حالیکـه حـالل بـودن دسـته هـاي      مورد پذیرش جهانیاز این دسته ها به عنوان حالل

.غذایی دیگر را برخی پذیرفته اند و برخی دیگر آنرا رد می کنند

، 7، پـرچ 6، هرینـگ 5لیبوت، هـا 4، هداك3، سفره ماهی2شامل ماهی هاي داراي فلس و باله مثل کاد:اولگروه

، اورنـج  16، تـن 15، قـزل آال 14، کپـور 13، ماهی بوفـالو 12، وایتینگ11، ماهی خاردار10، ماهی آزاد9كپوال، 8مکرل

.این دسته از ماهیان بوسیله همه مسلمانان پذیرفته شده اند. هستند18، اسنپر17رافی

١ - Eels
٢ - Cod
٣ - Flounder
٤ - Haddock
٥ - Halibut
٦ - Hering
٧ - Perch
٨ - Mackerel
٩ - Pollock
١٠ - Salmon
١١ - Sea bass
١٢ - Whiting
١٣ - Buffalo Fish
١٤ - Carp
١٥ - Trout
١٦ - Tuna
١٧ - Orange roughy
١٨ - Snapper
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ولـی فلـس   ودهاست داراي باله باین دسته ممکن. باشندیمشامل ماهیان و حیوانات شبه ماهی:گروه دوم

برخی از موجودات این دسته ممکن است اکسیژن را از هوا دریافت نمایند اما همـواره در آب  . شته باشندندا

و 3، کاسـک 2، کوسـه، مارمـاهی، مونـک فـیش    1از مثالهاي این دسته می توان به گربه ماهی. زندگی می کنند

امـا بعضـی مـذاهب    اکثریت مسلمانان قـرار گرفتـه اسـت،   قبولاین دسته مورد . اشاره کرد4ماهی بادکنکی

.آنها ممکن است این دسته را مکروه در نظر بگیرند. اسالمی آنها را حالل نمی دانند

بـوده، اندازه و اشکال مختلفاین گونه ها داراي. استشامل چندین گونه غیرمرتبط با یکدیگر :گروه سوم

عموما از نـرم  که این دسته . نیستندخارج از محیط آب قادر به زیستن دروباشند می متحرك یا غیرمتحرك 

و مـاهی  7، اسـکالوپ 6، میگـو، اویسـتر، هشـت پـا    5کلم، ماسلتنان و سخت پوستان تشکیل شده اند شامل

کـه همیشـه در دریـا    وجـود دارد پستاندارانی نظیر نهنگ و دلفـین  در این گروه همچنین. می باشند8مرکب

سـایر مسـلمانان ممکـن    در حالیکهاکثر مسلمانان موجودات این گروه را مصرف می کنند. دزندگی می کنن

بنظر می رسد که میگو یک دسته خاصی را تشکیل می دهد زیـرا بعضـی   . است آنها را حرام یا مکروه بدانند

.افراد از گروه سوم فقط میگو را مصرف می کنند

. ه معموال در زیر مجموعه غذاهاي دریایی تعریف می شـوند حیواناتی است کشاملاین گروه :چهارمگروه

تنفس می کنند قادرند به علت اینکه از هوا وآنها بیشتر چرخه حیات خود را در اطراف آب زندگی می کنند 

برخـی از کارشناسـان   البتـه . این حیوانات معموال حالل محسوب نمی شوند. کنندب زندگی که در خارج آ

١ - Cat fish
٢ - Monk fish
٣ - Cusk
٤ - Blow fish
٥ - Mussel
٦ - Octopus
٧ - Scallop
٨ - Squid
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ایـن گـروه شـامل    . این حیوانات مربوط به دریا هستند زیرا در کنار آب زندگی می کنندکه اسالمی معتقدند

.، مارها، الك پشت ها، تمساح ها و قورباغه ها هستند1خرچنگ ها

شرایط کشتار یا کشتن ماهی و دیگر موجودات دریایی

یـک روش مـذهبی   ماهی و دیگر حیوانات آبزي نیازي به کشتن بر اسـاس  بر خالف حیوانات خشکی زي، 

با اینحال ماهی و دیگر جانوران آبزي را باید به گونه اي استحصال نمود کـه متحمـل رنـج و    . خاص ندارند

آنها را نباید مثل آنچه در کشورهاي شرقی انجام می شود مادامیکه هنوز زنده هستند . مشقت چندانی نشوند

.پوست کنی یا فلس کنی کرد

وري ماهی و غذاهاي دریاییدستورالعمل هاي کلی براي فرآ

کلی براي فراوري ماهی و غذاهاي دریایی شامل حفظ ماهیت محصول و عدم اسـتفاده از  دستورالعمل هاي

همچنین بر اساس دستورالعمل ها از تجهیزاتی کـه بـراي محصـوالت حـرام     . اجزاء حرام طی فراوري است

.استفاده شده اند نباید استفاده کرد

وري بیشترمحصوالت داراي فرا

شده مـاهی نبایـد حـاوي    3، و محصوالت پوشش داده2محصوالتی نظیر فیله ماهی، استیک ماهی، پاته ماهی

.دباششده استآورده Nه یا مشکوك که در ضمیمافزودنی هاي حرام 

طعم ها و افزودنی هاي غذایی

١ - Crab
٢ - Fish Patty
٣ - Battered and breaded products
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ي اسـتفاده در محصـوالت   استخراج طعم ها و تولید افزودنی هاي غذایی از مـاهی و غـذاهاي دریـایی بـرا    

به دلیل وجود تفاوت زیاد در خصوص قبول یـا عـدم پـذیرش مـاهی و غـذاهاي      . غیردریایی متداول است

دریایی در بین مصرف کنندگان مسلمان در کشورهاي مختلف، توصیه می شود که قبل از صـادرکردن طعـم   

.کامل داشتها و محصوالت دریایی صادرکنندگان باید از بازار کشور هدف اطالع 

1غذاهاي دریایی شبیه سازي شده

بعضی افراد بخاطر مالحظات مذهبی یا شخصی از مصرف غذاهاي دریایی واقعی مثل ناحیه دمی خرچنـگ  

اجتناب می کنند و در عوض از محصوالت شبیه سازي شده اسـتفاده مـی   3و یا پاي خرچنگ معمولی2دراز

سوریمی از ماهیهاي داراي مزه مطلوب . تهیه می شود4وریمیمحصوالت شبیه سازي شده عموما با س. کنند

طعم این نوع محصوالت از طعـم هـاي طبیعـی و مصـنوعی و قـوام آن بـا       . مثل ماهی پوالك تهیه می شود

افزودنی هاي بکار رفته در تولیـد محصـوالت غـذایی    . استفاده از عوامل تثبیت کننده مختلف تامین می شود

د محصوالت حالل مطابقت داشته باشـد و در آنهـا از   یلباید با دستورالعمل هاي توشبیه سازي شده یا بدلی

مراحـل تهیـه   . منشاء حیوانی حرام، الکل و یا موادي که مورد شک و تردید است استفاده نشوديدارااجزاء 

).8-1شکل(سوریمی براي تولید غذاهاي دریایی بدلی یک فراوري منحصر بفرد است 

در تولید سوریمینقاط کنترل حالل

شستشوي . مراحل فراوري ماهیهاي مورد استفاده شامل مراحل زیر است. فراوري سوریمی نسبتا ساده است

ماهی، جدا کردن سر، خارج کردن احشاء ، گاهی فیله کردن ماهی، خرد کردن، شستشوي مکرر گوشت هاي 

ط کردن بـا عوامـل تثبیـت کننـده و     خرد شده، گرفتن آب اضافی و خارج کردن پروتئین هاي محلول، مخلو

١ - Imitation sea food products
٢ - Lobster
٣ - Crab
٤ - Surimi
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. در جعبه ها و منجمد کردن براي مراحـل بعـدي فـراوري   يند، بسته ب1مواد محافظت کننده در برابر انجماد

.وجود دارد(HCPs)سه نقطه کنترل حالل 

ماهی پوالك


شستشو


جداکردن سر


خارج کردن احشاء


فیله کردن


خرد کردن


)شستشوي مکرر با آب تمیز(ده شستشوي گوشت خرد ش


خارج کردن آب اضافه


)براي تثبیت کردن گوشت(مواد افزودنی بامخلوط کردن 


انجماد سریع با استفاده از فریزرهاي صفحه اي تماسی


گذاريبسته بندي و برچسب 

الكومراحل تهیه سوریمی از ماهی پ: 8-1شکل 

١ - Cryoprotectant

،مواد معدنی،شکر
تثبیت کننده 

مواد محافظت کننده 
در برابر انجماد

HCP١

HCP٣

HCP٢
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HCP١

زیرا سوریمی را نمـی تـوان   . است) ماهی پوالك(ن جانوران غیر از ماهی هدف این مرحله شامل حذف کرد

.از خرچنگ، صدف یا الك پشت تهیه کرد

HCP٢

مـواد مختلفـی مثـل شـکر،     . استشامل افزودن عوامل تثبیت کننده و عوامل محافظت کننده در برابر انجماد

تـین، پـروتئین هـاي پالسـماي خـون، تـرانس       سوربیتول، مواد حاوي کلسیم، فسفاتها، سفیده تخم مرغ، ژال

اگـر بـراي تهیـه سـوریمی از     . و صمغ ها مورد استفاده قرار مـی گیرنـد  2، یا دیگر مواد باندکننده1گلوتامیناز

اسـتفاده از هـر   همچنین . باید از حیوانات یا ماهیان حالل بدست آمده باشداین مادهژالتین استفاده می شود

.با شرایط حالل می باشدآنه سوریمی، منوط به منطبق بودندر تهیماده افزودنی جدید

HCP٣

بسته بندي شده، به نحو مناسبی برچسب زده شده از مواد حاللدیتولدر نهایت، سوریمی باید در بسته هاي 

.شود و با عالمت حالل مشخص گردد

REFERENCES
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١ - Transglutaminase
٢ - Binders
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9فصل 

غالتتهیه شده ازمحصوالتشیرینی جات وشرایط تولید حالل براي

پایه غالت تولید می شوند شامل تعداد زیادي از فراورده هـاي غـذایی عمـده نظیـر نـان،      محصوالتی که بر

ترکیـب و  . و آدامس ها استنات ها، کلوچه ها، نان هاي روغنی، دو1غالت صبحانه، کیک ها، آب نبات ها

، شکر آردشاملهاي اصلی در محصوالت این گروهیافزودن. فراوري محصوالت این گروه بسیار متنوع اند

بر اساس طبیعت هر محصول، ممکن صدها افزودنی دیگر در محصوالت غالت استفاده . نگ استیو شورتن

Riaz )شوند  , ١٩٩۶).

مـی  تعدادي از افزودنی هاي متداول در صنایع غالت و شیرینی جات که از نظر حالل بـودن مـورد تردیـد   

:عبارتند ازباشند

روکش دونات، کیـک میـوه اي، بعضـی انـواع کیـک و نـان روغنـی        ممکن است به عنوان جزئی از :ژالتین

همانطور که در فصل یازده بحث خواهد شد، دو نوع ژالتین براي محصـوالت حـالل مناسـب    . استفاده شود

.هستند که عبارتند از ژالتین بدست آمده از حیوانات کشتار شده حالل و ژالتین حاصل از ماهی

آب شیرینی پزي و به میزان کمتـر در  بطور وسیع در صنایع نانوایی و :یدامولسیفایرهاي مونو و دي گلیسر

اگرچه مونو و دي گلیسریدها را می توان از هر نوع چربی و روغنی بدست آورد، . نبات ها استفاده می شود

,Riaz)اما براي محصوالت حالل فقط مونو و دي گلیسریدهاي داراي منشاء گیاهی مورد قبول مـی باشـد   

١٩٩٨).

١ - Candies
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Tweenپلی سورباتها با اندازه هاي مولکولی مختلـف نظیـر   :اامولسیفایرهسایر ٨٠،Tween Tweenو۶٠

بهتر . و امولسیفایرهاي دیگر بر اساس منشاء آنها می توانند مورد تردید باشند1، سدیم استئاریل الکتیالت۴٠

. است از امولسیفایرهاي داراي منشاء حیوانی اجتناب کرد

معموالً حاوي مقادیر مختلـف الکـل بـوده و بایـد از اسـتفاده آن در محصـوالت حـالل        : 2مه ايلیکور خا

,Riaz)خودداري کرد  ١٩٩٧).

ایـن مـواد ممکـن اسـت حـاوي      :مواد مورد استفاده براي چرب کردن سینی و ظروف مخصوص پخـت 

افزودنی . گر باشندییا مواد د، چربی خوك، ژالتین، قندها، پروتئین ذرت3افزودنی هایی نظیر شراب، پیه گاو

هاي با منشاء گیاهی و معدنی که براي این منظور استفاده می شوند حالل هستند و بایـد از مـواد مشـکوکی    

,Riaz)مثل ژالتین و چربی گاو یا مواد حرام نظیر چربی خوك اجتناب کـرد  قنـدها، پـروتئین ذرت،   . (١٩٩٩

نفت، و روغن هاي گیاهی از جمله افزودنی هاي حاللـی هسـتند   نشاسته ها، موم زنبور عسل، مواد با منشاء 

. که براي این منظور مناسب می باشند

نان که غـذایی مرسـوم   ینوع(5اسید امینه اي که ممکن است در دونات، خمیر پیتزا، تاکوشل:4ال سیستئین

ـ قرار گمورد استفاده )نوعی نان نازك(6یال، تورت)و را داخل آن قرار می دهندبه تاک از ایـن اسـید امینـه    . ردی

ال سیستئین حـالل  . ممکن است براي اصالح قوام پوشش هایی که در موادغذایی بکار می رود استفاده شود

مورد اول جهت استفاده افراد گیاه خوار بوده که بصـورت مصـنوعی سـاخته مـی     . به دو صورت وجود دارد

ال . باشـد یگان کشتار شده بر اساس موازین حـالل مـ  شود و نوع دیگر ال سیستئین بدست آمده از پر پرند

١ - Sodium Stearyl lactylate
٢ - Cream liquor
٣ - Beef tallow
٤ - L-Cysteine
٥ -Taco shell
٦ - Tortilla
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سیستئین ساخته شده از موي انسان نیز وجود دارد که عموماً به عنوان حالل شناخته نمی شود زیرا از جنبـه  

. احساس انسان نفرت انگیز و ناخوشایند بوده و لذا مکروه در نظر گرفته می شود

انواع محصوالت 

م در مورد محصوالت مختلف از جمله غـالت صـبحانه، نـان، کلوچـه و نـان      در این بخش برخی نکات مه

نـوعی شـیرینی کـه از    (1روغنی، دونات و دیگر محصوالت سرخ شده با پایه غالت، آدامس و مـارش مـالو  

. مورد بحث قرار می گیرد) ژالتین و شکر درست می شود

:2غالت صبحانه

ه اي داشته و شامل غالت مخلوط شده با شکر، نمک و مقـدار  اکثر غذاهاي این گروه فرموالسیون نسبتاً ساد

از ترکیباتی که بطور وسیع ولی به میزان کـم در  . کمی ترکیبات دیگر مثل رنگ ها و طعم هاي غذایی هستند

این محصوالت استفاده می شوند و از نظر حالل بودن می توانند مورد تردید واقع شوند می توان به مونـو و  

اگر در غالت صبحانه از افزودنی هایی با منشاء حیوانی استفاده نشـده  . و طعم ها اشاره کرددي گلیسریدها

بـا اینحـال بعضـی از انـواع ایـن      . باشد این محصوالت هیچ مشکلی از نظر حـالل بـودن نخواهنـد داشـت    

,Sakr)د محصوالت می توانند حاوي مارش مالو تهیه شده بر پایه ژالتین باشند که ممکن است حالل نباشن

١٩٩٩).

:نان

انواع بسیار گوناگون نان، از نانهاي غیر حجیم بدون استفاده از مایه خمیر تا نانهاي تهیه شده با مایـه خمیـر   

بعضی نانها نیـز  . یا نان دو الیه و نانهاي رول یا نان ساندویچی ایتالیایی و فرانسوي وجود دارد3مثل نان پیتا

١ - Marshmallow
٢ -Breakfast cereals
٣ - Pita bread
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نانهاي گروه اول فرموالسـیون سـاده   . یه خمیر و مخمر کامالً حجیم می شوندبا استفاده از ما1مثل نان تست

همـه نانهـا   . افزودنی هاي زیادي باشنديدر حالیکه نانهاي دیگر مثل نان سفید ممکن است حاو. تري دارند

. شـند ز بایدر مقادیر اندك نياساساً از آرد و آب تشکیل شده اند که می توانند حاوي مواد و ترکیبات دیگر

مونو و دي گلیسریدها، سدیم استئاریل الکتیالت : برخی از افزودنی هاي مورد تردید در تولید نان عبارتند از

از موارد نگران کننده در تولید نانها استفاده از مواد چرب کننـده اي اسـت کـه بـراي     . ها، و مواد طعم دهنده

.رندیگچرب کردن سینی ها و ظروف پخت نان مورد استفاده قرار می

بسیاري نانها با استفاده از مخمر تولید می شوند که نه تنها باعث تولید دي اکسیدکربن بلکه سبب تولید الکل 

نگرانی در هدف از پخت نان تولید الکل نبودهو لذااگرچه الکل از افزودنی هاي حرام است اما . نیز می شود

.خصوص حضور الکل در نان وجود ندارد

ا و نانهاي روغنی کیک ها، کلوچه ه

براي ایجاد ویژگیهـاي خـاص و   . مواد اصلی تشکیل دهنده این محصوالت غذایی، آرد، شکر و روغن است

از مواد افزودنی که باید . نیز در تهیه آنها استفاده شوديگریمتمایز کردن آنها از یکدیگر ممکن مواد متعدد د

ي گلیسـریدها، ژالتـین، پلـی سـورباتها، سـدیم اسـتئاریل       از استفاده آنها اجتناب نمود می توان به مونو و د

. سیستئین، مواد طعم دهنده حاوي الکل، و دیگر مواد غیر حالل اشاره کرد–الکتیالت، ال 

دونات و دیگر محصوالت سرخ شده 

اولین و مهمترین موضوع آن است که روغن مورد استفاده براي سرخ کـردن ایـن محصـوالت روغـن هـاي      

موادیکه باید از آنهـا در تهیـه دونـات اجتنـاب کـرد      . ا روغن هاي تهیه شده از منابع حالل باشندگیاهی و ی

ژالتین مـورد اسـتفاده بـراي روکـش دادن     . مشابه آن چیزي است که در مورد کیک ها و کلوچه ها ذکر شد

. دونات را می توان به راحتی بوسیله یک صمغ گیاهی مناسب جایگزین کرد

١ - Sliced bread
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)آدامس(ی صمغ هاي جویدن

بـه  (USDA)آدامس ها ممکن است از هر یک از افزودنی هایی که توسط سازمان غذا و دارو ایاالت متحده 

. تشـکیل شـده باشـد   انـد شناخته شده) موادي که سالمت آنها مورد تایید قرار گرفته است(GRAS1عنوان 

الت استفاده می شوند و حالل بودن آنها هستند که معموالً براي تولید این محصويو ژالتین مواد2استئاراتها

,Uddin)می تواند شک برانگیز باشد کـه داراي  براي تولید محصـوالت شدهاستفادهموادبسیاري از . (١٩٩۴

جزو افزودنیهاي مشکوك باشند لذا براي تولید صمغ هاي جویـدنی حـالل   می باشند می توانندصمغ منشاء

ـ براي تولید محصول حالل با. گردندباید این ترکیبات بطور مناسبی پایش  د از اسـتئارات و ژالتـین حـالل    ی

. استفاده نمود

مارش مالوها

براي اینکه . مارش مالوها شیرینی هایی هستند که عمدتاً از شکر، ژالتین و طعم هاي غذایی تشکیل شده اند

منشاء خوك موردنیاز يراو حالت چسبناك نیز نداشته باشد ژالتین دا3مارش مالو به بهترین نحوي پف کند

. استفاده نمـود حالل بدست آمده از گاوبراي تولید مارش مالوي حالل باید از ژالتین ماهی یا ژالتین. است

در اغلـب کارخانجـات بـراي جلـوگیري از     . طعم هاي مورد استفاده در مارش مالو نیز بایـد حـالل باشـند   

براي تولید مـارش مالوهـاي حـالل،    . ه ذرت می غلطانندچسبیدن مارش مالوها به یکدیگر، آنها را در نشاست

. تمیز کردن کامل تجهیزات و تعویض نشاسته تازه به جاي نشاسته قبلی از اهمیت زیـادي برخـوردار اسـت   

قبل از شروع تولید باید تجهیزات مورد بازرسی قرار گرفته و باقیمانده هاي احتمالی مربوط بـه محصـوالت   

.پاك گردندیلقباتدیتولیدشده در تول

١ - Generally Recognize As Safe
٢ - Stearates
٣ - Fluffy
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در تولید نانل نقاط کنترل حال

ـ اگرچه مراحل تولید نان کامالً ساده است، با اینحال چند مرحله در تولید نان بایـد مـورد توجـه قـرار گ     رد ی

).9-1شکل (

HCPکلیه افزودنی هاي عمده و جزئی مورد استفاده براي تولید نان باید حالل باشند: ١.

HCPبراي چرب نمودن ظروف پخت نان باید حالل باشنداستفادهرد مواد چرب کننده مو: ٢ .

HCPمنشـاء حیـوانی نظیـر اسـتئارات     دارايمواد مورد استفاده براي بسته بندي نان باید عاري از اجزاء : ٣

.باشد

نقاط کنترل حالل در تولید نان: 9-1شکل 

اولیهمواد خام

HCPمخلوط نمودن١
مخلوط کردن 

تهیه خمیر

تقسیم کردن

HCPقراردادن در ظروف مخصوص پخت نان٢ کردنکنندهمواد چرب

پخت نان، برش زدن و غیره

HCPگذاريبسته بندي و برچسب٣
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10فصل 

حاللمل هاي غذایی مکشرایط تولید 

مواد غذایی که داراي اثرات دارویی بـر  (1در این فصل مکمل هاي تغذیه اي و غذایی حاوي نوتراسوتیکالها

، ویتامین ها، مواد معدنی و دیگر محصوالت تغذیه اي که بـراي افـزایش و نیـز    )روي سالمت انسان هستند

ر خواهنـد  اري استفاده می شوند، مورد بحث قـرا نگهداشتن وضعیت سالمت و یا به منظور پیشگیري از بیم

تعداد مکمل هایی  که از طریق سوپرمارکت ها و فروشگاههاي ویـژه در اختیـار   در چند دهه گذشته. گرفت

. مصرف کنندگان قرار گرفته است رشد بی سابقه اي را نشان می دهد

الت نوتراسوتیکال که به حفـظ  که سبب بهبودي می شوند و محصو2مرزهاي بین محصوالت فارماسوتیکال

موضوع سالمت بخشی بسیاري از (FDA)سازمان غذا و دارو . سالمتی کمک می کنند در هم ادغام شده اند

هدف از این فصل نشان دادن تأثیر ایـن  . محصوالت غذایی را از منظر جدي تري مورد توجه قرار داده است

ود در آنهـا و بررسـی جنبـه هـاي مصـرفی آن بـراي       باشد، بلکه این فصل به ترکیبات موجیمحصوالت نم

.مصرف کننده مسلمان خواهد پرداخت

با وجودیکه یک فرد مسلمان ممکن است در شرایط اجبار یک محصـول حـرام را بـه عنـوان دارو مصـرف      

ممکـن اسـت   . اجتناب می کننداستنماید، اما عموماً مسلمانان بطور آگاهانه از چیزي که حرام یا مشکوك 

ژالتینی آماده شده اند مصرف نمایند ولی از مصـرف  يرا که در کپسولهايی افراد داروي تجویز شده ابعض

کپسول هاي ژالتینی جز در مواردي کـه تاییـد   . خودداري کنند) به دلیل عدم اضطرار(کپسول مولتی ویتامین 

ز ژالتـین خـوك سـاخته مـی     ه آن از منابع گاوي باشد معمـوال ا یه حالل داشته و یا برچسب آن نشانگر تهی

١ - Nutraceuticals
٢ - Pharmaceuticals
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داروهایی که براي درمان بیماریها و کمک بـه  . ژالتین تهیه شده از خوك از نظر مسلمانان حرام است. شوند

. فایق شدن به امراض مورد استفاده قرار می گیرند از دستورالعمل هاي مواد غـذایی حـالل مسـتثنی هسـتند    

در مـورد  . بـراي جـایگزین کـردن وجـود نـدارد     یمشابهمعموالً براي داروهایی که تجویز می شوند داروي 

داروهایی که بصورت کپسول می باشند فرد ناگزیر از مصرف آنها است البته ایـن موضـوع در مـورد مـولتی     

ویتامین ها مطرح نمی باشد زیرا این داروها جهت بهبود وضعیت سالمتی افراد و نه براي درمان بیماریهـاي  

جایگزین مولتی ویتامین ها نظیر قرص ها، شربت ها و داروئیبر این اشکالعالوه . جدي مصرف می شوند

کپسـولهاي ژالتینـی   شـکل لذا فرد الزامی براي مصرف ویتامین هـا در  . کپسول هاي گیاهی نیز وجود دارند

مثل شربت هاي سرفه سعی می کنند کـه  خرید محصوالت داروییهنگامبسیاري از مصرف کنندگان . ندارد

همچنین این افراد از دکتـر داروسـاز مـی خواهنـد کـه بـه جـاي        . فاقد الکل را خریداري نمایندمحصوالت

مالزي از فعالترین بازارهاي مکمل هاي تغذیه اي بـوده و  . کپسولهاي ژالتینی، قرص در اختیار آنها قرار دهد

.مردم می توانند اشکال حالل این محصوالت را جستجو نمایند

مکمل هاي غذایی را در زمره محصوالت دارویی قرار می دهد و آنها را با محصوالت سازمان سالمت مالزي 

مشخص کردن این محصوالت با عالمت حـالل مغـایر مقـررات    . غذایی در یک گروه طبقه بندي نمی نماید

از آنجائیکه مصرف کنندگان مسلمان بسیار نگران این مقررات هستند، دولت باید . داخلی محسوب می شود

از طرف دیگر در انـدونزي نـه تنهـا    . ت به خواسته آنان انعطاف نشان داده و قوانین مذکور را لغو نمایدنسب

مواد غذایی بلکه همچنین داروها و مواد و لوازم آرایشی نیز در برنامه حالل قرار دارند کـه توسـط سـازمان    

شـوراي مـذهبی انـدونزي کـه     کنترل شده و تحت نظارت (AIFDC)1نظارت بر غذا، دارو و لوازم آرایشی

مسـئول ارزیـابی، بررسـی، تاییـد و     AIFDC. نیز نامیده می شود قرار دارد(MUI)2مجلس علماي اندونزي

پایش سیستم هاي تولید کننده و محصوالت آنها شامل مواد غذایی، داروها، لوازم آرایشی، بهداشتی و دیگـر  

١ -Assessment Institute for Foods، Drugs، and Cosmetics
٢ - Majelis Ulama Indonesia
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م و عالمت حالل در برچسب محصـوالت حـالل یـا    این سازمان در استفاده از آر. محصوالت مصرفی است

بنابراین قبل از عرضه محصوالت به هر کشور یـا منطقـه اي مشـخص    . اجزاء تشکیل دهنده آنها مصر است

. نمودن شاخص هاي مورد قبول بازار از اهمیت زیادي برخوردار است

مکمل هـاي  . الت غذایی استدستورالعمل هاي کلی براي تولید مکمل هاي غذایی مشابه تولید سایر محصو

از اسـتفاده  . غذایی که براي اکثر مناطق تولید می شوند از ترکیبات و عصاره هـاي گیـاهی تهیـه مـی شـوند     

قرنها است که افزودنیهاي گیـاهی  . افزودنیهاي با منشاء دامی در فرموالسیون این مکمل ها باید اجتناب نمود

1ه جین سـنگ اه قرار گرفته اند که می توان به استفاده از گیدر فرهنگ و آداب و رسوم مختلف مورد استفاد

,Li and wang)در فرهنگ چین  ,Al-Akili)در فرهنگ اسالمی 2، سیاه دانه(١٩٩٨ در هند 3، و انقوزه(١٩٩۴

(Raghavan Uhl, .اشاره کرد(٢٠٠٠

نگاهی به افزودنی ها 

مل هزاران قلم از مـواد و ترکیبـات مختلـف باشـد و     پایگاههاي اطالعاتی افزودنی هاي غذایی می تواند شا

. شرکت هاي تولید کننده ممکن است در یک دوره زمانی خاص از هزاران ترکیب مختلـف اسـتفاده نماینـد   

در . تشریح وضعیت حالل بودن کلیه مواد افزودنی مورد استفاده در صنایع خارج از حوصله این کتاب است

هایی که از جنبه حالل بودن مورد توجه بیشتري بوده و نیز محصوالتی کـه  این مجال تنها برخی از افزودنی

. این مواد در تهیه آنها بکار می روند آورده شده اند

١ - Ginseng
٢ - Black seed
٣ - Asphoetida
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منشـاء  يطعم ها و مواد رنگ دهنده ممکن است سبب پنهان شدن الکل یا افزودنی هاي حـرام دارا -

اندام تناسلی گربه زباد یافـت مـی   ماده معطري که در کیسه اي نزدیک(1حیوانی نظیر روغن سیوت

.در فرموالسیون شوند) شود و به آن مشک زباد نیز گفته می شود و در عطرسازي بکار می رود

ژالتین براي کپسوله کـردن و محافظـت از   . بتاکاروتن اغلب در مقادیر کم با ژالتین فرموله می شود-

شرکت هـا بـراي کپسـوله کـردن از     ازیبرخ. بتاکاروتن استفاده می شودرنگ و دیگر خصوصیات

عـالوه بـر ایـن    . ژالتین ماهی استفاده می کننـد و بدینوسـیله محصـول حـالل و کوشـر مـی شـود       

تولیدکنندگان از ژالتین حالل گاو و یا صمغ هاي گیاهی براي کپسوله کردن بتا کاروتن استفاده مـی  

.کنند

. دو قسمتی سخت بسیار متـداول اسـت  و کپسولهاي2استفاده از ژالتین براي ساخت کپسولهاي نرم-

.به جاي ژالتین خوك می توان از نشاسته، سلولز یا ژالتین حالل استفاده کرد

در فراوردهاي پـودري  3استئاراتهاي داراي منشاء حیوانی را می توان به عنوان عامل ضد چسبندگی-

. یا قرص ها استفاده نمود

می توان در محصوالت . قرص ها استفاده می شوندگاهی براي پوشش دادن و براق کردن4توئین ها-

.حالل به جاي توئین هاي مشتق شده از حیوانات از توئین هاي بدست آمده از گیاهان استفاده کرد

ان نیز می تـو همچنین در ساخت سایر محصوالت.استفاده می شودکپسول هاگلیسرین در ساخت-

اء گیاهی براي استفاده در فراورده هاي حالل مناسـب  منشيگلیسرین دارا. از این ماده استفاده نمود

.باشدیم

١ - Civet oil
٢ - Softgel
٣ - Free-Flow agents
٤ - Tweens
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ع محصوالت انوا

، شربت ها و محصوالت مایع، قرص ها، کپسـول هـاي   1محصوالت این گروه به اشکال مختلف مثل پودرها

افزودنی هاي نوتراسوتیکال نیز می تواننـد بـه زمینـه مـواد     .تولید می شوند3و کپسول هاي دوتکه2یک تکه

.ا اضافه شوندزغذایی مثل آب میوه ها، غذاهاي حاضري و نوشابه هاي انرژي 

و یا در موارد خاص با لیپیـدها مثـل   ) 4قرص هاي ژالتینی(قرص را می توان با استفاده از ژالتین : قرص ها

بـا  براي تهیه قرص هاي حالل باید از ژالتین حالل تاییـد شـده و لیپیـدهاي    . پلی سورباتها روکش دار کرد

عالوه بر این براي تهیه مواد موردنیاز جهت روکش دادن قرص هـاي حـالل مـی    . منشاء گیاهی استفاده کرد

.توان از قندها و پروتئین هاي گیاهی مثل زئین نیز استفاده کرد

بسیاري از فرموالسیونهاي مایع به عنوان مواد نگهدارنده یا حالل با استفاده :نوشیدنی ها و مکمل هاي مایع

مواد جایگزین نظیر مخلوط هاي پروپیلن گلیکـول را مـی تـوان اسـتفاده     . ز الکل اتیلیک استاندارد شده اندا

% 1/0همانطور که در فصل سیزده بحث شده است میزان الکل در محصول نهـایی مـی توانـد کمتـر از     . کرد

. باشد

البته آنها را . ن ساخته می شوندکپسول هاي یک تکه منحصراً از ژالتی:5ژل نرمساخته شده ازکپسول هاي

و دیگر صمغ هاي گیاهی نیـز تهیـه   6می توان از افزودنی هاي گیاهی مثل نشاسته اصالح شده، صمغ سلولز

ایـن  . ن براي این منظور ژالتین ماهی و ژالتین حالل بدست آمده از گاو نیز مناسب می باشـند یهمچن. نمود

ن است حاوي گلیسرین یا مواد شیمیایی چرب نیـز باشـند کـه    نوع کپسول ها عالوه بر ترکیبات اصلی ممک

.باید از منابع گیاهی یا حالل تأمین گردند

١ - Powders
٢ - One-Piece capsule (Soft shell)
٣ - Two-piece capsules (hard shell)
٤ - Gel tabs
٥ - Softgel capsule
٦ - Cellulose gum (Carboxymethyl cellulose, CMC)
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ایـن نـوع   کپسول هاي ساخته شـده از ژل نـرم بـراي تولیـد    نظیر:1ژل سختساخته شده ازکپسول هاي 

ر حال حاضر مکمل هـاي  د. کپسولها که به کپسولهاي دو تکه نیز معروفند، عمدتاً از ژالتین استفاده می شود

این نوع کپسول ها را می تـوان بـا اسـتفاده از    . غذایی در شکل کپسول براي افراد گیاهخوار تولید می شوند

از گلیسرین و دیگر افزودنی ها مـی  . ه نمودیسلولز اصالح شده، نشاسته اصالح شده یا دیگر مواد گیاهی ته

صورت کلیه مواد مذکور باید داراي منشاء گیاهی بوده و یـا  در این . توان براي کمک به فراوري استفاده کرد

چنانچه کپسولهاي ژالتینی دو تکه استفاده می شوند ژالتین باید از نوع ژالتین . از منابع نفتی تهیه شده باشند

. همچنین افزودنی هاي فرعی مورد استفاده نیز باید حالل باشند. تایید شده و حالل گاوي باشد

مینان از اینکه محصول تولید شده از نظر تجارت جهانی مورد قبول قرار مـی گیـرد، توصـیه    براي حصول اط

می گردد که مکمل هاي غذایی، تغذیه اي و فارماسوتیکال بدون استفاده از مواد داراي منشاء حیوانی ساخته 

.هد بوددر این صورت محصول بدست آمده از نظر حالل، کوشر و گیاه خواران مورد قبول خوا. شوند
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١ - Hardgel Capsules
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11فصل 

ژالتین در محصوالت غذایی حالل

جات، کلوچه ها و کیک هـا اسـتفاده مـی    یژالتین در بسیاري محصوالت از جمله در ژله ها، بستنی، شیرین

. ژالتین در محصوالت غیرغذایی نیز مثل داروهاي پزشکی و دامپزشکی مورد استفاده قـرار مـی گیـرد   . شود

منابع معمول ژالتین پوست خوك، پوست گاو، استخوان . حالل تهیه شوداین ماده می تواند از منابع حرام یا

بطـور کلـی برچسـب محصـول منشـاء ژالتـین را       . گاو، و به میزان کمتر پوست ماهی و پوست مـرغ اسـت  

,Chaudry)مشخص نمی کند  ، لذا مصرف کنندگان حالل بطور طبیعی از محصوالت حـاوي ژالتـین   (١٩٩۴

میـزان واردات مـواد غـذایی    بـا افـزایش  .ه ژالتـین داراي تاییدیـه حـالل باشـد    خودداري می کنند مگر آنک

عرضـه شـده نیـز رو بـه     يکشورهاي اسالمی آگاهی مصرف کنندگان مسلمان نسبت به مشکالت ژالتین ها

در حال حاضر در تعدادي از کشورهاي اسالمی از جمله مالزي و اندونزي مقرر شده است که . افزایش است

چندین تولیدکننده در اروپا، هند و پاکستان . رداتی حاوي ژالتین باید داراي ژالتین حالل باشندمحصوالت وا

. ژالتین حالل تولید می کنند

ژالتین در اسالم 

حیوانی است که از هیدرولیز نسبی بافت کالژن بخش هاي مختلف بدن حیـوان  1ژالتین یک محصول فرعی

بیشـتر  . ه ماهیت مواد خام مـورد اسـتفاده بـراي تولیـد ژالتـین دارد     حالل بودن آن بستگی ب. بدست می آید

.ژالتین ها متعلق به یکی از دو نوع زیر است

١ - By-Product
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. منحصراً از پوست خوك تهیه می شود و لذا براي مصرف مسلمانان حرام است: Aژالتین نوع 

از اسـتخوانهاي گـاو   1از پوست گاو یا گوساله و یا از طریق خارج ساختن مواد معـدنی : Bژالتین نوع 

پوست گاو و گوساله که براي تهیه ژالتین استفاده می شود، معموالً مربـوط بـه حیوانـاتی    . تهیه می شود

مجاز یا غیرمجاز بودن استفاده از این نـوع ژالتـین بـراي    . ن کشتار شده اندناهستند که توسط غیرمسلما

وان گاوهاي کشتار شده بـه روش حـالل نیـز    البته ژالتین تهیه شده از استخ. مسلمانان مورد بحث است

که بـه منـابع دیگـر ژالتـین آلـوده نبـوده و از       یژالتین تهیه شده از پوست ماهی به شرط. موجود است

ماهیهاي تهیه شده باشد که از نظر مصرف کننده مسلمان در زمره گونه هاي مـورد قبـول باشـد، حـالل     

ارند که ژالتین با منشاء نامشخص بسیار مورد تردید واقع تولیدکنندگان مواد غذایی اطالع د. خواهد بود

را مسلمانان بشـدت  یباشد زیز مطرح میمنشاء خوك نيداراين هاین موضوع در مورد ژالتیا. گرددیم

,Sakr)از مصرف این گونه مواد غذایی منع شده اند  ١٩٩٩).

منابع ژالتین 

ن گاو، پوست ماکیان، و دیگر حیوانات حالل، حیوانات براي ژالتین هاي بدست آمده از پوست گاو، استخوا

. بایدمطابق با مقررات اسالمی که در فصل سوم توضیح داده شد کشتار شوند

که اسـتخوان تـازه را بـه خـرده اسـتخوان      2در کشتارگاههاي مدرن، استخوانها به شرکت هاي فراوري کننده

با اینحال در بسیاري از کشـورهاي  . د فروخته می شودخشک مورد استفاده براي تولید ژالتین تبدیل می کنن

از استخوان بطور 3آسیایی و آفریقایی استخوان ها به عنوان ضایعات دور ریخته شده و روند جداشدن چربی

بدون وارد شدن به جزئیات روند چربی زدایی باید به این نکته اشاره نمود کـه هنگـام   . طبیعی اتفاق می افتد

١ - Demineralized
٢ - Rendering companies
٣ - Degreasing Process
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اب استخوانها براي تهیه ژالتین مورد مصرف در صنایع غذایی یا دارویی بایـد بـه حـالل    جمع آوري و انتخ

بودن منابع تهیه استخوانها توجه نمود زیرا نمی توان از استخوانهاي حیوانات حرام یا غیـرحالل بـراي تهیـه    

مرده اند و یـا بـراي   استفاده از استخوانهاي حیواناتیکه بدون انجام روش کشتار مناسب . ژالتین استفاده کرد

.مراسم مذهبی مورد استفاده قرار گرفته اند ممنوع است

تولید ژالتین حالل 

کالژن پروتئینی نامحلول است که در مهره داران وجـود داشـته و از اجـزاء    . ژالتین از کالژن مشتق می شود

. یز کالژن بدست می آیـد ژالتین از طریق هیدرول. اصلی تشکیل دهنده بافت هاي پیوندي و استخوانها است

برخی . انواع ژالتین وجود دارد که ترکیب آن ها به منشاء کالژن و روش هیدرولیز مورد استفاده بستگی دارد

.نشان داده شده است11-1از روش هاي تهیه ژالتین در شکل 

آماده سازي منابع ژالتین 

براي آماده سازي کالژن جهـت اسـتخراج   . مواد خام اصلی براي تولید ژالتین هستندپوست و استخوان گاو 

بـا کمـک   ) در پوسـت (و چربی و پروتئین ها ) در مورد استخوانها(ژالتین، مواد غیرکالژنی مثل مواد معدنی 

. روش هاي مختلف جدا می شوند

نیز نامیده می شوند و از گاوهاي کشتار شده حالل بدست 1استخوانهاي تازه که استخوانهاي سبز:استخوانها

سانتی 1-2آمده اند را تمیز کرده، چربی زدایی نموده، خشک و نگهداري کرده و به قطعاتی به ابعاد حدوداً 

سپس این قطعات را براي خارج ساختن امالح معدنی با اسید هیدروکلریک رقیـق تیمـار   . متر خرد می کنند

. نامیده می شود2مواد اسفنجی شکل باقیمانده، اسئین. می کنند

١ - Green bones
٢ - Ossein
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معموالً قطعـات پوسـت   . کشتار شده حالل از دباغی هاي تولید چرم تهیه می شونديپوست گاوها:پوست

. بصورت شیمیایی با آهک و محلول سولفید موزدایی شده و سپس بصورت مکانیکی نرم می شود

براي تولید ژالتین حالل، اوسئین و قطعات پوست گاو بوسیله یک ماده قلیـایی معمـوالً آهـک و آب بـراي     

بر اساس تیمار مرحله قبل، نوع مواد مورد . مدت طوالنی در درجه حرارت محیط تحت تیمار قرار می گیرند

.هفته طول بکشد8-12استفاده، اندازه قطعات و دما، تیمار با آب آهک ممکن است 
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استخراج متوالی با آب داغ 

تراسیون فیل

تبادل یونی 

تبخیر

فیلتراسیون

ناستریلیزاسیو

رسرد کردن تا دماي موردنظ

استخراج تحت فشار

خشک کردن 

کردنآسیاب

مخلوط کردن و بسته بندي 

مراحل تولید ژالتین: 11-1شکل 

پوست گاو موزدایی شده پوست خوك 
استخوان چربی گیري شده، 

خشک شده و خرد شده 

شستشو با آب 

تیمار با اسید 

شستشو با آب

تیمار با آهک 

تیمار با اسید 

تیمار با اسید 

تیمار با آهک 

شستشو 

کلسیم
فسفات



١٥٢

این فرآیند با تعیین درجه قلیائیت آب آهک بوسیله تیتراسیون با اسید یا بوسیله آزمایش مواد استخراج شـده  

ـ      رمدت زمان الزم براي ق. کنترل می شود راي ار گرفتن اسـئین در آب آهـک معمـوالً بیشـتر از زمـان الزم ب

در مرحله بعد مواد . براي جبران آب آهک مصرف شده مقادیري آب آهک اضافه می شود. پوست گاو است

مواد با کمک اسید تنظیم شده pH. بطور کامل با آب سرد شستشو داده شده تا آب آهک اضافی خارج شود

.و براي بازیافت ژالتین محلول، استخراج بوسیله آب داغ انجام می شود

ژالتین حالل استخراج 

در . انجام می شـود C˚60-50معموالً در دماي آناولین مرحله . بار متغیر است3-6مراحل استخراج بین 

مرحلـه نهـایی اسـتخراج در دمـاي     . افزایش مـی یابـد  C˚10-5مراحل بعدي استخراج در هر مرحله دما 

ي شده، آنالیز گشته و نهایتاً بر اساس مواد استخراج شده جداگانه نگهدار. نزدیک نقطه جوش انجام می شود

. آنچه که مشتریان می خواهند مخلوط شده و عرضه می گردد

مواد استخراج شـده  . گردداستخراج اولیه در مقایسه با استخراجهاي مراحل بعد محصول بهتري تولید می در

بهتـر و داراي حـداقل رنـگ    در مراحل اولیه داراي وزن مولکولی باالتر، ویسکوزیته باالتر، قدرت ایجاد ژل

مواد استخراج شده در مراحل بعد در درجه حرارت هاي باال رونده بدست می آیند کـه سـبب تولیـد    . است

. محصولی با وزن مولکولی کمتر، قدرت ایجاد ژل پایین تر و رنگ بیشتر می شود

از فیلتر و دیونیزه شـدن،  محلول رقیق ژالتین حالل بدست آمده از مراحل مختلف استخراج با آب داغ، پس 

. توسط فیلترهاي غشایی یا جریان معکوس یا توسط تبخیرکردن در خالء و یا هر دو روش تغلیظ می گردند

سپس محلول ژالتین سرد شده و بصورت نوارهایی بریده شده و یا بصورت رشته در می آینـد و ایـن مـواد    

ایـن نـوار از   . جنس فوالد ضدزنگ قرار می گیرندژله اي بصورت یک الیه بر روي نوار یا تسمه حلقوي از 

به نحویکه در هر بخش دما و رطوبت هواي خشک عبور کردهاتاقک خشک کن که داراي چند بخش است
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70در بخش هاي اولیـه تـا حـدود    سانتیگراد 30دامنه دماهاي اعمال شده از . کننده به دقت کنترل می شود

خشک کردن دماي هوا بطور پیشرونده افزایش می یابد که با هنگامدر. در بخش نهایی متغیر استسانتیگراد 

ساعت طول می 1-5خشک کردن . خارج شدن هواي مرطوب و جایگزین کردن هواي مناسب همراه است

میزان خشک شدن بـدقت کنتـرل   . ط انجام کار بستگی داردیکشد و این زمان به کیفیت و غلظت مواد و شرا

سـپس ژالتـین   . از دستگاه خشک کن خارج مـی شـود  % 10با میزان رطوبت حدود ژالتین حالل . می گردد

.خشک به ذراتی با اندازه موردنظر خرد می گردد

چنانچه ژالتین حالل در دسترس نباشد، تولیدکنندگان می توانند از برخی ترکیبات گیاهی بـه جـاي ژالتـین    

البته ژالتین تنها ماده اي است که . ه ژالتین دارنداین مواد گیاهی جایگزین شده عملکردي مشاب. استفاده کنند

در دماي پایین تر از دماي بدن بصورت مذاب بوده و می تواند بیش از یکبار بـه حالـت مـذاب در آمـده و     

.مجددا بحالت ژل درآید

یاهی جایگزین ژالتین گترکیبات 

نی، ژاپنـی، بنگـالی یـا سـیال    3نـی ، ایزین گـالس چی 2آگار، ژلوز-آگار همچنین به نامهاي آگار:1آگار-

.خوانده می شود

.استخراج می گردد5پلی ساکاریدي است که از جلبک دریایی:4کاراگینان-

.حضور دارددر دیواره سلولی کلیه گیاهاني است کهپلی ساکارید:6پکتین-

١ - Agar
٢ - Gelose
٣ - Chinese isinglass
٤ - Carrageenan
٥ - Sea weed
٦ - Pectin
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باکتري بایـد  محیط کشت . صمغ پلی ساکاریدي است که بوسیله باکتري تولید می شود:1صمغ زانتان-

.حالل باشد تا محصول بدست آمده نیز حالل شود

نشاسته اصالح شده ذرت -

صمغ سلوز-

ژالتین حالل کاربرد هاي

بطور وسیع در سیستم هاي غذایی، تهیه مواد فارماسـوتیکال و  کهبوده فراوانژالتین ماده اي با قابلیت هاي 

.دیگر محصوالت صنعتی بکار می رود

مواد غذاییژالتین در 

ژالتین حالل در تهیه دسر ژالتینی، محصوالت لبنی مثل ماست، خامه پرورده، پنیر دهقانی و دیگـر فـراورده   

همچنین ژالتین بطور وسیع در . شده بکار می رود2هاي لبنی و نیز فراورده هاي لبنی تقلیدي یا مشابه سازي

ژالتین از مواد اصلی مارش مالو است . ده می شوداستفا4و کیک پنیر3دسرهاي منجمد مثل بستنی، پاي خامه

در . جات نیز استفاده می شودیژالتین در شیرین. است که سبب می شود ساختمان کف مانند آن حفظ گردد

اسـتفاده  7و گوشت نمک سود شده گـاو 6، گوشت گاو ژله اي5صنایع گوشت ژالتین در کنسروهاي گوشت

وري در صنایع غذایی جهت صاف کردن شراب سـیب و  همچنین ژالتین براي کمک به فرا. استفاده می شود

.آب میوه استفاده می شود

ژالتین حالل در فراورده هاي دارویی و لوازم آرایشی

١ - Xanthan gum
٢ - Imitation dairy Foods
٣ - Cream pie
٤ - Cheese cakes
٥ - Luncheon meat
٦ - Jellied beef
٧ - Corned beef loaves
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در کپسول هاي نرم و کپسول هاي . کاربرد اصلی ژالتین حالل در صنایع داروسازي در ساخت کپسول است

) که تا قبل از رسیدن بـه روده بـاز نمـی شـوند    کپسولهائی(1سخت دوتکه اي و نیز در کپسولهاي روده اي

بترتیب تولید کپسـول بـا ژالتـین    11-3و 11-2اشکال . ژالتین جزء تشکیل دهنده اصلی محسوب می شود

. حالل و تولید دسر ژالتینی حالل را نشان می دهد

. فاده مـی شـود  اسـت 3، مرطوب کننده و پوشش دهنده2ژالتین حالل در قرص ها به عنوان عامل متصل کننده

و قطره هاي سرفه ترجیحاً بر پایه ژالتین ساخته می شوند کـه علـت آن خـواص نـرم     4قرص هاي مکیدنی

ژالتین در امولسیونهاي دارویی به عنوان تثبیت کننده و امولسیفایر عالی . کنندگی و غیرمحرك بودن آن است

، براي درمان اخـتالالت مختلـف   )خارجیاستعمال (ژالتین براي تولید داروهاي موضعی . شناخته شده است

پوستی و به عنوان عامل چسباننده براي نگهداشتن بانداژ و داروهاي استفاده شده در ناحیه مربوطه در کنـار  

و 5از دیگر موارد مصرف دارویی ژالتین می توان به پایه گلیسرینی براي شیاف ها. یکدیگر استفاده می شود

ژالتین در بسـیاري از مـواد آرایشـی بـه عنـوان عامـل       . ي خاص اشاره کردحاملی براي مکمل هاي تغذیه ا

و بـه  6ژالتین غالبا در کرم ها، لوسـیونهاي حالـت دهنـده مـو    . امولسیون کننده و نرم کننده استفاده می شود

ر یک استفاده از ژالتین حالل در ه. عنوان پروتئین در شامپوهاي پروتئینه و در نرم کننده مو استفاده می شود

.از این محصوالت سبب رونق بازار این محصوالت در کشورهاي اسالمی خواهد شد

١ - Enteric Capsule
٢ - Binding agent
٣ - Coating agent
٤ - Lozenge
٥ - Suppositories
٦ - Wave-set lotions
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)کاگوی، ش2003، 5آگهی تبلیغاتی در مجله مصرف کننده حالل، شماره (کپسول ژالتین حالل : 11-2شکل 

موارد استفاده دارویی، تغذیه اي و درمانی ژالتین

شکی به عنوان اسفنج هاي جاذب براي خون بندي و بـه عنـوان   ع در پزیژالتین در اشکال مختلف بطور وس

چون ژالتین با بدن سازگاري دارد مشکلی را بـراي  . پودر دستکش هاي جراحی مورد استفاده قرار می گیرد

. ژالتین یک عامل درمانی و تغذیه اي عـالی بـراي پیشـگیري از چـاقی اسـت     . زخم هاي باز ایجاد نمی کند

. مقادیر پایین قند بیشتر از محتواي انرژي خود براي هضم شدن نیاز به انرژي دارنـد يدسرهاي ژالتینی دارا

از دیگـر مـوارد اسـتفاده    . ژالتین به عنوان غذاي پروتئینی در سوء تغذیه و تغذیه نوزادان استفاده مـی شـود  



١٥٧

و شکننده شدن ، اختالالت عضالنی،1درمانی ژالتین می توان به درمان اختالالت گوارشی، زخم هاي پپتیک

براي درمـان شـوك اسـتفاده مـی     3ژالتین بطور معمول به عنوان افزایش دهنده پالسما. اشاره کرد2ناخن ها

. صنایع دارویی براي راضی کردن بازارهاي اسالمی باید شـروع بـه اسـتفاده از ژالتـین حـالل نماینـد      . شود

تین معمولی است و تنها ممکن است انـدکی  استفاده از ژالتین حاللی که داراي خواص عملکردي مشابه ژال

.را براي عرضه محصوالت حاوي ژالتین باز خواهد نموديگران تر باشد بازارهاي جدید

١ - Peptic ulcer
٢ - Brittle Fingernails
٣ - Plasma extender
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برچسب محصول دسر ژالتینی حالل : 11-3شکل 
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در تولید ژالتین حالل بحرانینقاط کنترل

چون از پوست خوك نمی توان در تولید . سب استمهمترین مسئله در تولید ژالتین حالل تهیه مواد خام منا

ژالتین حالل استفاده کرد، بنابراین کارخانجاتی که ژالتین پوست خوك تهیه مـی کننـد را نمـی تـوان بـراي      

مواد خام حالل شامل استخوان و پوست از عوامل محدودکننده به شـمار  . تولید ژالتین حالل در نظر گرفت

ژالتین باید با تأمین کننده هاي مواد خام برخالف روال معمول کار کننـد و  می روند، لذا شرکت هاي تولید

اقالم تأمین شده از دباغ خانه ها و نیز استخوانهاي آسیاب و خـرد شـده را از کشـتارگاههاي حـالل تـأمین      

.نمایند

HCPمواد خام : ١

کارخانجات ژالتین بطور . گردندشیتمام منابع، پوست ها، و خرده هاي استخوان باید تایید شده و پیوسته پا

تولیدکننـدگان ژالتـین بایـد کارخانجـات     . طبیعی قطعات پوست و خرده هاي استخوان را دریافت می کنند

. تأمین کننده مواد اولیه خود را کنترل نمایند تا مطمئن شوند که مواد خام به درستی تهیه شده اند

HCPچربی زدایی از استخوانهاي تازه :  ٢

اما تولیدکنندگان ژالتین باید اطمینان داشته باشند کـه تـأمین   . انجام می شود1رحله در بخش رندرینگاین م

کنندگان مواد اولیه در هنگام چربی زدایی از استخوان حالل، کنترل مناسبی را به منظور به حـداقل رسـاندن   

.غیرحالل اعمال نموده اندمحصوالت آلودگی متقاطع با 

HCPسید تیمار با ا: ٣

بهترین حالت آن است که مخازن مورد استفاده مخـتص اسـتخوانهاي   . انجام می شود2این مرحله در مخازن

. حالل باشد

١ - Rendering
٢ - Vat or pit
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HCP۴ : تیمار با آب آهک

مشابه تیمار با اسید در این مرحله نیز بهتر است تجهیزات مورد استفاده مختص فراوري محصـوالت حـالل   

. باشند

HCP۵ :رج کردن با فشار، خشک کردن استخراج، تبخیر، خا

قبل از شروع کار، سیستم و تجهیزات بایـد  . این مراحل معموالً پشت سر هم و بطور پیوسته انجام می شوند

.بطور کامل تمیز شده و عمل شستشو و تمیزکردن ثبت گردد

HCP۶ : آسیاب کردن و مخلوط کردن

و بـراي بدسـت آوردن ژالتـین بـا قـدرت ایجـاد ژل       معموالً ژالتین را خرد کرده تا به حالت گرانوله درآید

براي آسیاب کردن و مخلـوط کـردن بایـد تمـام     . مناسب ژالتین هاي مختلف را با یکدیگر مخلوط می کنند

تجهیزات پر کننده، تخلیه کننده و حمل کننده بطور مناسب تمیز شود و هر ماده غیرحاللی که قـبالً در ایـن   

.سازي گرددتجهیزات فرآوري شده است پاک

HCP٧:

براي اجتناب از مخلوط شدن ژالتین حالل بـا  . در نهایت، ژالتین حالل در ظروف تمیز بسته بندي می شود

نقـاط  11-4شـکل  . درج شده باشدحالل در برچسب محصول بطور مناسبژالتین غیرحالل باید عالمت

.را نشان می دهدHCPsکنترل حالل 
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نقاط کنترل بحرانی در تولید ژالتین حالل: 11-4شکل 

REFERENCES
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12فصل 

آنزیم ها در تولید غذاي حالل

آنها سبب افزایش سرعت واکنش ها . آنزیم ها در تنظیم و عملکرد سلولهاي زنده نقش حیاتی بر عهده دارند

صـنایع غـذایی بـا    . با اینحال محصوالت فرعی اندکی تولید می کنند. و کاتالیز واکنش هاي خاص می شوند

ضـایعات  زمـان و ، نزیم هایی است که سبب کاهش هزینهد و خواص آنزیم ها در صدد تولید آایبه فوتوجه

پیدایش علم مهندسی ژنتیک صنایع تولیدکننده آنزیم را . تولید و سبب بهبود مزه، رنگ و قوام محصول گردد

آنزیم هاي . یا گیاهی استقادر به تولید آنزیم هاي میکروبی نموده که خواص آنها مشابه آنزیم هاي حیوانی

استفاده از آنزیم هاي . تهیه شده از طریق مهندسی ژنتیک ارزان تر بوده و کنترل خلوص آنها راحت تر است

میکروبی با تولید غذاهاي حالل بیشتر سازگار بوده و بدینوسیله سبب حذف مصرف آنزیم هاي حیوانی می 

ات هنوز در صنایع غذایی بخصوص در صنایع لبنی استفاده می با اینحال، آنزیم هاي تهیه شده از حیوان. شود

.شود

کاربرد آنزیم ها در مواد غذایی

شواهدي از استفاده آنزیم ها در ساخت پنیـر در اشـعار حماسـی    . قرنهاست که از آنزیم ها استفاده می شود

,Ashie)سال قبل از میالد مسیح وجود دارد 800یونان در  در بسیاري از صـنایع و بـا   امروزه آنزیم . (٢٠٠٣

بیشترین استفاده صنایع غذایی از آنزیم ها در تولید پنیـر، تولیـد محصـوالت    . اهداف گوناگون بکار می رود

آنزیم ها در تولیـد شـکر،   . نانوایی، فراوري میوه و سبزیجات و تولید اجزاء تشکیل دهنده مواد غذایی است

از دیگـر مـوارد مصـرف    . الح روغن و چربی استفاده می شوندفراوري نشاسته، هیدرولیز پروتئین ها، و اص

.آنزیم ها می توان به استفاده در صنایع آبجوسازي و شراب سازي اشاره کرد
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که باعث شکسته شدن نشاسته به 1با تولید آنزیم گلوکوآمیالز1960استفاده عمده صنایع از آنزیم ها از دهه 

,Oslen)گلوکز می شود، آغاز گردید ٢٠٠٠ a).    تا آن زمان، تولید گلوکز از طریق هیـدرولیز اسـیدي نشاسـته

با وجودیکه روش هیدرولیز اسیدي محصول مطلوبی را تولید می کـرد امـا اسـتفاده از روش    . انجام می شد

در حـال  . آنزیمی باعث کاهش هزینه تولید، کاهش ضایعات و کاهش محصوالت فرعی نامطلوب می شـود 

شربت ذرت حاوي فروکتـوز بـاال کـه در اکثـر     . کزها با روش آنزیمی تولید می شونده گلویحاضر تقریباً کل

.نوشیدنی هاي غیرالکلی وجود دارد نیز با روش آنزیمی تولید می شود

. دنـ در صنایع نانوایی آنزیم ها به بهبود کیفیت، تازگی و ماندگاري نان ها و محصوالت نانوایی کمک می کن

ه الکل و دي اکسید کربن شده، موجب ور آمدن خمیر شده و باعث تقویت شبکه آنزیم ها سبب تبدیل قند ب

تغییرات مذکور سبب افزایش قابلیت انعطاف و تغییر تري گلیسریدها شده که خود منجـر  . گلوتن می گردند

.به افزایش حجم نان خواهد شد

در صـنایع لبنـی آنـزیم    . مک می کننددر تولید پنیر آنزیم ها به انعقاد شیر که اولین گام در پنیرسازي است ک

2رسـیدن در همچنین آنزیم ها براي تسریع . حیوانی مورد استفاده قرار می گیرندآنزیم هايهاي میکروبی و

، بـراي  3براي ایجاد لخته از آنـزیم کیمـوزین  . پنیر و کاهش حساسیت زائی محصوالت لبنی استفاده می شود

آنزیم هاي داراي . استفاده می شود5براي بهبود قابلیت هضم از الکتازو4کمک به مرحله رسیدن پنیر از لیپاز

اگر آنزیم ها از حیوانات حرام تهیـه  . منشاء حیوانی از موارد نگرانی مصرف کنندگان حالل به شمار می رود

آنزیم هاي پنیر و آب پنیري که از . شده باشند پنیر و آب پنیرتولید شده با این آنزیم ها نیز حرام خواهند بود

مربوط به حیوانات حاللی که بر اساس موازین و شرایط اسالمی کشتار نشده اند تهیه شده باشد مورد شـک  

و تردید قرار می گیرد زیرا فقط برخی از مصرف کنندگان ایـن محصـوالت را بـه عنـوان حـالل پذیرفتـه و       

١- Glucoamylase
٢ - Ripening
٣- Chymosin
٤- Lipase
٥ - Lactase
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نیـز وجـود دارد، اسـتفاده از آنـزیم     از آنجائیکه آب پنیر در بسیاري از محصوالت غیرلبنی . مصرف می کنند

منشاء حیوانی بـراي تولیـد آب پنیـر بـراي مصـرف کننـدگان حـالل مشـکل سـاز شـده اسـت            يهاي دارا

(Chaudry, ٢٠٠٢).

به منظور بهبود قابلیت و افزایش ارزش غذایی پروتئین هـا  . از دیگر کاربرد آنزیم ها هیدرولیز پروتئین است

پروتئین هـا در مـواد غـذایی بـه     . پروتئین هاي حیوانی و گیاهی استفاده می شوداز آنزیم ها براي هیدرولیز 

ویسکوزیته، عامـل ایجـاد کننـده ژل، و بـراي بهبـود حالـت       کننده ، کنترل 1عنوان امولسیفایر، عامل آبگیري

هـاي  تولید این پروتئین ها بوسیله واکـنش . پیوستگی، قوام و قابلیت حل شدن مورد استفاده قرار می گیرند

محصوالت فرعی که باعث تولیدبوده روش هاي مشکلیاستفاده ازمستلزم زیراباشدیمنشیمیایی مطلوب 

خواهد صرف هزینه زیادينیازمند و مشکل بودهمحصوالت فرعی مورد اشاره حذف.خواهد شدزیزیادي ن

همچنـین  . انجـام شـود  تريو اجازه می دهند تا تولید تحت شرایط راحتکردهآنزیم ها سریعتر عمل . بود

می توان آنزیم ها را براي کاتالیز یک واکنش خاص بـا حـداقل   . محصوالت فرعی کمتري نیز تولید می شود

از آنزیم ها می توان براي جداکردن ذرات گوشت چسبیده به استخوان . تولید محصوالت فرعی طراحی نمود

. ، براث ها و دیگر موارد استفاده نموداین مواد را می توان در سوپ ها، سس ها. استفاده کرد

آنـزیم هـا   . در صنایع تولید آب میوه، آنزیم ها سبب افزایش بازده و بهبود رنگ و عطر محصول مـی شـوند  

همچنین . از پوست مرکبات استفاده می شوند2براي صاف کردن آب میوه ها و استخراج اسانس هاي روغنی

قطعات میوه استفاده شده در محصوالت غذایی نظیـر ماسـت میـوه اي    از آنزیم ها می توان براي بهبود قوام

.استفاده کرد

١ - Hydration agents
٢- Essential oil
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، نارگیل، دانـه  1بطور معمول مواد روغنی مثل کلزا. آنزیم ها را می توان در استخراج روغن نباتی بکار گرفت

س باقیمانـده  سپ. و زیتون ابتدا تحت فشار قرار گرفته تا روغن آنها استخراج شود2آفتاب گردان، هسته نخل

در مرحله دوم، می توان بدون اسـتفاده از حـالل آلـی و بـا     . روغن توسط یک حالل آلی استخراج می شود

دارد با اسـتفاده از آنـزیم هـا روغـن را بـداخل یـک محلـول آبـی         يز سازگاریروشی که با محیط زیست ن

مچنـین از آنـزیم هـا بـراي بهبـود      ه. البته از این روش هنوز بطور گسترده استفاده نمی شود. استخراج نمود

ارزش تغذیه اي روغن ها و نیز براي تولید مواد نرم کننده و مواد مورد نیاز براي تولید لوازم آرایشی استفاده 

.می شود

طبقه بندي آنزیم ها

نامگذاري آنزیم . را براي طبقه بندي آنزیم ها طراحی کرده استیانجمن بین المللی بیوشیمیست ها سیستم

براي مثـال، آنزیمـی   . ، و نام مختصر و ساده است4، نام سیستماتیک طوالنی3مشتمل بر طبقه بندي عدديها

ECرا به گلوکز و گاالکتوز کاتـالیز مـی کنـد داراي نـام عـددي      ) قند شیر(که تبدیل الکتوز  ، نـام  ٣.٢.١.٢٣

آنزیم ها در شش گـروه طبقـه   . تاس6و نام متداول الکتاز5گاالکتوزید گاالکتوهیدروالز-دي-سیستماتیک بتا

,Olsen)بندي می شوند  ٢٠٠٠b).

. واکنش هاي اکسیداسیون مثل تبدیل الکل را کاتالیز می کنند:7اکسیدوردوکتازها

آنزیم هایی هستند که انتقال یک گروه از اتم ها که رادیکال نامیده می شوند را از یک مولکول :8ترانسفرازها

.مثل انتقال گروههاي آمینو. می کنندمولکول به مولکول دیگر کاتالیز

١ - Rape seed
٢ - Palm kernel
٣ - Numerical classification
٤- Long systematic name
٥ - B-D-galactoside galacto hydrolase
٦- Lactase
٧- Oxidoreductases
٨- Transferases
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این آنزیم ها معموالً مولکولهاي بـزرگ را  . واکنش یک ماده شیمیایی با آب را کاتالیز می کنند:1هیدروالزها

.نظیر هیدرولیز پروتئین ها. به مولکولهاي کوچکتر می شکنند

.مضاعف می گردد مثل تبدیل قندهاواکنش هایی را کاتالیز می کنند که منجر به ایجاد باندهاي :2لیازها

انتقال گروهها را بر روي همان مولکول کاتالیز کرده و سـبب ایجـاد سـاختمان جدیـدي بـراي      :3ایزومرازها

. مولکول می شوند

.این آنزیم ها اتصال مولکولها را به یکدیگر براي تشکیل مولکولهاي بزرگتر کاتالیز می کنند:4لیگازها

5ه با روش مهندسی زیستیآنزیم هاي تهیه شد

و تولید آنـزیم هـایی از طریـق مهندسـی     6منجر به انجام اسپالیسینگ ژنDNAشناسایی و درك ساختمان 

در حال حاضر بسیاري از آنزیم ها با استفاده از مهندسی زیسـتی و بـا بکـارگرفتن روش هـاي     . زیستی شد

.گوناگون تولید می شوند

میکروارگانیسم هاي انتخاب شده در این روش. اشاره کرد7میر غوطه وراز روش هاي تولید می توان به تخ

. در ظروف در بسته و در حضور مـواد مغـذي مـایع و اکسـیژن رشـد داده مـی شـوند       ) باکتریها و قارچ ها(

مـواد  . همچنانکه میکروارگانیسم ها موادمغذي را می شکنند آنزیم ها را به داخل محیط مایع آزاد مـی کننـد  

تخمیـر ممکـن   . اسـت 8موالً شامل مواد غذایی استریل شده مثل نشاسته ذرت، قندها و بلغور سویامغذي مع

١- Hydrolases
٢ - Lyases
٣ - Isomerases
٤ - Ligases
٥ - Bioengineered enzymes
٦- Gene Splicing
٧- Submerged fermentation
٨- Soybean grit
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براي تولید مطلوب آنزیم، دمـا، مصـرف اکسـیژن و    . است بصورت تخمیر پیوسته و یا مرحله اي انجام شود

pHبدقت کنترل می شود.

. فیلتر کردن یا سانتریفیوژ جـدا مـی شـود   با1ابتدا توده زیستی. برداشت آنزیم در چند مرحله انجام می شود

قبـل از  . براي متراکم کردن آنزیم ها، براث را تبخیر مـی کننـد  . می نامند2آنزیم باقیمانده در محلول را براث

انجام مراحل بعدي جهت تبدیل آنزیم به اشکال پودر، مایع یا گرانول، می توان آنزیم را با اسـتفاده از روش  

باقیمانده توده زیستی را می توان بـا اسـتفاده از تیمـار بوسـیله آهـک و یـا       . سازي کردخالص3تبادل یونی

.نمونه اي از منابع اصلی آنزیم ها را نشان می دهد12-1جدول . تثبیت نمود4استفاده از بارورساز

م هایاز منابع عمده آنزينمونه ا: 12-1جدول 

موارد استفادهفعالیتنوعمنبع
گوشت، نوشابه هاپروتئازیلوسباسباکتري

نشاسته، نوشابه هاایزومرازاسترپتومایسسباکتري

پنیرپروتئازآسپرژیلوسقارچ

پنیر، روغنلیپازموکورقارچ

کاکائواینورتازساکارومایسسمخمر

پنیررنین/ کیموزینکلویورومایسسمخمر

نانوایی، قندآمیالزمالت/جوگیاه

نوشابه ها/ نانواییپروتئاز/ پائینپاپاپایاگیاه

نوشابه ها، محصوالت لبنیکاتاالز*کبد گاوحیوان

پنیر، غالتپروتئاز/ پپسین*معده گاو و خوكحیوان

.نمونه هایی از آنزیم هائیکه در محصوالت غذایی حالل موجب نگرانی است*

١- Biomass
٢ - Broth
٣ - Ion exchange
٤- Fertilizer
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Source: From Mathewson, P. R. ١٩٩٨. Major biological sources of enzymes (Appendix C), in

Enzymes, Eagan Press, St. Paul, MN, PP. ٩-٩٣۵. with permission.

نقاط کنترل حالل در تولید آنزیم

. آنزیم ها از منابع بیولوژیکی طبیعی مانند بافت هاي حیوانی، مواد گیاهی و یا منابع میکروبی تهیه می شـوند 

شرایط هر روش کامالً متفاوت بوده و بـراي هـر محصـول    . ریق تخمیر نیز تولید نمودآنزیم را می توان از ط

باید توجـه داشـت  مشخص شده است،12-2و 12-1بنابراین همانطور که در اشکال . منحصر بفرد است

. براي هر فرایندي منحصر به همان پروسس می باشد(HCPs)که نقاط کنترل حالل 

↓
اندام هاي حیوانی حالل 

خرد کردن
↓

ردنآزاد ک
↓

استخراج و خالص سازي
↓

استاندارد کردن
↓

بسته بندي و برچسب گذاري 

HCP١

HCP٢

HCP٣
 عوامل آزاد کننده               

مواد افزودنی                      

HCP۴


HCP۵
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روش استخراج آنزیم ها از منابع حیوانی: 12-1شکل 

نقاط کنترل حالل در فرایند استخراج آنزیم ها از اندام هاي حیوانی 

ـ : این فرایند عبارتند ازHCPsپنج  ده مجـاز،  استفاده از اندام هاي حالل، تمیز بودن تجهیزات، عوامل آزادکنن

.مناسببرچسب گذاريافزودنی هاي مورد تایید جهت استاندارد کردن، و بسته بندي و 

HCP1اندام هاي حیوانی: ١

در فعالیت هاي تجاري، آنزیم ها از بسیاري اندام هاي گونـه هـاي مختلـف حیـوانی ماننـد خـوك، گـاو و        

وك مورد قبول مصرف کنندگان حـالل یـا   آنزیم هاي استخراج شده از اندام خ. گوسفند استخراج می گردند

افراد کنترل کننده این محصوالت نیستند، لذا نمی توان از این اندام ها بصورت مجزا و یا در ترکیب با انـدام  

این اندام هـا  . اندام ها باید از حیوانات کشتارشده حالل بدست آمده باشند. هاي حیوانات دیگر استفاده کرد

ممکن است برخی کشورها آنزیم . وند که مسلمانان کشتار حیوانات را انجام می دهندباید از مناطقی تأمین ش

.هاي حیوانات حالل را حتی اگر این حیوانات توسط مسلمانان کشتار نشده باشند حالل بدانند

HCPآماده سازي بافت ها براي استخراج : ٢

ت می آیند، استفاده از تجهیزات و وسایل منشاء حیوانی از منابع غیرحالل بدسيغالب آنزیم هاي داراچون

لذا قبل از استفاده از تجهیـزات بـراي اسـتخراج آنـزیم هـاي حـالل بایـد کلیـه         . می تواند مشکل ساز باشد

.اج آنزیم هاي غیرحالل اجتناب شودتجهیزات بطور کامل تمیز شده تا از آلودگی با مواد مربوط به استخر

١ - Animal organs
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لید آنزیم در فرایند معمول تخمیرتو: 12-2شکل 

HCP٣:

لذا براي افزایش بازده اسـتخراج بایـد آنهـا را بصـورت     . آنزیم ها در بافت ها به شکل محلول وجود ندارند

مواد شیمیایی که براي این منظور استفاده مـی شـوند بایـد    . محلول درآورد یا به عبارت دیگر آزادسازي کرد

. ب باشندبراي تولید محصول حالل مناس

مخلوط کردن

استریل کردن

ذخیره سازي 

تخمیر

خالص سازي/استخراج

استاندارد کردن

برچسب گذاري/ بسته بندي 

HCP٢مواد خام 

HCP٣مواد ضد کف  

کنترل دما 

HCP۵مواد افزودنی  

HCP۶

HCP٢

ت  مراحل آماده سازي کش

HCP۴کشت مادر
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HCP۴ : مواد الزم براي استانداردکردن

همچنـین  . عالوه بر آب و نمک، مواد افزودنی دیگري را می توان براي تنظیم قدرت آنزیمـی اسـتفاده کـرد   

کلیـه مـواد الزم   . براي افزایش عمر نگهداري محصول از مواد نگهدارنده و امولسیفایرها نیز استفاده می شود

.اید براي تولید محصول حالل مناسب باشندبراي استانداردکردن ب

HCP۵:

باید بطور صحیح نصب گردد به گونه اي که محصول را به درسـتی  حاوي عالمت حاللدر نهایت برچسب

چنانچه آنزیم از حیوانات کشتار شده بروش ذبح اسالمی تهیه شده باشد باید بطور مشخص . شناسایی نماید

مواد مورد استفاده در بسته بندي و . یره بر روي برچسب محصول معرفی گرددمثالً با آوردن واژه گاوي یا غ

.دنبرچسب ها باید مطابق دستورالعمل هاي ذکر شده در فصل پانزدهم باش

نقاط کنترل حالل براي تولید آنزیم در یک فرایند متداول تخمیر

د خام، منشاء کشـت هـا، مـورد قبـول     موا: در این فرایند شش نقطه کنترل بحرانی وجود دارد که عبارتند از

بودن موادي که به فراوري کمک می کنند، محیط هاي رشد، مواد تایید شده براي استانداردکردن، بسته بندي 

ه استنشان داده شد12-1شکل مواردي است که  در بسیاري از مراحل فرایند مشابه . برچسب گذاريو 

. از منشاء کشت ها و محیط هاي رشدرتنداو دو مورد متفاوت در این فرایند عب

HCPمواد خام محیط هاي رشد : ١

در اندونزي بخاطر تخلـف در تولیـد مـواد غـذایی     P.T Ajinomotoتا زمانیکه هفت نفر از کارکنان شرکت 

این افراد در محیط . حالل دستگیر نشده بودند موضوع محیط هاي رشد مورد توجه چندانی قرار نگرفته بود
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استفاده می کردنـد کـه بـا آنـزیم هـاي بدسـت آمـده از خـوك تهیـه مـی شـد            1از پپتون سویاکشت يها

(Roderick, ٢٠٠١).

هر ماده خام اولیه . اولین نقاط کنترل در تولید آنزیم ها توسط فرایند تخمیر استفاده از محیط هاي مجاز است

خوك یا آنزیم و مواد تهیـه شـده از دیگـر    حتی اگر داراي منشاء گیاهی باشد، نباید با استفاده از آنزیم هاي

. حیوانات غیر حالل فراوري شده باشد

HCP2منشاء کشت ها: ٢

د یـ ق مهندسی ژنتیکی تولیطبیعی و یابطربطورکشت هاي میکروبی، مخمر، جلبک ها، یا باکتریها می توانند

ـ . از جنبه تجاري همه منابع طبیعـی فـوق الـذکر مجـاز مـی باشـند      . شده باشند ا اینحـال اگـر بـاکتري یـا     ب

تغییر یافته باشند، منشاء مـواد ژنتیکـی   3میکروارگانیسم هاي دیگر با استفاده از روش هاي فن آوري زیستی

مواد ژنتیکی بدست آمده از گونه هاي حیوانات حالل و کلیه منـابع گیـاهی   . حائز اهمیت استهاستفاده شد

ع بسیار مورد توجهی اسـت امـا مسـئولیت آن بـر عهـده      موضو4اگرچه سالمت غذایی. عموماً مجاز هستند

در (EPA)5و سازمان حفـظ محـیط زیسـت   FDA ،USDAسازمانها و موسسات دولتی نظارت کننده مانند 

به عنوان یک قاعده کلی باید از کلیه مواد . ایاالت متحده بوده و بر عهده موسسات نظارتی مذهبی نمی باشد

.حرام اجتناب کردژنتیکی بدست آمده از حیوانات

HCP٣:

که به فراوري کمک می کنند باید عاري از ترکیبات غیرمجاز بخصـوص ترکیبـات   6موادي نظیر ضد کف ها

.استخراج شده از چربی خوك باشند

١- Soy Peptone
٢- Origin of cultures
٣ - Biotechnology
٤ - Food Safety
٥ - Environmental Protection Agency (EPA)
٦ - Antifoam



١٧٣

HCP۴:

.تمام مواد مورد استفاده به عنوان محیط هاي رشد و آماده سازي کشت مادر باید حالل باشند

HCP۵:

و دیگر مواد مورد استفاده براي استاندارد کردن باید از منابع مجاز تأمین شـده  امولسیفایرهامواد نگهدارنده، 

اگـر  . در بعضی از موارد الکل به عنوان نگهدارنده براي محافظت فعالیت آنزیمـی اسـتفاده مـی شـود    . باشند

.رد قبول استباشد معموالً مو% 5/0میزان الکل در ترکیب نهایی آنزیم آماده سازي شده کمتر از 

HCP۶:

مـواد  . آنزیم ها باید در ظروف مورد قبول بسته بندي شده و داراي برچسب مناسب با عالمت حـالل باشـد  

.آورده شده است15مناسب جهت بسته بندي در فصل 

در برچسب محصولآنزیم نام درج 

آنها معموالً در محصول نهـایی  . وندآنزیم ها غالبا به عنوان کاتالیزور و کمک کننده به فراوري استفاده می ش

براي مثال، در فراوري آب میوه، آنزیم ها طـی  . غیرفعال می شوند، لذا در برچسب محصول درج نمی شوند

پاستوریزاسیون غیرفعال شده و ممکن است در محصـول نهـایی قابـل تشـخیص نباشـند لـذا در برچسـب        

نوایی، آنزیم ها ممکن است در محصول نهایی فعـال  البته در پنیر و محصوالت نا. محصول آورده نمی شوند

,Mannie)بمانند و در برچسب محصول نیز آورده شوند  ٢٠٠٠).

صاحب نظران و کارشناسان مرتبط با موضوع حالل و نیز ،  مصرف کنندگان مسلمان در بسیاري از کشورها

نزیم ها و منشاء آنها حتی در برچسب بهتر است نام آ. نگران حضور و منشاء آنزیم ها در مواد غذایی هستند

.محصوالت داراي عالمت حالل نیز درج گردد
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13فصل 

الکل در تولید غذاي حالل

یـا  1مهمترین ماده اي که در قـرآن کـریم بـه عنـوان خمـر     به عنوانواژه الکل در اینجا به اتانل یا اتیل الکل

الکل یک ماده شیمیایی کامالً معمولی در طبیعت بوده کـه  . برمی گرددنوشیدنی هاي الکلی آورده شده است

در زمانهاي باستان عمدتاً به عنوان نوشیدنی الکلی اسـتفاده مـی شـده    . ي داردکاربردها و موارد استفاده زیاد

الکل بوسیله تخمیر میوه ها نظیر انگور و خرما تهیه می شده است و در حال حاضر این ماده همچنین . است

نیر نیـز  عالوه بر این از سیب زمینی و آب پ. ، گندم، جو و ذرت نیز بدست می آید2از دانه هایی مثل چاودار

.براي تولید الکل استفاده می شود

امروزه مهمترین موارد استفاده الکل براي نوشابه هاي الکلی، به عنوان حالل در مواد غذایی، لوازم آرایشی و 

الکل صنعتی . اتیل الکل باشند% 5/0-80نوشابه هاي الکلی قانوناً می توانند حاوي . صنایع دارویی می باشد

. الکل باشد% 95وي خالص می تواند حا

گروههاي اصلی نوشابه هاي الکلی

١ - Khamr
٢- Rye
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الکل مـی  % 3-16از محصوالت کشاورزي مثل دانه ها و میوه ها تهیه شده و حاوي :1نوشابه هاي تخمیري

. باشند

تقطیر میزان الکل ایـن  . با تقطیر نوشابه هاي تخمیري تهیه می شوند: نوشابه هاي الکلی قوي یا تقطیر شده

. افزایش می دهد% 80ا تا محصوالت ر

با ترکیب کردن نوشابه هاي تخمیري یا تقطیر شده با مواد طعـم  :نوشابه هاي الکلی ترکیبی یا تقویت شده

.برسد% 80میزان الکل این محصوالت نیز ممکن است به . زا تهیه می شود

افزودنی بـه فرموالسـیون مـاده    نوشابه هاي الکلی را می توان بطور مستقیم استفاده نمود، به عنوان یک ماده 

که الکل به عنوان یـک افزودنـی بـه محصـول     یدر مواقع. غذایی اضافه کرد و یا در طی پخت به غذا افزود

گردد باید در برچسب مواد افزودنی الصاق شده بر محصول، نوع نوشابه الکلی مورد استفاده و نیز یاضافه م

به عنـوان مثالهـایی   . باشد، میزان الکل نیز ذکر گردد5/0تر از در صورتیکه میزان الکل در محصول نهایی بیش

از این نوع محصوالت غذایی می توان به شکالتها و کیک هاي حاوي لیکور و غذاهاي حاوي شـراب مثـل   

.در سس شراب اشاره کرد2بیف استروگانف

قـرار  (BATF)3لحه گرمالکل باشد تحت نظارت اداره الکل، توتون و اس% 7اگر ماده غذایی حاوي بیش از 

FDAبر اساس مقررات . قرار دارندFDAالکل باشند تحت نظارت % 7غذاهایی که داراي کمتر از . می گیرد

چنانچه الکل بخشی از ترکیب و یا فرمول غذا باشد باید در برچسـب محصـول بـه عنـوان یکـی از اجـزاء       

ی از یکی از مواد افزودنی غذایی نظیر یک ماده با اینحال اگر الکل بخش. تشکیل دهنده ماده غذایی درج شود

,Riaz)طعم دهنده باشد نباید بصورت جداگانه در برچسب محصول فهرست گردد  ١٩٧٧) .

١- Fermented beverages
٢- Beef Stroganoff
٣- Bureau of Alcohol, Tobacco and Fire arms
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شـراب  . شـود یاز غذاها در الکل انجـام مـ  یبعضنپختتهیه و براي افزایش طعم یا ایجاد یک طعم خاص 

ر برسد که کل الکل اضافه شده در طی پخت تبخیر ممکن است بنظ. متداولترین شکل الکل براي پختن است

Rena)رنا کالترو فلی فردي بنام. ستیشود، اما این چنین نییا سوزانده م Cultru Felli) درUSDA  میـزان

میـزان الکـل باقیمانـده بـه روش     . الکل باقیمانده در غذاهاي پخته شده در الکل را در جدولی فهرست کـرد 

ذاهایی که با روش هاي مختلف پخت تهیه شـده انـد   یالً میزان الکل باقیمانده در غذ. پختن غذا بستگی دارد

,Larsen)آورده شده است  ١٩٩۵) .

%85: افزودن به آب مورد استفاده براي جوشاندن غذا-

%75: پختن روي شعله آتش-

%70: افزودن الکل بدون حرارت دادن و نگهداري در طول شب-

%45: م زدن و تکان دادندقیقه، بدون به25پختن براي -

%40: دقیقه15بهم زدن در داخل یک مخلوط و پختن یا آهسته جوشاندن براي -

%35: دقیقه30بهم زدن در داخل یک مخلوط و پختن یا آهسته جوشاندن براي -

%25: بهم زدن در داخل یک مخلوط و پختن یا آهسته جوشاندن براي یک ساعت-

%10: ساعت2ن یا آهسته جوشاندن براي بهم زدن در داخل یک مخلوط و پخت-

%5: ساعت5/2بهم زدن در داخل یک مخلوط و پختن یا آهسته جوشاندن براي -

بـه عنـوان   . ز به عنـوان مـاده خـام اسـت    یدو مورد استفاده اصلی از الکل خالص استفاده به عنوان حالل و ن

. استفاده مـی شـود  1مثل دانه هاي وانیلحالل، الکل خالص براي استخراج مواد شیمیایی طعم دار از گیاهان

پـس ازاسـتخراج طعـم    . تقریباً در همه جا براي استخراج دانه هاي وانیل از اتیل الکل رقیق استفاده می شود

١- Vanilla bean
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بـر  . با الکـل اسـتاندارد مـی گـردد    این مادهنامیده می شود1وانیل که اسانس یا ماده طعم زاي طبیعی وانیل

الکل باشد در غیر این صورت نمی توان % 35طبیعی وانیل باید حداقل حاوي اسانس FDAاساس استاندارد 

,FDA)آنرا اسانس وانیل نامید  ٢٠٠٠).

سـرکه در  . اسـت 2یکی از موارد استفاده الکل به عنوان ماده خام تبدیل آن به اسید استیک براي تولید سـرکه 

اینکه مصرف الکل در نوشیدنی هاي الکلـی  علیرغم. سس هاي ساالد، مایونز و موارد دیگر استفاده می شود

مفهوم این تبدیل بنام تغییر شیمیایی یا استحاله نامیـده  . حرام است، اما تبدیل آن به سرکه آنرا حالل می کند

.راجع به آن صحبت شده است16شده و در فصل 

در محصوالت بر پایه 3بر پایه روغنتهیه شدهیکی از کاربردهاي مهم الکل تسهیل در مخلوط شدن افزودنی

مـی  6بر پایه روغـن تهیه شدهدر محصوالت5بر پایه آبتهیه شدهافزودنیتسهیل در مخلوط شدنیا4آب

اکثر طعم هـاي غـذایی ترکیبـات روغنـی     . این کاربرد الکل در تولید مواد طعم دار حائز اهمیت است. باشد

این مـاده در آب حـل نمـی    . پوست پرتغال استبراي مثال اسانس پرتغال، روغن استخراج شده از . هستند

بنـابراین بـراي   . مخلوط الکل و اسانس پرتقال در آب حل مـی شـود  . شود اما در الکل قابل حل شدن است

با طعم پرتقالی، براي اطمینـان از اینکـه اسـانس پرتقـال     ) نوشابه گازدار(تولید نوشیدنی حاوي گاز کربنیک 

ک حل گردد و در طول عمر نگهداري قابـل انتظـار محصـول بصـورت     بطور کامل در آب حاوي گاز کربنی

,Othman and Riaz). محلول باقی بماند باید از الکل استفاده کرد ٢٠٠٠).

الکل معموالً در شربت هاي سرفه . الکل همچنین در محصوالت دارویی، آرایشی و موضعی استفاده می شود

در . را نیـز پیـدا کـرد   7توان برخی محصوالت عـاري از الکـل  امروزه می.می گرددو دهان شویه ها استفاده 

١ - Natural Vanilla flavoring
٢- Vinegar
٣- Oil-based ingredients
٤ - Water-based products
٥- Water-based ingredients
٦- Oil-based products
٧ - Alcohol Free Products
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بـراي دنـاتوره   . شـده باشـد  2، اتانلی است که دنـاتوره SDالکل . متداول استSD1عطرها، استفاده از الکل 

جدا کـردن مـواد دنـاتوره    . کردن الکل موادي را به آن اضافه می کنند که آنرا براي مصرف نامناسب می کند

ط بسیار مشکل است لذا الکل دناتوره شده را نمی توان در مواد غذایی یـا نوشـیدنی اسـتفاده    کننده از مخلو

.محصوالت حاوي این نوع الکل براي مسلمانان غیرمجاز است. نمود

چرا الکل براي مسلمانان حرام است

قبـل از ممنـوع   برخی از مسلمانان نیز. زمانیکه نزول وحی آغاز گردید، نوشیدن مشروبات الکلی مرسوم بود

. ممنوعیت مصرف در سه مرحلـه نـازل گردیـد   . ، نوشیدنی هاي الکلی مصرف می کردندالکلشدن مصرف 

. اولین آیه اي که در این ارتباط نازل گردید ذیالً آورده شده است

اي پیغمبر از تو از حکم شراب و  قمار می پرسند بگو در این دو کار گناه بزرگی اسـت و سـودهایی ولـی    «

یان گناه آن دو بیش از منفعت آن است و نیز سوال کنند تو را که چه در راه خـدا انفـاق کننـد؟ جـواب ده     ز

آنچه زاید بر ضرورت زندگانی است، خدا بدین روشنی آیات خود را براي شما بیان کند باشد کـه تفکـر و   

»تعقل به کار بندید

»219سوره بقره، آیه «

این آیه می گوید که الکل ممکن . این آیه، به مسلمانان گفته شده است که نوشیدن خمر گناه بزرگی استدر

آیه دیگري که در خصوص موضـوع الکـل   . است داراي فوایدي باشد ولی ضرر آن بیش از منفعت آن است

:نازل گردیده است عبارت است از

و نـه در حـال   ) وچـه مـی کنیـد   ( تا بدانید چه می گوئید اي اهل ایمان هرگز در حال مستی به نماز نیائید «

یـا آنکـه در   ) و نتوانستید غسل کنید(جنابت مگر آنکه مسافر باشید تا وقتی که غسل کنید و اگر بیمار بودید 

١ - SD alcohol
٢- Denature
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یا (سفر باشید یا قضاء حاجتی دست داده باشد یا با زنان مباشرت کرده اید و آب براي تطهیر و غسل نیافتید 

آنگـاه صـورت و   ) کف بر خـاك زده (در این صورت به خاك پاك تیمم کنید ) ل آب معذور بودیداز استعما

»دست ها را بدان مسح کنید که خداوند آمرزنده و بخشنده است

»43سوره نساء، آیه «

از نخوانند زیرا الکل مـانع از  در این آیه به مسلمانان خطاب شده است که در حالیکه متاثر از الکل هستند نم

چون خواندن نماز پنچ مرتبـه در روز  . آن می شود که فرد در این حالت بفهمد چه می گوید یا چه می شنود

و در وقت معین انجام می شود می توان چنین نتیجه گیري کرد که اگر فردي بخواهد نمازراسـر موقـع و در   

این آیه به صراحت نمی گفت که الکل ممنوع . غیرممکن استحالت هوشیاري بخواند، نوشیدن الکل تقریباً

در نهایت یک دستور مشخص فرسـتاده شـد کـه    . شده است، لذا بعضی مسلمانان به نوشیدن ادامه می دادند

:مسلمانان را از مسکرات و برخی اعمال دیگر منع کرد

همه اینها پلید و ) ود در جاهلیتکه رسمی ب(اي اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهاي گروبندي «

»از عمل شیطان است، از آن البته دوري کنید تا رستگار شوید

»90سوره مائده، آیه «

شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکـر خـدا و   «

»؟)تا به فتنه و فریب شیطان مبتال به انواع بالها نشوید(از آن دست برمی دارید نماز باز دارد پس شما آیا 

»91ه یسوره مائده، آ« 

خدا و رسول خدا را اطاعت کنید و بترسید که هر گاه روي از طاعت خدا بگردانید پـس بـر رسـول، جـز     « 

»لیفی نخواهد بودآنکه روشن و آشکار حکم خدا را ابالغ کند تک

»92سوره مائده، آیه «
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مصرف هامی در این خصوص وجود ندارد که اب. این حرف آخر در مورد خمر بود که باید از آن اجتناب کرد

) حرام(اگرچه مصرف نوشیدنیهاي الکلی ممنوع . نوشیدنی هاي الکلی در هر شکلی مطلقاً ممنوع شده است

اسـتفاده از  . ش نیز نجس یا غیرتمیز تلقی می گـردد مت، اما الکل بدست آمده از انگور، خرما و کششده اس

الکل بدست آمده از این منابع حتی براي اسـتفاده در مـواردي نظیـر لـوازم آرایشـی، عطرهـا و محصـوالت        

شده باشد براي مصـرف  بنابراین اگر الکل از منابع مرسوم مثل انگور و خرما تهیه . بهداشتی مجاز نمی باشد

اگر الکل از منابع حالل تهیه شده باشد می . به عنوان ماده غذایی حرام و براي سایر مصارف نجس می باشد

در مقابل گوشت خوك که از خوك که منبع حرام است تهیه می شود . تواند به محصوالت حالل تبدیل شود

.حرام باقی می مانندو کلیه محصوالت و اجزایی که از گوشت خوك بدست می آید 

همچنین اسـتفاده از نوشـابه هـاي الکلـی در     . کلیه انواع نوشابه هاي الکلی براي مسلمانان ممنوع شده است

بنابراین خوردن یا نوشیدن محصـوالتی کـه بـا    . آماده سازي یا تولید مواد غذایی یا نوشیدنیها نیز حرام است

2یـا کیـک هـاي حـاوي کنیـاك     ) نوعی غذاي حاوي مشروب(1نوشابه هاي الکلی تهیه شده باشند مثل پانچ

الکل غالت یا الکل سنتتیک به شرط آنکه به نحوي تبخیر گردد که در افزودنی غذایی بـه کمتـر   . حرام است

ایـن دسـتورالعمل   . برسد ممکن است مورد استفاده قرار گیرد% 1/0و در محصول نهایی به کمتر از % 5/0از 

تایید کننده حالل اجرا می شود در حالیکه سازمانهاي دیگري گاهی دستورالعمل توسط برخی از سازمانهاي 

. هاي سخت تري را اجرا می کنند

:نکات زیر به عنوان دستورالعمل براي استفاده از الکل در تولید غذاي حالل بکار می رود

.باشدیل نمبه صدورتاییدیه حاليازین3محصوالت طبیعی حاوي مقادیر اندك الکل داخلیيبرا-

١- Punch
٢- Brandy
٣- Intrinsic alcohol
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الکل موجود در یک محصول طبیعی ممکن است در اسانس آن تغلیظ گـردد و لـذا سـبب متـراکم شـدن      -

را در ) جدانشدنی(اکثر سیستم هاي تاییدکننده حالل این مقدار الکل کم و غیرقابل تفکیک . مقدار الکل شود

.می پذیرند% 5/0و برخی تا % 1/0سطح کمتر از 

مل جایگزین کننده در دسترس نباشد، استفاده از الکل در هر غلظتی در فرآیند صـنعتی  در شرایطی که عوا-

میزان الکل نهایی در محصول حاصل از این فرایند صنعتی باید توسط تبخیـر  . به دالیل فنی مورد قبول است

ي تاییـد مـاده   این بدان معنی است که بـرا . کاهش یابد% 5/0ا تبدیل شدن به اسید استیک تا میزان کمتر از ی

. الکل نداشـته باشـند  % 5/0غذایی به عنوان حالل باید طعم هاي مورد استفاده در تولید مواد غذایی بیشتر از 

الکل را نیز پذیرفته اند، در حالیکـه در سـایر کشـورها مقـدار قابـل      % 5/0بعضی از کشورها مقادیر باالتر از 

.پذیرش حتی پایین تر از این سطح قرار دارد

ودن هر میزان از نوشیدنی هاي الکلی تخمیر شده مثل آبجو، شراب، یـا لیکـور بـه هـر نـوع محصـول       افز-

با اینحال اگر اسانسی از این محصوالت استخراج گردد و الکـل آن تـا   . غذایی یا نوشیدنی آنرا حرام می کند

ورهاي واردکننـده،  مقادیر بسیار ناچیز کاهش داده شود اکثر موسسات تایید کننده محصوالت حـالل و کشـ  

ورت و تبادل نظر بـا کارشناسـان   مش. را در محصوالت غذایی پذیرفته اندییاستفاده از این چنین اسانس ها

.صالح و مصرف کنندگان می تواند به شفاف تر شدن این دستورالعمل ها کمک نمایدذی

) شده یا هر الکـل طبیعـی  الکل افزوده (محصوالت مصرفی که داراي افزودنی هاي حاوي الکل می باشند -

در این مقدار، مزه، بو یا رنگ و حضور الکل . الکل باشند% 1/0براي تایید به عنوان حالل باید داراي کمتر از 

این ادله . که معموالً معیارهاي مورد استفاده براي قضاوت در مورد نجس بودن است قابل احساس نمی باشد

ممکـن  دیگـر گروههاي اسـالمی . بصورت قانون درآمده استتوسط شوراي تغذیه و غذاي اسالمی آمریکا

صنعت مواد غذایی باید با شرکت هاي طـرف  . را قبول داشته باشندياست مقررات سهل تر و یا سخت تر 
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قرارداد خود یا با موسساتی که حالل بودن محصوالت را تایید می کنند در خصـوص اسـتانداردهاي مـورد    

.ر نمایندقبول آنها مشورت و تبادل نظ
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14فصل 

افزودنیهاي غذایی در تولید غذاي حالل

، سس هـا،  2، کاندیمنت ها1این فصل در مورد افزودنی هاي غذایی ساده و مرکب شامل ادویه ها، چاشنی ها

، و مـواد  6، عوامل عمل آوري، مواد پوشش دهنده5، پودر سوخاري4، خمیر پوشش دهنده یا بتر3درسینگ ها

. ران افزودنی غذایی در صنایع غذایی و صنایع وابسـته اسـتفاده مـی شـود    هزا. صحبت می کند7طعم دهنده

باشـند، در حالیکـه   یم) موادي که عموماً براي مصرف سالم تشخیص داده شده اند(GRASبیشتر این مواد 

توان به مـواد شـیمیایی داراي   هاي قانونی دیگري قرار می گیرند که می تعداد کمی از این مواد در دسته بندی

١- Seasoning
٢ - Condiments
٣- Dressings
٤ - Batter
٥ - Breading
٦- Coating
٧ - Flavoring
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. و قبل از تصویب قوانین فعلی مصرف می شدند اشـاره کـرد  1958که قبل از سال 1وزهاي مصرف قبلیمج

. برخی از افزودنیهاي غذایی مهم و چشم انداز فراوري آنها بصورت حالل توضیح داده شده است

2کنخوراك بی

خـوراك بـیکن   . شـود از بیکن واقعی تهیه شده از گوشت خوك تولیـد مـی  3خوراك ژامبون یا بیکن طبیعی

از پروتئین هاي گیاهی بویژه پروتئین سویا تهیه شده و براي ایجاد رنگ و طعـم مناسـب در آن از   مصنوعی

گرچه خوراك بیکن طبیعی به عنوان محصول حالل قابل قبـول نمـی   . افزودنی هاي غذایی استفاده می شود

ها، طعم ها و دیگر افزودنیهاي موردنیاز باشد ولی می توان از خوراك بیکن مصنوعی مشروط بر آنکه رنگ

.و نیز وضعیت تجهیزات تولید مطابق با شرایط حالل باشند استفاده کرد

4آمینواسیدها

ساخته شده (آمینواسیدها می توانند مصنوعی . آمینواسیدهاي بسیاري به دالیل فنی مختلف استفاده می شوند

یکـی از متـداولترین و   . ز پروتئین هاي طبیعی بدست آمده باشـند بوده و یا ا) از مواد آغازگر با منشاء گیاهی

.استفاده می شود*، دونات ها و بتر6است که در نان پیتزا5سیستئین-سوال برانگیزترین آمینواسیدها ال

سیسـتئین بـا   -امروزه ال. سیستئین طبیعی از موي انسان، موي حیوان، پر اردك و منابع مشابه تهیه می گردد

سیستئین تهیه شده از موي انسان یا حیوان به عنوان حـالل پذیرفتـه   –ال . ه از قند نیز ساخته می شوداستفاد

ه شده از پر اردك بخصوص  اگرپرنده با شرایط اسالمی ذبـح شـده باشـد    یسیستئین ته–نمی شود، ولی ال 

١ - Prior-Sanctioned Chemicals
٢- Bacon Bits
٣- Natural bacon bits
٤- Amino acids
٥- L-Cysteine
٦- Pizza Crust

*)
)مي شود، م
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آنکه شرایط تولید حـالل  نیز نامیده می شود به شرط1سیستئین مصنوعی که نوع نباتی-ال.مورد قبول است

.رعایت گردد منعی از لحاظ حالل بودن ندارد

2روغن زباد

این مـاده  . روغن زباد، روغنی است که از غدد حیوانی شبیه گربه که به آن گربه زباد می گویند تهیه می شود

.حالل نمی باشد

3لیکور

هنده به منظور ایجاد مزه خاص یا ظاهر لیکورها نوشیدنی هاي الکلی هستند که بطور معمول در مواد طعم د

استفاده از لیکور یا هـر  . مطلوب بخصوص براي افرادي که از نوشیدن لیکور لذت می برند استفاده می شود

آبجـو ازجملـه   حاويبتر. نوع نوشیدنی الکلی در آماده سازي مواد طعم دهنده یا بترها مورد قبول نمی باشد

اسـتفاده مـی   5یا محصوالت سرخ شده حاوي بتر4محصوالت سرخ شدهمواد طعم دهنده اي است که براي 

، یـا دیگـر اشـتهاآورهاي    7، حلقه هاي پیاز6آبجو براي تولید غذاهاي سرخ شده پوشش داده شده با بتر. شود

اگرچه الکل طی سرخ شدن از ماده غذایی خارج مـی شـود امـا بترهـاي هـاي      . سرخ شده استفاده می شود

مورد بحث قرار گرفتـه  13این موضوع در فصل . دنبه عنوان حالل قابل قبول نمی باشحاوي الکل همچنان 

.است

عصاره هاي شراب و لیکور 

١- Vegetable grade
٢- Civet oil
٣- Liquor
٤- Fried Products
٥ - Fried batter products
٦- Batter Coated Fries
٧- Onion rings
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طعم موادصنایع تولید کننده طعم هاي غذایی، عصاره هاي انواع مختلف شراب و لیکور را براي استفاده در 

سیون محصوالت حـالل مشـروط بـر آنکـه     چنین عصاره هایی ممکن است در فرموال. دهنده تولید می کنند

چنانچه مصرف این مـواد غـذایی   . کاهش یابد مورد استفاده قرار گیرد% 5/0باقیمانده الکل در عصاره تا حد 

.هاي حالل مشورت نمایدمورد شک و تردید باشد مصرف کننده باید با موسسات تاییدکننده غذا

1مشتقات الکلی روغن فاسل

. ثل آمیل الکل یا ایزوآمیل الکل از محصوالت فرعی صنایع الکل سازي تهیه می شـوند برخی مواد افزودنی م

مصرف این مواد مورد تردید است زیرا موسسات تاییـد کننـده حـالل در برخـی کشـورها اسـتفاده از ایـن        

.افزودنی ها را تایید نمی کنند

2مواد مورد استفاده براي کپسوله کردن

و زئین براي کپسوله کردن افزودنی هـاي غـذایی و محصـوالت    3سلولز، شالكمواد متعددي نظیر ژالتین،

امـا ژالتـین   . محصوالت حالل منعی ندارنـد ك، سلولز و زئین براي استفاده در شال. غذایی استفاده می شود

.باید از حیوانات کشتار شده حالل یا ماهی تهیه شده باشد

تولید سرکه از الکل 

توان سرکه را توسط کـامیون بـه کارخانجـات تولیـد     یرغم آنکه میعل. آب است%90سرکه حاوي بیش از 

از الکل سس هاي ساالد حمل نمود، اما کارخانجات تولیدکننده تمایل دارند که سرکه را در محل کارخانه و

١- Fusel oil derivatives
٢- Encapsulation
٣- Shellac

) ترشح ترد و الیھ الیھ نوعي حشره بنامKerria laccaمترجم. كھ در جنگل ھاي آسام و تایلند یافت مي شود(
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بـه آن  الکلی که براي این منظور مورد استفاده قرار می گیرد معموالً الکل خالص است که گاهی . تولید کنند

بطور کلی این فرایند پذیرفته شده است اما باید دقت نمود تا الکل باقیمانده. شودیالکل سنتتیک نیز گفته م

.نباشد% 5/0در محصول بیشتر از 

1افزودنی هاي فرعی

در ایـن فصـل، مـورد    ذکـر شـده  را می توان در تولید محصـوالت  GRASبسیاري از افزودنی هاي غذایی 

، عوامل ضـد  2آنها را می توان به عنوان حامل، حالل، عوامل ممانعت کننده از کلوخه شدن. اداستفاده قرار د

کلیـه  . این مواد معموالً نقشی در محصول نهایی ندارند. و یا جهت عملکردهاي فنی دیگر استفاده کرد3غبار

.، گواهی شده باشندافزودنی هاي فرعی باید از منابع حالل تهیه شده و توسط موسسات تایید کننده حالل

تولید محصوالت غذایی

ـ  بعضـی از شـرکت هـا بطـور     . شـود یامروزه تولید محصوالت غذایی زمینه اي بسیار تخصصی محسوب م

ها و نگهدارنده هاي شیمیایی غذایی مشغول هستند و برخی شرکت هاي دیگر ید افزودنیاختصاصی به تول

شرکت هـایی هـم وجـود    . منشاء گیاهی و حیوانی پرداخته انداختصاصاً به کار تولید افزودنی هاي غذایی با

دارند که مخلوط هاي منحصر بفردي از افزودنی هاي غذایی نظیرطعم دهنده ها را تولید می کننـد کـه بنـام    

محصول غذایی خریداري شده توسـط مصـرف   . مخلوط هاي انحصاري یا فرمولهاي سري نامیده می شوند

معموالً تولیدکنندگان افزودنی هاي . ه اي از افزودنی هاي غذایی مختلف باشدکننده می تواند حاوي مجموع

غذایی را بصورت تک تک خریداري یا مورد استفاده قرار نمی دهند، بلکه براي تولید محصـول از مخلـوط   

براي مثال، جهت تولید مـاهی سـرخ   . هاي گوناگون یا از یک مجموعه واحد از افزودنی ها استفاده می کنند

١- Minor ingredients
٢ - Anticaking
٣ - Antidusting agents
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شده، تولید کننده، ماهی را از یک فروشنده، روغن را از یک فروشنده، و خمیر پوشش دهنده یا بتـر و مـواد   

خمیر پوشش دهنده و مواد سـوخاري بـراي اینکـه بتواننـد     . می کندسوخاري را از فروشندگان دیگر تأمین 

لفی باشند و حتی این امکـان  عملکردهاي خود را اعمال نمایند باید حاوي اجزاء تشکیل دهنده متعدد و مخت

وجود دارد که براي هر تولید کننده خاص، این مواد را با ویژگیهاي مشخصی تولید و در اختیـار آنهـا قـرار    

.داد

مخلوط هاي ادویه ها و چاشنی ها

ل در کار،  صرفه اقتصادي، یکنواخـت  یکه تولیدکنندگان در فراوري محصوالت خود جهت تسهيدر موارد

از بسته هاي آماده حاوي کلیه افزودنی هـاي غـذایی و اجـزاء    ،ت تولید شده و کنترل کیفیتمحصوالکردن 

. د محصول استفاده می کنند، صنعت تولید فراورده هاي غذایی بسیار تخصصی عمل می کنـد یتوليبراالزم

تشکیل شـده  ادویه ها و چاشنی ها از اجزاء منفرد گیاهی و یا از مخلوط خشک شده اجزاء مختلف و متعدد

تولیدکنندگان چاشنی ها ممکن است از هر افزودنی غـذایی در دسـترس بـا منشـاء حیـوانی یـا گیـاهی        . اند

.استفاده کنند

اولین موضوع در ارتباط با ترکیب ایـن  . در تجارت مخلوط چاشنی ها دو موضوع باید مورد توجه قرار گیرد

و در مخلوط چاشنی هاي حـالل  بودهی باید حالل کلیه اجزاء تشکیل دهنده مخلوط چاشن. چاشنی ها است

ق تجهیـزات و  یـ موضوع دوم احتمال آلـودگی متقـاطع از طر  . نباید از اجزاء حیوانی نامشخص استفاده شود

چاشنی هاي حالل باید توسط تجهیزاتی که بطور کامل تمیز شـده انـد و   . دستگاههاي فراوري چاشنی است

افزودنی هاي غذایی فرعی مثل عامل . یدات حالل هستند تولید شوندیا توسط تجهیزاتی که فقط مختص تول

.نیز باید حالل باشند1کپسوله کردن، عامل ضدغبار، و عامل روان ساز

کاندیمنت ها، درسینگ ها و سس ها

١- Free flow agent
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ن مواد معموالً محصوالت مایع هستند که عالوه بر نمک مـی تواننـد حـاوي روغـن، شـکر و تعـدادي از       یا

اغلـب ایـن   . و مـواد نگهدارنـده باشـند   1دیگر مثل ادویه، مواد طعم دهنده، مواد اسیدي کنندهافزودنی هاي 

با اینحال، برخـی از آنهـا ممکـن    . محصوالت تنها حاوي مواد و ترکیبات گیاهی و مواد و اجزاء لبنی هستند

صـول حـالل،   براي تولید مح. است حاوي خوراك بیکن، ژالتین، شراب یا کمپلکس هاي طعم دهنده باشند

بـراي  . تولید باید با تجهیزات تمیز انجام شود. این افزودنی هاي غیر حالل باید از فرموالسیون حذف گردند

زات بطـور  یسهولت کار شرکت هاي تولیدکننده، بهتر است که تولید در شروع هفته کاري و پس ازآنکه تجه

.کامل در تعطیالت آخر هفته تمیزشدند انجام شود

2پودر نان خشکپودر سوخاري، ،)بتر(دهنده وشش خمیر پ

این دسته از مواد بـراي اسـتفاده در   . تولید این محصوالت نیز بصورت فراوري و تولید تخصصی درآمده اند

محصوالت مختلف نظیر محصوالتی که در تنور پخته می شوند، محصوالتی که در تابه سـرخ مـی شـوند و    

ممکـن  عالوه بر آردها و نشاسته هـاي مخصـوص،  . د می گردندمحصوالتی که بشدت سرخ می شوند تولی

سیستئین براي بهبود قوام پوشـش دهنـده هـاي بتـر و     -ال. از سایر اجزاء به دالیل خاص استفاده کرداست

باید از منابع گیاهی و یا از پرهاي مرغابی هاي کشتارشده یاسیستئین–ال . سوخاري استفاده می شوددرپو

سـایر افزودنـی هـاي جزئـی مـورد اسـتفاده در بترهـا، پودرهـاي         . حالل بدست آمده باشـد بر طبق موازین

ر یـ غياستفاده از عصاره هایبطور کل. حالل مطابقت داشته باشدسوخاري و پودر نان خشک باید باشرایط 

از . باشدینممجازیالکليهایدنیگر نوشیا دیاستفاده از آبجو یبه عنوان طعم دهنده بالمانع بوده ولیالکل

١- Acidulants
٢ - Bread Crumb



١٨٩

و 1توان بـه مـواد پوشـش دهنـده    یباشند میت مید محصول حالل حائز اهمیکه در تولییهایگر افزودنید

.شوندیزات استفاده میدن محصول به ظروف و تجهیاز چسبيریجلوگياشاره کرد که برا2افشانه ها

3مواد طعم دهنده

مورد استفاده قرار ییع غذایهستند که در صنایفزودناين کمپلکس هایطعم ها و مواد طعم دهنده از مهمتر

,FDA)االت متحده یبر اساس مقررات ا. رندیگیم ک ینکه تک تک اجزاء مورد استفاده در یاز به این(٢٠٠٢

د یـ ع تولیصـنا این اطالعات انحصاري تلقی می شوند چون.رسانده شود وجود ندارديطعم به اطالع مشتر

اسـت کـه اجـزاء و    ین مسئله به شـرط یالبته ا. باشندیمعاف مین اطالعاتیاعالم چنکننده مواد طعم دار از

ا در فهرسـت  یو (FDA)االت متحده یا در فهرست سازمان غذا و دارو اید طعم یتوليمواد مورد استفاده برا

ـ . موجود باشند(FEMA)4دکنندگان عصاره و طعمیانجمن تول ک طعـم ممکـن اسـت از هـر تعـداد مـاده       ی

ل شـده اسـت تـا عصـاره هـا و      یک ماده تشـک ینمک طعام که تنها از براي مثال. ل شده باشدیتشکیافزودن

.ل شده اندیبات تشکیاز ترکيکه از مجموعه اییهایافزودن

. ت هسـتند یـ کنند حائز اهمیحالل را فرموله مییکه مواد غذايافراديبراییغذايهایدو گروه از افزودن

ک دستورالعمل یبه عنوان . الکليحاويهایافزودن-2نده منحصر بفرد مثل روغن زباد عوامل طعم ده-1

اجتنـاب نمـود مگـر آنکـه حـالل      یوانیمنشاء حيدارايهاید از افزودنیه مواد طعم دهنده بایتهيبرایکل

. د باشدییمورد تاییغذايهاین افزودنیبودن ا

زان الکـل در مـاده طعـم    یـ نحـال م یبا ا. نداردیحل کردن آنها مانعا یاستخراج طعم ها ياستفاده از الکل برا

نکـه  یايا واردکنندگان بـرا یاز کشورها یبرخدر مورد. افته باشدیکاهش % 5/0د به کمتر از یباییدهنده نها

١ - Coatings
٢ - Sprays
٣ - Flavorings
٤ - Flavor and Extract Manufactures Association



١٩٠

یدر مـورد برخـ  یحتـ د کمتر از مقدار فوق الذکر باشدیزان الکل بایند مین محصوالت را وارد نمایبتوانند ا

.د فاقد الکل باشدیشورها محصول باک

دکننـدگان  یبـه تول . کننـد یروغن فاسل مجوز واردات صادر نمیواردات مشتقات الکليکشورها برایبعض

د کننده محصوالت حـالل  ییز موسسات تایطرف قرارداد خود و نيمشتريشود که با شرکت هایه میتوص

.ر خصوص محصوالت حالل بعمل آورندط آنها دیالزم را در ارتباط با شرايهایهماهنگ

ریپنيطعم ها

ـ یميم هایا از آنزیآنها يبدست آمده باشند که در فراورییهاید از فرآوریبایلبنيهایافزودن ا یـ و یکروب

.وانات حالل استفاده شده باشدیبدست آمده از حيم هایآنز

گوشت يطعم ها

.ه شده باشندیط حالل تهیوانات کشتار شده با شرایاز حد یبدست آمده از گوشت و مرغ بايهایافزودن

دود و کباب يطعم ها

ـ بـه عنـوان پا  یوانیـ حياستفاده از روغـن هـا   ـ توليبـرا يه ای ا اسـتفاده از  یـ دود و کبـاب  يد طعـم هـا  ی

.د محصوالت حالل استیاز موارد مهم در تولیوانیمنشاء حيدارايرهایفایامولس

1رنگ دهنده ها

١ - Colorants
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,Francis)استفاده شده اند یین باستان، رنگ ها در مواد غذااز دورا ، رنگ ها نه تنهـا  یخیاز نظر تار. (١٩٩٩

استفاده شـده  ییص مواد غذایپوشاندن نقاين به عنوان تقلب برایرتر کردن ظاهر غذا بلکه همچنیدلپذيبرا

محلـول در آب  يرنگها.ک باشندیسنتتFD&Cد شده توسط ییتايرنگ ها ممکن است مثل رنگ ها. است

ـ یـ یعیتوانند طبیرنگ ها م. نامندیم2محلول در روغن را الكيو رنگها1يرا دا کـه از آن  باشـند 3یا آل

، جـوهر  4ن، ذرت، اندوسـپرم ذرت، شـالك  یبـوفالو یجات، ریوه ها و سـبز یميعصاره هاجمله می توان به

ـ یـ غيرنگ هـا . اشاره کردو کارامل7دهایل ها، کاروتنوئی، کلروف6مرکبی، جوهر ماه5اختاپوس ـ ن8یر آل ز ی

. شـوند یاسـتفاده مـ  ییع غذایکون در صنایلید سیاکسيد آهن و دیوم، کربن بلو، اکسیتانید تیاکسير دینظ

گـر در شـکل   یديکـه رنـگ هـا   یشـود در حال ین رنگ ها بصورت خالص فروخته و استفاده میاز ایبرخ

از یبعضـ . رندیگیاز مواد رنگ دهنده مورد استفاده قرار میلوطاستاندارد شده و بصورت مخيهایافزودن

. شـوند یب رنـگ هـا اسـتفاده مـ    یـ رها و عوامـل ضـد غبـار در ترک   یفاین، امولسـ یمثل ژالتـ ییهایافزودن

.ندیاستفاده نماییغذايب رنگ هایحالل در ترکيهاید تنها از افزودنیدکنندگان رنگ ها بایتول

يعمل آورمواد

م، یر آسـکوربات سـد  یـ هـا نظ یافزودنـ یت ها و برخیتریاز نمک، نیخاصيعمل آورنده مخلوط هامواد 

يعمـل آور يا مخلوط هـا یعوامل عمل آورنده . لول هستندیلن گلیک و پروپیترید سیم، اسیتروبات سدیار

د یـ نحال بایبا ان مواد عموماً حالل هستند، یا. شوندیس و کالباس استفاده میسوسيد فراورده هایتوليبرا

.مشکوك استفاده نشده باشديهاید آنها از افزودنیه شده و در تولیز تهیزات تمیمطمئن بود که توسط تجه

١ - Dye
٢ - Lake
٣ - Organic
٤ - Shellac
٥ - Octopus ink
٦ - Squid ink
٧ - Carotenoid
٨ - Inorganic Colors
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1محافظت کنندهيپوشش ها

ـ از جملـه  اجتناب نمود، بخصوص که یوانید از مشتقات حین مواد باید ایدر تول مصـرف کننـدگان   ینگران

جات عرضه شده در فروشگاهها یوه جات و سبزیپوشش دادن ميحرام برايهایمسلمان استفاده از افزودن

يکننـده هـا  يکند که بسته بنـد یح میتصر1990سال ییمواد غذابرچسب گذاريقانون آموزش و . است

یسـطح خـارج  ين پوشش ها را مشخص کرده و آنهـا را بـر رو  ید اجزاء مورد استفاده در ایباییمواد غذا

بر اساس قانون، سوپر مارکت ها و خرده فروش ها ملزم شـده انـد   . ندیول درج نمامحصيحاويکارتن ها

يپوشش هايفروشگاه حاويوه هایها و ميک از سبزیساده و مشخص نشان دهند که کدام يکه به طرز

ـ ، مـوم ته 2ه گـاو یمثل موم، پییاجزايتوانند حاوین مواد پوشش دهنده میا. باشدیمیمحافظت ه شـده از  ی

یپوشش محافظتییمحصوالت غذايکه برايگریا هر ماده دین، ین زئین، قندها، پروتئی، ژالت3یبات نفتیکتر

ن منظـور  یـ ايمورد استفاده برایو معدنیاهیاگرچه اجزاء گ. د، باشندیجاد نمایايظاهرییبایا زییمحافظت

ن یه گاو و ژالتـ یك مثل پمشکويهاید از افزودنیباییغذاين پوشش هایدکنندگان ایحالل هستند، اما تول

ن، نشاسته هـا، مـوم   یمثل قندها، زئيمواد. ندیاجتناب نما4بدن خوكیحرام مثل چربيهایا از افزودنیو 

ییغذايد پوشش هایاستفاده جهت توليبرایاهیگيو روغن هایبات نفتیزنبور عسل، مواد حاصل از ترک

. باشندیحالل م

یلبنيهایافزودن

١ - Coating
٢ - Beef tallow
٣ - Petroleum wax
٤ - Lard
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مـی  د محصوالت حالل مناسـب  یتوليده اند برایدیحرارتير خشک که فراوریمثل پودر شییهایافزودن

ر، و محصـوالت  یـ شـده آب پن يخالص سازين های، الکتوز، پروتئ1ریمثل پودر آب پنییهایافزودن. دباشن

د مورد شک و م ها نامشخص باشنید شده اند چنانچه منشاء آنزیم ها تولیکه با استفاده از آنزيظ شده ایتغل

.د هستندیترد

بدسـت  يم هایا آنزیو یکروبیميم هاید از آنزیدکنندگان بایها بصورت حالل، تولین افزودنید ایتوليبرا

د حالل بـودن محصـول توسـط    ییتأيبرا. ندیکه با روش حالل کشتار شده اند استفاده نمایواناتیآمده از ح

.ه حالل داشته باشندد ییید تأیاستفاده بامورد يم هاید کننده حالل، آنزییموسسات تأ

. کتـاب آمـده اسـت   يانتهـا يمه هـا یها و مخلوط ها در ضـم یشتر در در مورد فهرست افزودنیات بیجزئ

از یفهرسـت Mمه یضـم . متـداول اسـت  ییایآسـ يدر اروپا و کشـورها 2د شدهییتايهایاستفاده از افزودن

Nمه یا مشـکوك آنهـا و ضـم   یت حالل، حرام یز وضعیشده، ونيد شده و نامگذارییتاییغذايهایافزودن

.دهندیا مشکوك را ارائه میت آنها از نظر حالل، حرام یو وضعییغذايهایافزودن
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١ - Whey powder
٢ - E-numbers
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15فصل 

حالليو پوشش دادن غذاي، بسته بندگذاريبرچسب 

دیشـا . پـردازد یمـ ییغذامحصوالتو پوشش دادنيبه موضوع لفاف بنداز جنبه هاي مختلف ن فصل یا

ن کتـاب مـرتبط نباشـد امـا در واقـع      یبا موضوع مورد نظر در ابه این مسئله بنظر برسد که پرداختن اینطور

ن فصل یدر ا. ن ذهن مصرف کننده مسلمان در ارتباط استیو همچنییغذان موارد با مواد ینطور نبوده و ایا

.ل به اختصار مورد بحث قرار خواهند گرفتیموضوعات ذ

مسلمانان يبازارهايمحصوالت برابرچسب گذاري-

ییمواد غذايبرچسب و چاپ بر رويحالل بودن مواد مورد استفاده برا-

ط حالل یدر محییمواد غذايبسته بند-

يواد و ظروف بسته بندم-



١٩٥

1یخوراکيموم ها، پوشش ها و روکش ها-

بازار مسلمانانيبراغذاییمحصوالتگذاري برچسب ط شرای

ـ    یاستفاده مصرف کننده بوده و بايبرچسب ها برا معمـوالً در  . دار باشـد ید کـامالً مشـروح، واضـح و معن

ـ نظییهایداشتن افزودننگاهیمخف. گرددیدرج نمیغذائيهایبرچسب منشاء افزودن کـه بـه   ير مـواد ی

با منشاء مختلـف باعـث   یجزئيهای، عوامل ضد کلوخه شدن، حامل ها، و افزودن2کنندیکمک ميفراور

وم بدون یزیا منیم یمثال از استئارات کلسيبرا. شودیمسلمان ميمصرف کننده هايبرايبروز مشکل جد

,Uddin)شود یآدامس استفاده مد آب نبات ویذکر منشاء استئارات در تول دکننـدگان  یاز تولیبرخ. (١٩٩۴

نحال اجازه دارند که یکنند و با ایاستفاده میاهیا گییوانیحیچرب% 5زان یدر محصوالت خود تا مییاروپا

ه یـ مـوارد، فهرسـت کـردن کل   ياریدر بسـ . نـد یدر برچسب محصول خود عنوان شکالت خالص را ذکر نما

ن یـ ايه حالل برایدییو تایوجود گواه. باشدینمیدر برچسب محصول عملیو فرعیلاصيهایافزودن

.مصرف کنندگان شوديتواند منجر به رفع شبهه برایز عالمت مناسب حالل میمحصوالت و ن

و چنانچه . در برچسب آورده شودییغذاید به عنوان افزودنیباشد باییب ماده غذایاز ترکیاگر الکل بخش

يهـا یاز افزودنـ یبعض. ذکر شودیجزئید تحت عنوان افزودنیگر باشد بایديهایاز افزودنیبخشالکل 

در غذا نبـوده و  یا فنیياثر عملکرديدارااین موادحضور دارند ییار کم در مواد غذایر بسیدر مقادیفرع

,Riaz)باشندیز معاف میاز درج شدن در برچسب ن ١٩٩٧) .

نگـاه  یکه مخفاستییهایشوند افزودنیمسلمانان میب محصوالت باعث نگرانکه در برچسيدو مورد

در . دنباشـ یمشکوك مـ ییغذايهایافزودنيگریده اند و دیداشته شده و در برچسب محصول ذکر نگرد

. حل نموده حالل و برچسب و عالمت مناسب مشکل رایدییتوان با تایهر دو مورد م

١ - Edible Film
٢ - Processing aids
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یفهرست افزودنندارند کهازید نیمسلمانان هنگام خرییبر محصوالت غذابا درج عالمت مخصوص حالل 

. را بخاطر بسپارنداالت متحده یدر ا1ییایمیب مواد شیب و غریکد در اروپا و عالئم عجيمجاز و دارايها

ممکن است بر روي بسته بندي محصوالت عالئم دیگري نیز وجود داشـته باشـد لـذا   الزم به ذکر است که 

.کننديدارید وجود عالمت حالل آنها را خرییند و پس از تایز توجه نماین نظر نید از اید باافرا

در یدن اطالعـات کـاف  ینـان از رسـ  ی، اطمییمحصوالت غذابرچسب گذارياز آثار مقررات مربوط به یکی

رفه کند تادر انتخاب خـود صـ  ین موضوع به مصرف کننده کمک میا. مورد محصول به مصرف کننده است

ـ از طر. ، آرامش خاطر و نکات مربوط به سالمت را مدنظر قرار دهدياقتصاد ق برچسـب مناسـب مصـرف    ی

ت یحساسيويکه برایسه قرار داده، از محصوالتیکننده قادر خواهد بود تا محصوالت مختلف را مورد مقا

ا مشکوك یالل، حرام ت حیمحصول را از نظر وضعییغذايهاین افزودنید و همچنیزا هستند اجتناب نما

. در برچسب محصول به منزله حرام بـودن آن اسـت  2خوكیمثال وجود چربيبرا. مورد مالحظه قرار دهد

را در یـ مشـکوك بـودن محصـول اسـت ز    ین در برچسب محصول به معنـ ین صورت، درج نام ژالتیبه هم

ن را بصورت منشاء یه منشاء ژالتدکنندیتولیگاهالبته.شودین در برچسب ذکر نمیموارد منشاء ژالتياریبس

ک سازمان معتبر به عنـوان محصـول حـالل    ین توسط یژالتياگر محصول حاو. کندیذکر میا ماهیيگاو

و مصـرف  يداریـ محصـول را خر ید و دودلیتوانند بدون تردید شده باشد مصرف کنندگان مسلمان مییتا

. ندینما

توان به سه بخش طبقـه  یاالت متحده را میدر اییغذامحصوالت ياطالعات موجود در برچسب بسته بند

، قـانون  3صـحیح برچسـب گـذاري  و يله قانون بسته بندیاست که بوسياول اطالعات ضرور. نموديبند

نیـز مقـررات   و1یی، دارو و مواد غـذا یشیو قانون لوازم آرا، 4يه ایبات تغذیترکگذاريآموزش و برچسب

١ - Chemical jargon
٢ - Lard
٣ - Fair Packaging and labeling act
٤ - Nutrition labeling and education act



١٩٧

,Potter and Hotchkiss)ه اند ف شدیگر تعریموارد دمربوط به ا داوطلبانـه  یيدوم اطالعات مورد. (١٩٩۵

اسـت کـه   یرند، و دسـته سـوم اطالعـات   یگین اطالعات هم اغلب تحت نظارت و کنترل قرار میاست که ا

ر شامل یاطالعات دسته اخ. شوندیا شناختن محصول ارائه میکمک به مصرف کننده يدکننده برایتوسط تول

ال مصـرف  یـ خیراحتيبرایمذهبيه هایدییه و تایمحصول، طرز تهيربوط به نحوه آماده سازاطالعات م

:ل استیبرچسب شامل موارد ذياطالعات درج شده بر رو. کننده است

همراه با نام معمول و متداول (PDP)2ک چهارچوب مشخصید در یباییه مواد غذایکل:یینام ماده غذا-

.شده باشندبرچسب گذاري

بنـدي محصـول   بسـته داخـل  در یید چه مقدار مـاده غـذا  یگویميکه به مشتر:اتیوزن خالص محتو-

. وجود داردکنسرو یا قوطیغذایی

% 2کـه کمتـر از   یـی ل دهنده بـه اسـتثناء اجزا  یه اجزاء تشکیطبق قانون فهرست، کل:ل دهندهیاجزاء تشک-

کـه عالمـت   یهنگام. برچسـب محصـول درج گردنـد   يب وزن بر روید بترتیدهند بایل میمحصول را تشک

اطالعـات موجـود در   يحالل به جستجويبرچسب وجود نداشته باشد مصرف کنندگان غذايحالل بررو

ار یبسـ ییقضاوت در مورد محصوالت غذاين روش برایالبته ا.ل دهنده خواهند پرداختیمورد اجزاء تشک

. بـه مشـتریان منتقـل نمـی کنـد     د یط تولیر خصوص شراداطالعات الزم را ن روش هرگز یا. نامطمئن است

.شـد ممکـن اسـت در برچسـب درج نگردنـد     که قبالً در مورد آنها صـحبت  یجزئيهایاز افزودنیبعض

يبـرا . شـده باشـد  يرحالل فراورید محصوالت غین احتمال وجود دارد که محصول در خط تولین ایهمچن

. شده باشديا فرآورید کنسرو گوشت خوك و لوبیممکن است در خط تولیمثال کنسرو نخودفرنگ

١ - Food، Drug, and Cosmetic act
٢ - Principle display panel



١٩٨

اطـالع مصـرف کننـده در    يد بـرا یـ د کننده محصـول با ینام و آدرس شرکت تول: دکنندهینام شرکت تول-

خواهنـد بـا تمـاس گـرفتن بـا شـرکت       یکه مـ ین اطالعات به مصرف کنندگانیا. برچسب درج شده باشد

نـام  . د استیند مفیوالت فاقد آرم حالل کسب اطالع نمامشکوك محصيهایت افزودنیدکننده از وضعیتول

ـ  یاز مشترید کامل و به روز باشد تا در صورت نیو آدرس شرکت با یان بتوانند در مورد حالل بـودن افزودن

.ندیت حالل بودن محصول اطالع حاصل نمایا وضعیاستفاده شده در محصول يها

.گر آورده شودیا به طرق دیمحصول يخ بسته بندیتارخ انقضاء،یممکن است بصورت تار:دیخ تولیتار-

ه یـ تغذيشود شـامل داده هـا  یم میکه در برچسب محصول تنظيه ایاطالعات تغذ:يه ایاطالعات تغذ-

.موجود در محصول، و مواد سالمت بخش استي، مواد مغذيا

نشان دادن يبرایئم مذهب، و عاليا عالمت حق انحصارییمثل عالمت تجارتیاطالعات:گریاطالعات د-

د یـ هستند که توسط شرکت تولياریباشد، اطالعات اختید مییا کوشر مورد تاینکه محصول از نظر حالل یا

را یبرچسـب 15-2را با عالمـت حـالل و شـکل    یبرچسب15-1شکل . شوندیکننده در برچسب آورده م

. کوشر داردیحالل و هم گواهیدهد که هم گواهینشان م

مثـال  يبـرا . شـود یدر برچسب اسـتفاده مـ  یلیبنا بر دالیاصطالحات خاصیگاه:اصطالحات خاص-

ن محصـول  یـ کـه در ا یاست، اما با وجودیغربيروشن در کشورهایاصطالح1اصطالح سرکه شراب قرمز

نـام  باشـد، مسـلمانان بـا توجـه بـه     یمانده در محصول قابل توجه نمیا مقدار الکل باقیشراب وجود ندارد 

د یـ شراب حرام بـوده و نبا /ه مشتقات الکلیپندارند که کلیافراد میبعض. به آن ندارندیمحصول نگاه مثبت

بهتـر  یاسـالم يدر محصوالت عرضـه شـده در کشـورها   . ندینمايداریسرکه شراب را خريمحصول حاو

ـ . طعم دار در برچسب محصول درج شوديمثل سرکه هاییهایاست افزودن ن، یتیمثـل لسـ  ییاهـ یافزودن

ها بطـور  ین افزودنیاگر ا. داشته باشندیاهیا گییوانیتوانند منشاء حین میریسیدها، و گلیسریگليمونو و د

١ - Red wine vinegar



١٩٩

یاهیـ ن گیسـر یا، و گلین سـو یتی، لسـ یاهیـ گيدهایریسیگليباشند مثل مونو و دیاهیخالص از مشتقات گ

کـه  ين کـار ین منظر بهتـر یاز ا. ابدییش میزااهخوار افیاحتمال مصرف محصول توسط مسلمانان و افراد گ

معتبر ياهخوار از سازمانهایافراد گيالزم برایحالل و گواهیتوانند انجام دهند داشتن گواهیشرکت ها م

ده آن اسـت  یزبان است، عمل سنجیسیر انگلیغين چنانچه بازار هدف محصول کشورهایعالوه بر ا. است

ـ ایـ که برچسب محصول به دو زبـان   عالمـت حـالل از موسسـات    يچنـد زبـان نوشـته شـده و دارا    یحت

.ز باشدیحالل نیصادرکننده گواه

عالمت حالل يبرچسب محصول دارا: 15-1شکل 

(Courtesy of happy and healthy products, Inc., Boca Raton, FL.)



٢٠٠

ییمحصوالت غذارويو عالئم چاپ شده برهابرچسب

یی، چسب هـا 1حساس به فشاريبرچسب هاي، چسب مورد استفاده برایکیو پالستيکاغذيبرچسب ها

يشوند، جوهرهایچاپ مییمواد غذايماً رویکه مستقیخوراکي، رنگ ها2شوندیکه با حرارت ذوب م

وجود ییهاین مواد افزودنیادر ممکن است.رسندیت بنظر میکم اهمیلیگر موارد مشابه خیو دیخوراک

ییز بـه مـواد غـذا   یر نـاچ ین مواد در مقادیا اگر ایآ. نباشندحالل مجازياستفاده در غذايکه براباشد داشته

یاز موسسـات گـواه  ید بعضـ یحالل خواهند شد؟ شايند باعث نقض دستورالعمل هایا نشست نماینفوذ 

ل بـودن  ممکـن اسـت نـاقض حـال    ین نشـت یکنند که چنـ یواردکننده احساس ميکننده حالل در کشورها

واردکننـده  يکننده حالل بخصوص در کشورهایاز موسسات گواهیبهرحال برخ. باشدییمحصوالت غذا

.هستندیمتقاطعین آلودگینگران چن

١ - Pressure-Sensitive lables
٢ - Hot-melt glues



٢٠١

حالل و کوشریبرچسب گواه: 15-2شکل 

( Courtesy of My Own Meals, Inc, Deerfield, IL.)

ط حالل یدر محییمواد غذايبسته بند

ـ یهمان تجهحالل عموماً بایی، محصوالت غذایشماليکایردر آم ـ تولیزات شـوند کـه محصـوالت    ید مـ ی

ییرمسـلمان بـوده و بـا موضـوع حـالل آشـنا      ید غیاکثر پرسنل و کارکنان تول. گردندید میز تولیرحالل نیغ

آورده شده اند الًیکه ذ(SOP)استاندارد مراحل کار يروش هایطراحيتوانند برایدکنندگان میتول. ندارند

:ندینمايحالل همکاريد حالل با موسسات مشاوره ایط و ملزومات تولیو تطابق آنها با شرا



٢٠٢

محصوالت حالل در اتاق مجزاينگهدار-

متقاطعیاز آلودگيریجلوگيد برایتوليزیبرنامه ر-

محصوالت حالليرحالل به بخش بسته بندیکارکنان از بخش غییعدم جابجا-

د حاللیتولییشناسايبرايمناسب جهت عالمت گذاریدن بخشمشخص نمو-

دست ها ياورند، شستشوید نیبداخل بخش تولیینکه کارکنان به همراه خود مواد غذاینان از ایاطم-

رهیزات و غیقبل از ورود به بخش تجه

يظروف و مواد بسته بند

يمـوارد ممکـن اسـت بـرا    ياریدر بس. دارندقراردیاز نظر حالل بودن مورد تردياز مواد بسته بندیبعض

مـوم هـا و   . اسـتفاده شـود  یاهیـ و گیوانیبا منشاء حيو ظروف از استئارات هایکیپالستيسه هاید کیتول

يهایممکن است از چرب1یرنیاستیو پلي، کاغذیکیظروف و صفحات پالستيبکاررفته برايپوشش ها

. باشد استفاده شوندیمیکافیوانیبات حین ترکیکردن ایخنثيد که برایپس از اعمال حرارت شدیوانیح

، لوله کردن و برش یدر مراحل شکل ده. آلوده شوندیوانیحیتوانند به چربیکنسروها ميفلزيهایقوط

داراين روغن ها ممکن استیا. از به استفاده از روغن استینفلزيل جهت ساخت ظروفیاستيورقه ها

,Cannon)ند باشیوانیمنشاء ح شود ممکن است یکه از آنها اغلب استفاده مجدد م2يفوالدمخازن. (١٩٩٠

ن مـواد کـه   یـ ايمانده هـا یباق. خوك استفاده شوندیا چربیگوشت يحاوییحمل و انتقال مواد غذايبرا

.تواند سبب آلوده شدن محصوالت حالل گرددیز مشکل است میزکردن آنها نیتم

١ - Styro foam
٢ - Steel drums



٢٠٣

2یخوراکيروکش هاو1هاپوشش دهنده

رسد امـا در واقـع   یبه نظر ميدیموضوع جدییدر محصوالت غذایخوراکياگرچه استفاده از روکش ها

در انگلسـتان  يالدیقـرن شـانزدهم مـ   یطـ . گـردد یقبل باز مهابه سالییع غذاین مواد در صنایاستفاده از ا

ییاز کـاهش رطوبـت مـواد غـذا    يریلوگجيبرایله چربیبوسییپوشش دادن محصوالت غذایا3نگیالرد

,Labuza and Contrereas-Medellin)شد یانجام م يدر حال حاضـر روکـش هـا و پوشـش هـا     . (١٩٨١

وه هـا، و  یـ ل و میآجیشکالتيس ها، پوشش هایتوان به پوشش سوسیدارند که ميادیکاربرد زیخوراک

.جات اشاره کردیوه ها و سبزیميبرایپوشش موم

توانـد  ین مواد میک از اینکه کدامی، دانستن اییع غذایدر صنایخوراکيروکش ها و پوشش هابا گسترش

ن موضوع بخصوص در مـورد  یا. ابدییت میر گذار باشد اهمیتأثییت حالل محصوالت غذایوضعيبر رو

بـه عنـوان   د کردن آنهـا ییندارند و تایجات که معموالً برچسب مواد افزودنیوه ها و سبزیمثل میمحصوالت

ـ بـات تغذ یقانون آموزش و برچسـب ترک . باشد مطرح استیمحصول حالل آسان نم يکسـر یيدارايه ای

يبـر رو ياجبـار يجات است که شـامل برچسـب گـذار   یوه ها و سبزیميمقررات در ارتباط با پوشش ها

رج شدهعبارات د. شودین محصوالت و مشخص بودن برچسب در محل فروش میايبسته بنديجعبه ها

در . قرار دهديار مشتریرا در اختداري یشوند که اطالعات معنیانتخاب ميدر برچسب محصول به نحو

ـ ی، شالك ی، مواد نفتی، معدنیاهیگيهایچون افزودنیتوان به عباراتین خصوص میا بـا  يهـا یا افزودن

دارنـد جهـت   یوانیـ کـه منشـاء ح  يبه جز مـواد یمواد افزودنين گروههایه ایکل. اشاره کردیوانیمنشاء ح

از مصـرف کننـدگان   يارین، بسـ یعالوه بر ا. محصوالت حالل مناسب هستندياستفاده به عنوان پوشش برا

ـ تـازه  يوه هـا یجات و میمثل سبزیمحصوالتيبر رویوانیبات حیترکاز انتظار ندارند که  ا منجمـد شـده   ی

١ - Edible coating
٢ - Edible films
٣ - Larding



٢٠٤

Regenstein)اسـت  يادیـ ت زیاهمدارايذکر شدهمحصوالت يلذا انتخاب مواد مناسب برا. استفاده شود

and Chaudry, ٢٠٠٢).
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م یحالل مصرف کنيخواهد که غذایخداوند از ما م. مین کتاب آورده ایات در این حالل را با جزئیما قوان

(Pickthall, ١٩٩۴).

د وگرنه مستحق غصب و خشـم  یمکنیان و سرکشید طغیزه تناول کنیرزق حالل و پاک«: دیفرمایخداوند م

»د همانا خوار و هالك خواهد شدیس مستوجب خشم من گردد و هر کیشویمن م

»81ه یسوره طه، آ«

يسم هـا یما به ارگان. ز خوب است مگر آنچه که صراحتاً ممنوع شده باشد که تعدادشان اندك استیهمه چ

در (١٩٨۴)يقـرداو -توسط الکهیاز اصولیاز جنبه برخ2یستیزيو فناور(GMOs)1یکیافته ژنتیر ییتغ

. م کردیفصل دوم مورد بحث قرار گرفت، نگاه خواه

از یامبر ذکـر خاصـ  یـ در قـرآن و سـنت پ  . دکه صراحتاً ممنوع شده باشـ يزیز حالل است مگر آنچیهمه چ

ان یـ ک بـه م یـ ژنتیه شده بـه روش مهندسـ  یتهيافته، اصالح شده و غذاهایر ییتغییها و مواد غذایافزودن

یه شده بـا روش مهندسـ  ینحال محصوالت تهیبا ا. د هستندیار جدیبسین تحوالت علمیرا ایمده است زاین

ن یـ م ایمثال چون گوشت خوك حرام است با تعميبرا. منع مصرف دارند،وانات حرامیک مربوط به حیژنت

.ز حرام خواهد بودیخوك بدست آمده باشد نیکیر ژنتییق تغیکه از طریاصل، هر محصول

.دیانسانها قانون وضع نمايتواند برایاست که میخداوند تنها کس-

ند کـه  ینمايریجه گید نتیبایح دهند و کارشناسان مذهبید را توضیجدیدانشمندان قادرند تحوالت علم-

حالل را حرام دانسـتن و حـرام را حـالل    . ریا خیرا نقض کرده است یاصول اسالمین تحوالت علمیا ایآ

و مهـم  يار جـد یموضوع بس. باشدیخداوند ميک قائل شدن برایشریمشابه شرك است و به معندانستن 

. ندیآنرا حالل اعالم نمایبوضوح حرام باشندو کارشناسان اسالمGMOsآن است که محصوالت 

١ - Genetically Modified Organisms (GMOs)
٢ - Biotechnology
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.باشدیحرام معموالًبا آنچه که مضر و نامطلوب است مرتبط م-

ـ یییز محصوالت غذاک ایوجود ندارد که اگر هر يدیترد- ـ تهییغـذا يهـا یا افزودن ق یـ ه شـده از طر ی

بالفاصله حرام اعالم خواهـد  یک ناسالم و مضر باشد توسط دولت و علما و کارشناسان اسالمیژنتیمهندس

.شد

ـ بهتر آن است کـه از طر . ه گرددیآنچه که حرام است تهيبراینیگزیشه جایبهتر است که هم- يق فنـاور ی

ن یپپسـ يالدیمـ 1980تـا اواسـط دهـه    . د گرددیحرام توليهایافزودنيبرایمناسبيهانیگزیجایستیز

ن بـه  یاسـتفاده از پپسـ  GMن بـروش  یموزید کیبا تول. شدیرها استفاده میاز انواع پنید بعضیدر تول1خوك

طـه  یحدریسـت یزيفنـاور يبـزرگ بـرا  یتین موضوع مزیا. شدیکامالً منتف2ن رنت گوسالهیگزیعنوان جا

.رودیحالل به شمار ميغذاها

ـ تغیین اگر محصوالت غـذا یعالوه برا. ز حرام استیباشد نیرحالل میکه غيزیچاعالم کردنحالل- ر یی

رحالل یکه غيموارد. دادندیقاطعانه دررابطه با آن نظر میبوضوح حرام بود، کارشناسان مذهبیکیافته ژنتی

. عالم شده استله قرآن و سنت ایهستند بوضوح بوس

. وانـات حـرام مصـداق دارد   یگـر ح ین مسئله در مورد خوك ها و دیا. کندیت خوب حرام را حالل نمین-

ـ پرورش دهند و يماریاز بيز و عاریند تا خوك را تمیاگر دانشمندان تالش نمایحت بـدن  يا ارگـان هـا  ی

.ارگان ها حرام خواهند بودن یشگاه رشد دهند، همچنان خوك و ایخوك را به عنوان غذا در آزما

الزم . ن دسـتورالعمل باشـد  ید مهمتـر ین موضوع شایا. د اجتناب کردید است بایاز آنچه مورد شک و ترد-

امبر اکرم بوضوح اجتنـاب کـردن از آنچـه    یدرسنت پ. کنندياست که مسلمانان از آنچه مشکوك است دور

GMییاحساس کننـد کـه محصـوالت غـذا    اگر مصرف کنندگان مسلمان . شودیمشکوك است مالحظه م

١ - Porcine pepsin
٢ - Calf rennet



٢٠٧

مشـکوك  یکـ یاصـالح شـده ژنت  يسم هـا یدر حال حاضر ارگان. ندید از آنها اجتناب نمایمشکوك هستند با

.ه شده اندیوانات حرام تهیحيهستند که با استفاده از ژنهاییآنها

ن دهـه و در  یو چنـد ردیـ گیاهان قرار مـ یوانات و گیک و اصالح نژاد حیدر ادامه علم ژنتیستیزيفناور

یوانیخ شروع اصالح نژاد حیمثال تاريبرا. قرنها است که مورد استفاده قرار گرفته استيموارد برایبرخ

ـ انجام دادنـد و حاصـل آن تول  1زش متقاطعیک االغ آمیان و یک مادیگردد که یبه زمان برم . د قـاطر بـود  ی

یکیکه از نظر ژنتیاهانین گیزش بیآم. ستیحالل نز ین گوشت قاطر نیباشد، بنابرایگوشت االغ حالل نم

در حـال حاضـر،   . ز مطرح اسـت یوانات نین موضوع در مورد حیا. افتدیک هستند اتفاق میگر نزدیکدیبه 

. هندانتقال ددیگريک گونه به گونه ایک ژن را از یشده و دانشمندان آموخته اند که چگونه ییژنها شناسا

ر یین موضوع سبب تغیا. ی استاهیگيبه گونه هاا خوكیحشرات ،یماهيژنهاال به انتقعلم قادر اکنون

آنرا يه ایا ارزش تغذیو نمودهها مقاومتر یماریآنرا در مقابل بمی تواندامانخواهد شداهیا مزه گیدر ظاهر 

دانشـمندان  . شتد در آغاز اسالم وجود ندایجدين فناوریا. اهان اصالح نشده بهبود بخشدیسه با گیدر مقا

قابـل قبـول اتخـاذ    یمیم تصمیکه امروزه با آن مواجه هستيکنند که در خصوص مواردیتالش میاسالم

ـ مربوط بـه رژ ین اسالمیش، قوانیباً چهارده قرن پیدر صدر اسالم، تقر. ندینما تنهـا مشـتمل بـر    ییم غـذا ی

ییمربوط به سالمت غـذا یمقررات دولتدر آن زمان. بودیید بودن مواد غذایمقررات مربوط به سالم و مف

مثل سازمان خـوار  یدولتيسازمان ها و نهادهايت هایامروزه، مسئله سالمت غذا از مسئول. وجود نداشت

د کردن سالمت مـواد  ییتا. است(WHO)3یو سازمان بهداشت جهان(FAO)2ملل متحديو بار و کشاورز

GMOsیینگران مواد غذایمذهبيو ما فقط از جنبه هامحول شده است ين سازمانهایبه چنGMییغذا

دو سازمان . که مجاز و سالم باشدین معنیبان باشد بدیطاساس حالل بودن آن است که غذا حالل. میهست

١ - Cross bred
٢ - United Nation's Food and Agriculture Organization
٣ - World Health Organization



٢٠٨

از منـابع حـالل و   GMيغذاهاچنانچهمتفق القول هستند کهJAKIM2و IKIM1شامل يدر مالزیدولت

,Kurien)خواهند بودباشند حاللد شدهیط حالل تولیبا شرا ٢٠٠٢).

آیادر انتقال ژن از یک حیوان حـرام  . می باشندر مطرح ییز از جمله مفهوم تغینيگرینکات متعدد ددر اینجا 

به حیوان حالل تغییري اتفاق می افتد؟ آیا ژن ویژگی حیوان یا گیاه دریافت کننده ژن را آنقدر تغییر می دهد 

اکثـر  . اتفـاق مـی افتـد   ) تغییر ماهیـت (هگردد؟ اگر جواب منفی باشد، پس استحاللکه سبب حرام شدن آن

ژن خـوك مـورد قبـول    در این صـورت آیـا  . در این مفهوم قرار می گیرندGMمحصوالت و افزودنی هاي 

.است؟ این مسئله هنوز مورد بحث است

م باشـد چنانچـه مصـرف کننـده     حتی اگر ماده موردنظر از این حیث سـال . نکته دیگر موضوع سالمتی است

مسلمان احساس کند وارد شدن ژنهاي خوك به داخل گیاهان ناقض قوانین شرعی است چنین ماده غـذایی  

می توان خوك را عاري از انگل تریشین پرورش داد، اما حرام بودن خـوك  . مشکوك در نظر گرفته می شود

سبب ك که در فراوري مواد غذایی استفاده شودهر نوع افزودنی غذایی مشتق شده از خو. باقی خواهد ماند

مصرف . حرام شدن آن غذا یا حداقل مشکوك شدن آن براي بسیاري از مصرف کنندگان مسلمان خواهد شد

با اینحال، صنایع، نهادهـاي دولتـی، و محققـان    . کنند حق پذیرفتن یا رد کردن دالیل مربوط به تغییر را دارد

.مصرف کنندگان در این موارد هستندملزم به آموزش و مطلع نمودن 

دم ممکن است علت حـرام اعـالم   مر. گر، مسئله ممنوعیت مذهبی در مقابل خودداري شخصی استینکته د

بـه  با اینحال مصرف کننده ممکـن اسـت   .غذایی را پیدا نکنند اما آنچه حق است دستور خداوند استشدن 

ن احساس خوبی ندارد از مصـرف نمـودن غـذاي خاصـی     اطمینان ندارد یا نسبت به آیعلت اینکه از غذائ

. نخواهد شدGMاین مسئله سبب حرام شدن مواد غذایی . ندیامتناع نما

١ - Institut Kafahaman Islam Malaysia
٢ - Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
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می شود؟ هنوز در جهان گرسنگان بسیاري GMآیا شرایط اضطرار سبب لغو ممنوعیت در مورد مواد غذایی 

بر اساس مطالعه انجـام شـده توسـط    .خواهد بودخوبیبطور قطع جایگزین GMمواد غذایی . وجود دارند

سازمان بین المللی اطالعات غذایی، اکثر آمریکایی ها معتقدند که خود یا خانواده هایشان در پنج سال آینده 

بهبـود  : منافعی که مصرف کنندگان انتظـار آنـرا دارنـد عبارتنـد از    . از فن آوري زیستی بهره مند خواهند شد

د کیفیت، مزه و تنوع مواد غذایی؛ کاهش استفاده از مواد شیمیایی و حشره وضعیت تغذیه اي و سالمتی؛ بهبو

محصـول  و بهبودکش هاي مورد استفاده براي دفع آفات نباتی؛ کاهش قیمت مواد غذایی و افزایش بازدهی

(Langen, ٢٠٠٢).

ممکن است . کننداسالم به مسلمانان می گوید که در مصرف غذا با احتیاط باشند و جانب اعتدال را رعایت 

به علت احساس خوبی که از مصرف حرام نباشند اما بسیاري از مسلمانانGMمواد غذایی و افزودنی هاي 

وارد کردن ژنهاي حیوانی بداخل گیاهان بحث و جـدال هـاي   . کنندمی دوري آنهااز این محصوالت ندارند

. یر مسلمان به همراه داشته استاخالقی زیاد و نیز مشکالتی را براي مصرف کنندگان مسلمان و غ

، ، حشره، میکروارگانیسمداراي هر منشاء بیولوژیکی مثل گیاهژن می تواند موجود دهنده نظر تئوري، نقطهاز

حاصله تأثیر مـی  GMژن بر روي قابلیت پذیرش محصول دهنده چگونه منشاء . باشدماهی و سایرحیوانات 

گذارد؟ 

براي تولید افزودنـی هـاي غـذایی متعـارف مثـل اسـید سـیتریک و مونوسـدیم         انتقال ژن از گیاه به گیاه -

. گلوتامات مورد پذیرش است

. انتقال ژن از گیاه به گیاه در حالیکه مواد ژنتیکی واقعاً مصرف شده اند مثل گوجه فرنگـی، ذرت و بـرنج  -

، 1وجـه فرنگـی فـالور سـاور    از جمله تأخیر در رسیده شدن گ. این موارد مزایاي مشخصی بهمراه داشته اند

١ - Flovr Savr tomatoes
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,Nelson)2و افزایش ارزش تغذیه اي در برنج طالیـی Bt1فاظت در برابر حشرات در مورد ذرتح ٢٠٠١

a, b; Nelson and Bullock, ٢٠٠١) .

انتقال ژن هاي حیوانی به باکتریها براي تولید آنزیم ها و دیگر افزودنی هـاي بیواکتیـو نیـز بـه شـرط آنکـه       

امروزه براي . فزودنی ها به دور از شبهه بوده و فرآیند تولید نیز حالل باشد مورد پذیرش استسالمت این ا

.تولید بسیاري از آنزیم ها از این فن آوري استفاده می شود

ایـن  . محصوالت بدست آمده با روش ژنتیکی بصورت محصوالت غذایی عمده خرید و فروش می گردنـد 

ژنها یا در محدود همان گونه انتقال مـی یابنـد و یـا    . الح می شوندمحصوالت با روش مهندسی ژنتیک اص

اگر تغییرات ژنتیکی سبب بهبود طعم، رنگ، قوام، طول عمر . مجدداً بداخل همان ارگانیسم منتقل می شوند

نگهداري، ترکیب مواد و غیره شود اما سبب تغییر مسیر متابولیسمی آن ماده غذایی در بدن انسان نگـردد و  

با اینحال . رف دیگر براي مصرف مضر نباشند نباید مشکلی براي پذیرش توسط مسلمانان داشته باشنداز ط

ـ  ع اگر چنین محصوالتی حاوي ژنهاي مربوط به حیوانات حرام نظیر خوك باشند، براحتی مورد پذیرش واق

ین گـروه قـرار مـی    خوکی براي افزایش توده عضالنی در گاو در ا3تروپیناستفاده از سوماتو. نخواهند شد

,Chaudry and Regenstein)گیرد  ١٩٩۴).

نامیده می شود، بطور وسیع در تولید پنیر استفاده مـی شـود و جـایگزین منـابع     نیزکه کیموزینGMرنت 

پنیر %  80حدود Chr.Hansenاز شرکت(Berrington)نگتون یبر اساس گزارش بر. سنتی رنت شده است

پنیرهـاي جهـان بـه کمـک کیمـوزین تهیـه شـده بـا روش         % 40حده و انگلستان و تولید شده در ایاالت مت

,Avery)مهندسی ژنتیک تولید می شود  این فرآیند مشروط بر آنکه محصول حالل باشد بـه عنـوان   . (٢٠٠١

.فرآیند حالل مورد پذیرش قرار گرفته است

١ - Bt Corn
٢ - Golden rice
٣ - Somatotropin
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یا گیاهان منجر به بروز وضعیت بغرنجـی  استفاده از ژن هاي حیوانات حرام و انتقال آنها به حیوانات حالل 

خود داري .متقاعد کردن مصرف کنندگان مسلمان در مورد مزایاي این محصوالت مشکل است. خواهد شد

شبیه سازي دیگر موارد مرتبط با فناوري زیستی مثل. صنایع از تولید این محصوالت به نفع آنها خواهد بود 

. حی گونه هاي جدید از حیوانات نیز مورد بحـث و جـدل اسـت   براي مصرف غذایی و طرا1حیوانات در

روش عاقالنه و منطقی آن اسـت کـه   . اطالعاتی در مورد بهبود نظر مسلمانان در این خصوص وجود ندارد

حاوي مواد ژنتیکی خارجی را به کمک کارشناسان مذهبی مورد بررسـی و ارزیـابی قـرار    GMمحصوالت 

است ممکـن اسـت بـراي    که مشابه لیپاز خوك2از طریق فناوري نوترکیبیک ژن کامالً ساخته شده.دهند

در ایـن ژن وجـود   مـرتبط بـا خـوك   زیرا در واقع مواد قرار گیردحالل مورد پذیرش GMتولید محصول 

.ندارد
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خوراك دام و غذاي حالل

حیوانی در تغذیـه حیوانـات دیگـر وجـود     1بحث و جدل هاي زیادي در مورد استفاده از محصوالت فرعی

ایـن بیمـاري بنـام    . اسـت 1990در دهـه  2این موضوع عمدتاً ناشی از بحران بیمـاري جنـون گـاوي   . دارد

وضعیت خـوراك دام فرمولـه شـده بـا اجـزاء      . نامیده می شودنیز (BSE)3آنسفالوپاتی اسفنجی شکل گاو

معنـی کـه آیـا چنـین جیـره      به این.ز منظر حالل مورد توجه قرار گیردبدست آمده از حیوانات دیگر باید ا

حیواناتیکه از این خوراکهـا تغذیـه   یر محصوالت مربوط بهگوشت و ساغذایی تأثیري بر روي حالل بودن

و با در اختیـار  داشتهاین موضوعنمودنروشن سعی در این فصل مطالب . ؟می کنند خواهد داشت یا خیر

بحث حاضر در خصوص بررسی خوراك .خواهد کرددر این زمینه به صنایع کمک گذاشتن اطالعات الزم

این اطالعات از این نظر حائز اهمیـت اسـت   . در اجراي مقررات اشاره می کنددامها تنها به نقایص موجود 

. که صنایع آگاه باشند که مصرف کنندگان مسلمان به دنبال مصرف غذاهاي تمیز و سالم می باشند

در این کشور از طریق جیره غذایی در ایاالت متحده،  سازمان غذا و داروBSEبراي جلوگیري از گسترش 

پروتئین حیـوانی در جیـره غـذایی حیوانـات نشـخوار      اکثر ا وضع نمود که بر اساس آن استفاده از قانونی ر

مشخص شده است از تاریخ چهـارم  21-589/ 2000این قانون که با کد مقررات فدرال . کننده ممنوع شد

ن آمـده اسـت،   کـه در قـانو  » اکثر پروتئین هاي پستانداران«مفهوم . به مورد اجرا گذاشته شد1997آگوست 

چیست؟ به نظر می رسد که هنوز بخش خاصی از محصوالت فرعی خوك و دیگر پسـتانداران بـراي تهیـه    

١ - By-Products
٢ - Mad cow disease
٣ - Bovine Spongiform Encephalopathy
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البته این بخش هاي مورد مصرف باید با تفسیر قانونی . خوراك نشخوارکنندگان مورد استفاده قرار می گیرد

.در قانون مذکور مطابقت داشته باشد» اکثریت«لغت 

در اوي را موردي از بیماري جنـون گـ  (USDA)توسط سازمان کشاورزي ایاالت متحده اگرچه پایش فعال 

مشکالتی همـراه  بااین قانون از طرف صنایع تولید کننده خوراك دامنشان نمی دهد، اما رعایت این کشور 

بررسی اولیـه سیسـتم هـاي فـرآوري     1998به عنوان بخشی از مراحل اجرایی این طرح، در سال . می باشد

شروع شـد و نهایتـاً کلیـه ایـن سیسـتم هـاي       FDAدر تمامی حوزه هاي تحت نظارت 1محصوالت فرعی

این بازرسی به منظور تعیین میزان رعایـت قـوانین وضـع شـده توسـط      . تولیدي مورد بازرسی قرار گرفتند

ز صنایع این دو بخش ا. سیستم هاي فراوري کننده محصوالت فرعی و تولیدکنندگان خوراك دام انجام شد

عالوه بر بخش هاي فراوري کننده . مورد بازرسی قرار گرفتندBSEتولید کننده خوراك دام بر اساس قانون 

محصوالت فرعی و تهیه کننده خوراك دام، برخی دیگر از بخش هاي مرتبط با غذاي حیـوان مثـل سیسـتم    

ین و توزیع کننده هاي غـذا نیـز   هاي تغذیه کننده اتوماتیک، میکسرهاي دامداري ها، مخلوط کن هاي پروتئ

تعداد تقریبی شرکت هاي دخیل در تولید جیره غـذایی حیوانـات   . قرار دارندFDAدر زمره موارد بازرسی 

,FDA)ارائه شده است 17-1همراه با اطالعات مربوط به بازرسی ها در جدول  ٢٠٠٣).

١ - Renderers
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FDAخالصه بازرسی هاي : 17-1جدول 

وضعیت*ناموفقگزارش شدهتعداد کلگروه

USDAتحت مجوز 26424125بخش فراوري محصوالت فرعی

FDAتحت مجوز 1240117676حدود شرکت تولید کننده خوراك دام

بدون مجوز60004783421-8000شرکت تولید کننده خوراك دام

نامشخص4094110نامشخصسایر شرکت ها

عدم رعایت : *

راوري کننده محصوالت فرعی خام حیوانی اولین قسمت هایی هستند کـه پـروتئین را فـراوري    بخش هاي ف

انتقـال مـی   به سیستم هاي دیگـر کرده و مواد آماده شده را براي تولید خوراك دام و تغذیه نشخوارکنندگان

ج بازرسـی  مجموعه فرآوري کننده محصوالت فرعی که مورد بازرسی قـرار گرفتنـد، نتـای   264از کل . دهند

که تحت بازرسـی  FDAشرکت تولیدي خوراك دام داراي مجوز 1240از . مورد آنها موجود می باشد241

شـرکت تولیـد   6000-8000از مجموع . شرکت در دسترس قرار دارد1176قرار گرفتند، گزارش مربوط به 

آنهـا تهیـه شـده    سگزارشـ وقرار گرفتـه مورد بازرسی 4783کننده خوراك دام که فاقد مجوز بودند تعداد 

مورد بازرسی شده یـا گزارشاتشـان   4094از میان دیگر تولیدکنندگان خوراك نشخوارکنندگان، تعداد . است

. تهیه گردیده است

. در سطوح متفاوتی قرار دارندFDAبخش هاي مختلف صنایع تولیدکننده خوراك دام از نظر رعایت قوانین 

از بخـش هـاي فـراوري    % 76، )ن زمانی که اطالعات موجود بوده استآخری(2001تا دوازدهم ژوئن سال 

از مواد ممنوع شده براي اسـتفاده در خـوراك دام اسـتفاده مـی     ) مورد264از 183(کننده محصوالت فرعی 
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,FDA)کرده اند  بر اساس گـزارش هـاي   . مشکل داشتند%) 14(مورد 25با اینحال از این تعداد تنها . (٢٠٠٣

موارد از عدم تفکیک شدن مواد مختلف ناشی شده است که مربوط به عـدم الصـاق برچسـب    ذکر شده این

. روي این مواد یا به علت مخلوط بودن آنها بوده است

2653(قرار گرفتنـد  یاز شرکت هایی که مورد بازرس% 27از بین کلیه شرکت هاي تولید کننده خوراك دام، 

,FDA)شخوارکنندگان از مـواد غیرمجـاز اسـتفاده کـرده بودنـد      ، در تولید خوراك ن)شرکت9867مورد از 

داراي ایراد بودند که به علت عدم تفکیـک مـواد از یکـدیگر    %) 25(مورد 635از بین مواد غیرمجاز . (٢٠٠٣

. بوده که یا مربوط به نداشتن برچسب و یا به علت مخلوط بودند این مواد با یکدیگر بوده است

می توان چنین نتیجه گیري نمود که احتمال حضور مـوادي کـه موجـب نگرانـی     FDAبر اساس گزارشات 

بـدیهی اسـت کـه بـا گذشـت زمـان ایـن مسـئله در مـورد          . مسلمانان باشد در این خوراك ها وجـود دارد 

. نشخوارکنندگان کمتر مطرح می باشد اما این موضوع شامل حیوانات دیگر بویژه طیور نمی باشد

باشدیقابل اجرا بوده و براي طیور قابل اجرا نم) گاو(رد نشخوارکنندگان این قانون تنها در مو.

گزارشات اشـاره اي  . (این قانون اکثر محصوالت فرعی پستانداران اما نه همه آنها را شامل می شود

).به جزئیات محصوالت فرعی نمی کنند

 ار نگرفته اندتولیدکنندگان خوراك دام مورد بازرسی قر%) 100(در طول سه سال، همه .

اکثریت تولیدکنندگان خوراك دام از مواد غیرمجاز استفاده می کنند.

بنظر مـی رسـد کـه برخـی از پـرورش      . برخی از شرکت ها به دالیل مختلف تحت بازرسی قرار نگرفته اند

1روتئینیدهندگان گاو و تقریباً کلیه پرورش دهندگان طیور هنوز امکان تغذیه کردن حیوانات با مکمل هاي پ

هر چند اطالعات دقیقی از میـزان  . تهیه شده از فراوري بخش هاي بدن حیوانات و از جمله خوك را دارند

، FDAمصرف محصوالت فرعی در دسترس نمی باشد اما فرض بر این است که به علت قوانین منع کننـده  

١ - Protein supplements
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بنـابراین دور از ذهـن نیسـت کـه     . میزان استفاده از این مواد در خوراك نشخوارکنندگان کاهش یافته باشـد 

محصوالت فرعی کشتارگاهی مربوط به گاو و خوك به میزان زیادي موجود بوده و بـه کشـورهاي دیگـر از    

می توان اینطور نتیجه گیري نمود که مشکل محصـوالت  لذا. ورهاي مسلمان نشین صادر می شودجمله کش

بـر اسـاس  . ایـاالت متحـده نمـی باشـد    فرعی در خوراك حیوانات، مشـکلی جهـانی بـوده و مخـتص بـه      

استانداردهاي حالل در ایـاالت متحـده و سـایر کشـورها الزم اسـت کـه حیوانـات بـر اسـاس مقـررات و           

,Hussain)دستورالعمل هاي اسالمی کشتار گردند اما این مسئله اجرا نشده و یـا بـر آن تاکیـد نمـی شـود      

می نامند اختالف نظـر داشـته   » ناپاك«خوراك حیوانی مادامیکه کارشناسان مذهبی در مورد آنچه که. (٢٠٠٢

. باشند عدم درك صحیح این موضوع توسط غیرمسلمانان امري طبیعی است

از نظر برخی کارشناسان چنانچه حیوان حالل گوشت از خوراك بدست آمده از حیوان حـرام تغذیـه شـود،    

لیکه دیگران بر این اعتقادند کـه حیـوان در   در حا. مناسب نمی باشد) ذبح(ناپاك شده و براي کشتار مذهبی 

لغت عربی که . صورتی ناپاك می شود که در آشغال یا مواد کثیف، زندگی کند و به کرات از آن تغذیه نماید

.است1»جلّال«براي این مفهوم استفاده می شود واژه 

زنـدگی مـی کنـد و بخـش     جلّال به شرایطی گفته می شود که حیوان در نزدیکی و مجاورت کود و کثافات 

پیامبر اکـرم خـوردن گوشـت و    . عمده اي از غذاي خود را در مدت نسبتاً طوالنی از این مواد تأمین می کند

,Khan)شیر چنین حیواناتی را ممنوع کرده است  ١٩٩١) .

زاباید در نظر داشت که همه حیوانات حتی وقتیکه در چراگاهها و مراتـع آزاد بـه چـرا مشـغولند مقـداري     

خوراکهاي تهیه شده حاوي محصوالت فرعی و ارگانهاي بدن حیوانات معادل کثافات . کثافات را می خورند

گاهی در آمریکا و سایر کشورها بطور اغراق آمیز و افراطی قانون و مقررات جلّال . در نظر گرفته نمی شوند

.را در مورد خوراك دام نیز بکار می برند

١ - Jalalah
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که براي حیوانات حالل تهیـه مـی شـود بایـد داراي     یاحساس می کنند که خوراکبسیاري از مسلمانان قویاً 

کند که این حیوانات براي تولید گوشت، شیرو یـا تخـم مـرغ پـرورش مـی      ینمیمنشاء گیاهی باشد و فرق

دیگر مصرف کنندگان مسلمان تنها با محصوالت فرعی خوك مخالفند و فی النفسه بـا خـوراك هـاي    . یابند

عربستان سـعودي واردات  2001در سال .حاوي محصوالت فرعی دیگر حیوانات مشکلی ندارندتهیه شده 

مربوط به حیواناتیکه در خوراك آنها شبهه وجود بخـش هـائی از بـدن حیوانـات دیگـر      محصوالت حیوانی

,Al-Zobaidy)وجود داشت را از کشور هاي اروپایی ممنوع کرد ٢٠٠٢).

FDAبعضی پستانداران را براي تهیـه خـوراك نشـخوارکنندگان ممنـوع کـرده      استفاده از محصوالت فرعی

خـوراك از طرفی مصـرف کننـدگان مسـلمان در مـورد اسـتفاده از محصـوالت فرعـی حیوانـات در         . است

براي رفع نگرانی مسلمانان FDAنشخوارکنندگان و طیور نگران می باشند و اینطور بنظر می رسد که قوانین 

براي تصویب دستورالعمل هاي مناسب تر از تولید کننده مواد غذایی بایدورها و صنایعکش. کافی نمی باشد

.آنچه که وجود دارد و نیز براي اجراي بهتر قوانین موجود اقدامات مقتضی بعمل آورند
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مقایسه غذاهاي حالل، کوشر و گیاهخواران

. ز بحث می شودیل در این کتاب در مورد کوشر و غذاهاي گیاهخواران نیبه دو دل

بسیاري از مسلمانان و غیر مسلمانان فکر می کننـد کـه   . نام دارد1غذاي مجاز براي مصرف یهودیان کوشر-

بـه همـین   . تفاوتهاي بین حالل و کوشـر را روشـن کنـیم   ما می خواهیم شباهتها و. حالل شبیه کوشر است

می کنند که چون محصوالت غذایی گیـاهخواران از  ري از مصرف کنندگان غذاهاي حالل تصورترتیب بسیا

را مشـخص مـی   در اینجا ما نه تنها تفاوتهاي بین حالل و کوشر. دنع گیاهی تهیه می شود حالل می باشمناب

.پرداختم یتفاوت هاي بین غذاي حالل و غذاي گیاهخواران نیز خواهبه بیانبلکه همچنینکنیم

بسیاري از افرادي که در صنایع غذایی ایاالت متحده کار می کنند بـا واژه کوشـر و شـرایط تولیـد غـذاي      -

با مقایسه حالل و کوشر می توانیم به درك بهتر صنایع از هر یک از ایـن مفـاهیم و نیـز    . کوشر آشنا هستند

. ت شرایط تولید محصوالت حالل کمک نمائیمرعای

قبل از پرداختن به مقوله مقایسه، اجازه دهید در ابتـدا مـروري بـر جـایز بـودن مصـرف گوشـت حیوانـات         

.براي مسلمانان داشته باشیم) یهودیان و مسیحیان(کشتارشده توسط اهل کتاب 

١ - Kosher
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گوشت حیوانات کشتار شده توسط اهل کتاب 

بین مصرف کنندگان مسلمان و همچنین کارشناسان اسالمی در خصوص جـایز بـودن   بحث هاي زیادي در

این بحث ها بطور کلی اشـاره بـه   . مصرف گوشت حیوانات کشتار شده توسط اهل کتاب وجود داشته است

شوند، اما روش کشتار اسالمی و ذکر نام خداوند یاین موضوع دارند که حیوانات توسط اهل کتاب کشتار م

:در قرآن مجید آمده است.ط و دستورالعمل هاي اسالمی است انجام نمی شودار که جزء شرایکشتهنگام 

»امروز هر چه پاکیزه است شما را حالل شد و طعام اهل کتاب براي شما و طعام شما براي آنها حالل است«

»)بخشی از آیه( 5سوره مائده، آیه «

این آیه مسلمانان را مورد خطاب قرار می دهد و بنظر می رسد که براي جامعه اي با بافـت اجتمـاعی داراي   

نخسـت اینکـه   . این آیه به دو وجه موضوع اشاره دارد. جمعیت مسلمان، یهودي و مسیحی آورده شده است

.نیز براي آنها حالل می باشدغذاي اهل کتاب براي شما حالل است و دیگر اینکه غذاي شما 

با توجه به اولین قسمت این قانون، مسلمانان مجاز به خوردن غذاي یهودیان و مسیحیان می باشند مشـروط  

امروز هر چه پاکیزه اسـت بـراي   «به اینکه این موضوع ناقض بخش اول این آیه شریفه نباشد که می فرماید 

.»شما حالل است

که غذاي اهل کتاب باید با معیارهاي تعیین شده بـراي غـذاي حـالل و سـالم،     اکثر علماي اسالمی معتقدند

آنها معتقدند که آیه ذیل از قرآن مجیـد شـرایط دقیـق و    . شامل کشتار مناسب حیوانات مطابقت داشته باشد

.مشخص را براي مسلمانان تعیین نموده است

»به کاریستو از آنچه نام خدا بر آن ذکر نشده مخورید که آن فسق و ت« 

»)بخشی از آیه(121سوره انعام آیه «

آنهـا اعتقـاد   . با اینحال برخی از علماي اسالمی معتقدند که این آیه اشاره اي به غذاي اهل کتاب نمـی کنـد  

ي مصـرف مسـلمانان بـدون    دارند که گوشت حیوانات حالل که در کشورهاي غربی فروخته می شـود بـرا  
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آنها اظهار می کنند که می توان نام خداوند را به جـاي زمـان کشـتار حیـوان هنگـام مصـرف       . اشکال است

بر مبنـاي ایـن دالیـل موسسـات نظـارت کننـده بـر واردات غـذاي حـالل،          . گوشت آن بر زبان جاري کرد

تواننـد ایـن محصـوالت غـذایی را     سازمانهاي تایید کننده محصوالت حالل و مصرف کنندگان مسلمان می 

.بپذیرند یا رد کنند

از سوره مبارکه انعام عمل نمایند،  هیچیک از غـذاهاي اهـل   121براي مسلمانانی که بخواهند بر اساس آیه 

ها از الکل یا دیگر افزودنی ها و اجزاء حرام آنهم در صورتیکه در آماده سازي آنکتاب به جز غذاهاي گیاهی 

اغلب تهیه کنندگان غذاهاي کوشر معتقدند که مسلمانان غذاهاي . دد، قابل مصرف نمی باشباشاستفاده نشده 

,Jackson)کوشر را مطابق با استانداردها و شرایط الزم براي تولید غذاي حالل می دانند  اما از نظـر  ، (٢٠٠٠

اي تایید غـذاهاي حـالل   کوشر را به عنوان جایگزینی برمحصوالت غذایی به عنوانمذهبی، مسلمانان تایید 

کوشر وجود داشـت، امـا ایـن    يرش در مورد غذاهاین جنبه از پذیاگر چه در برخی کشورها ا. قبول ندارند

,Jackson)وضعیت بسرعت در حال تغییر است  ٢٠٠٠).

قوانین کوشر

ذاهایی بـراي  تعیین می نماید که چـه غـ  که این قوانین را مراعات می کنندقوانین غذایی کوشر براي افرادي 

بـر  . یهودیـان اسـت  ) تورات(این قوانین برگرفته از پنج کتاب مقدس . مصرف کنندگان یهودي مناسب است

اساس روایات یهود، زمانیکه حضرت موسی در کوه سینا ده فرمان را دریافت کرد قوانین مربوط به غذا نیـز  

این قوانین بخشی از . آورده شده است) شریعت یهود(1به وي وحی شد که این قوانین سالها بعد در تلمود

در طول سالها قوانین کوشـر توسـط پیشـوایان روحـانی     . قوانینی است که در کتاب مقدس نوشته شده است

تفسیر شده تا ضمن آنکه یهودیان را از نقض قوانین اساسی در این خصوص بر حـذر  ) خاخام ها(2یهودیان

١ - Talmud
٢ - Rabbis
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به سیستم قوانین . تولید مواد غذایی را نیز مورد توجه قرار دهدنماید، موارد و فن آوریهاي جدید در عرصه 

,Regenstein and Chaudry)گفته می شود1دین یهود حالچا ٢٠٠١).

قوانین حالل 

این قوانین در کتاب . براي مصرف مسلمانان مجاز استیذاي حالل مشخص می کنند که چه غذایقوانین غ

وانین اسالم در قالب شریعت قرار دارد و در طی سالها توسط علماي ق. مقدس قرآن و حدیث آورده شده اند

بـا اینحـال تفسـیر قـوانین و     . اساس قوانین اسالمی مشخص و غیرقابل تغییر اسـت . اسالمی تفسیر شده اند

برخـی از مسـائلی کـه علمـاء و     . ت هـا تغییـر یابـد   یـ کاربرد آنها ممکن است بر اساس زمان، مکان و موقع

می به آن پرداخته اند مورادي چون فناوري زیستی، منابع غیرمعمـول افزودنـی هـا و اجـزاء     کارشناسان اسال

تشکیل دهنده مواد غذایی، مواد ساخته شده مصنوعی، و پیشـرفت و نـواوري در زمینـه کشـتار حیوانـات و      

. فراوري گوشت است

نطور می کنند اما این غذاها همااگرچه بسیاري از مسلمانان در ایاالت متحده مواد غذایی کوشر را خریداري

از مهمترین مـوارد نگرانـی   . همیشه با نیازهاي مصرف کنندگان مسلمان مطابقت ندارندکه بعداً خواهیم دید

براي مصرف کنندگان مسلمانی که مواد غذایی کوشر خریداري می کنند، استفاده از ژالتـین هـاي مشـکوك    

ن محصوالت و نیز استفاده از الکل براي پخت غذا یا اسـتفاده  توسط ناظران سهل انگار غذاهاي کوشر در ای

. از آن به عنوان طعم دهنده است

١ - Halacha
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قوانین غذایی کوشر 

مـوارد شـامل   . باشـند یقوانین غذایی کوشر غالباً معطوف به سه مقوله است که همگی مربوط به حیوانات م

.ر و گوشت استت مخلوط نمودن شییات مجاز، ممنوع بودن خون، و ممنوعحیوان

یـا غـالت ممنـوع    2، محدودیت در کومتز)در اواخر ماه مارس یا آوریل(1عالوه بر این براي هفته عید فصح

و تفسـیرهاي خاخـام هـاي یهـودي از ایـن      ) گندم، چاودار، جودوسر، جو، و نوعی گنـدم آمریکـایی  (شده 

قـوانین  همچنین. وجود آورده استبیاهیگيممنوعیت ها مجموعه اي از مقررات جدید را در مورد غذاها

، نظارت بر شیر، قـوانین  جداگانه اي نیز در مورد آب انگور، شراب و الکل بدست آمده از محصوالت انگور

ریـد تجهیـزات   خبقت دادن تجهیزات با مقررات کوشـر، مطای،محصوالت نانمربوط به پختن، تولید پنیر و 

,Regenstein and Chaudry)ی وجـود دارد  و آردهـاي جدیـد و قـدیم   جدید از غیر یهودیـان،  Chaudry,

٢٠٠١).

:حیوانات مجاز براي کوشر

خـوك، پرنـدگان   . و ماهی هاي داراي بالـه و فلـس مجـاز هسـتند    ارکنندگان زوج سم، پرندگان اهلی نشخو

و 6و گونه هاي مشـابه و نیـز کلیـه نـرم تنـان     5، مونک فیش4، گربه ماهی3وحشی، کوسه ماهیان، سگ ماهی

که 9و کشنیل8تقریباًً کلیه حشرات ممنوع شده اند و رنگ هایی مثل کارمن. ممنوع می باشند7سخت پوستان

که از حشرات بدست می آیند نیز بر اساس نظر اکثر نـاظران یهـودي در محصـوالت کوشـر قابـل اسـتفاده       

پرندگان خـانواده شـتر   . ، اردك و غاز کوشر هستند10پرندگان اهلی مثل مرغ، بوقلمون، جوجه کبوتر. نیستند

١ - Passover
٢ - Chometz
٣ - Dogfish
٤ - Catfish
٥ - Monkfish
٦ - Molluscan
٧ - Crustacean
٨ - Carmine
٩ - Cochineal
١٠ - Squab



٢٢٣

کوشـر نیسـتند و   ) 3و شترمرغ سـه انگشـتی آمریکـاي جنـوبی    2، شتر مرغ استرالیایی1شترمرغ معمولی(مرغ 

البته مشخص نیست که حیوان ذکر شده در کتاب مقدس . شترمرغ اختصاصاً در کتاب مقدس ذکر شده است

براي شناسایی یک پرنده به عنوان کوشر . میهودیان همان حیوانی باشد که امروز به عنوان شترمرغ می شناسی

جدا 4پرنده کوشر داراي معده است که می توان آنرا از سنگدان. یک سري معیارهائی در نظر گرفته می شود

پرندگان تازه کشف شده یا تازه اهلی شده به عنوان کوشـر  . پرنده شکاري نمی تواند کوشر باشد. جدا نمود

ها بوقلمون وحشی را به عنـوان کوشـر نمـی پذیرنـد، و بعضـی دیگـر       بعضی از خاخام. پذیرفته نمی شوند

.جوجه هاي پر در نیاورده را به عنوان کوشر تایید نمی کنند

همـه ماهیـان فلـس دار    . در مورد حیوانات دریایی تنها آنهائیکه داراي باله و فلس هستند کوشر مـی باشـند  

فلس ها باید با چشم غیرمسلح قابل دیدن باشند و . باشدداراي باله نیز هستند اما توجه اصلی به فلس ها می 

در مورد معدودي از ماهیها اختالف نظر وجـود  . بتوان آنها را بدون پاره شدن پوست ماهی، از آن جدا نمود

Regenstein)اشاره کرد که در مورد آن خیلی بحث شده است 5دارد، که از جمله می توان به شمشیر ماهی

and Regenstein, ٢٠٠٠).

به جز انواعی از ملخ ها، آنهم در مناطقی از جهان که سنت و رسم خوردن آنها هنوز از بین نرفته است اکثـر  

در تورات خوردن حشرات خانواده ملخ ها به علت مکانیسم حرکتی منحصر بفـردي  . حشرات کوشر نیستند

موجب نگرانی هستند و حشـره اي  عالوه بر این تنها حشرات قابل رویت. که دارند مجاز دانسته شده است

پیشـرفتهاي جدیـد در   . که کل چرخه زندگی خود را در داخل غذا سپري می کند ایجاد نگرانـی نمـی کنـد   

روش هاي پاکسازي کامل براي آماده سازي سبزیجات ساالد باعث حذف شدن بخش اعظم حشـرات قابـل   

آنـرا بـدون اینکـه الزم بـه روش هـاي      این امر سبب کوشر شدن محصول شده و می توان . رویت می گردد

١ - Ostrich
٢ - Emu
٣ - Rhea
٤ - Gizzard
٥ - Sword fish
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اگر چـه شـرکتهایی   . بازرسی ویژه باشد در مراکز عرضه غذاهاي کوشر و نیز در منزل مورد استفاده قرار داد

که در این خصوص فعالیت می کنند تالش زیادي براي تولید محصول عاري از حشرات می کنند، اما برخی 

و تنها محصوالتی را تایید می کنند که با شرایط سخت گیرانه آنها از موسسات تاییدکننده کوشر متعاقد نشده 

,Regenstein and Regenstein)مطابقت داشته باشد  ممنوعیت حضور حشرات مربـوط بـه حشـره    . (١٩٨٨

چنانچه غذا به نحوي تهیه گردد که مواد غذایی بصورت خرد شده درآورده شود، فـرض بـر   . کامل می باشد

خش هاي بدن حشرات سبب غیر کوشر شدن غذا نشده و لذا ممکن است لزومی بـراي  این خواهد بود که ب

در مورد اینکـه در هـر کشـوري    . بازرسی سبزیجات و میوه ها در خصوص حضور حشرات احساس نگردد

ی ئچه نوع سبزیجات و میوه هایی نیاز به بازرسی دارند و چه روش هایی براي اینکار توصیه می شود کتابها

مصرف کنندگان کوشر از استفاده آفـت کـش هـا بـراي تولیـد محصـوالت عـاري از        . دشمی بادر دسترس

حشرات و نیز از سبزیجات بسته بندي شده اي که بطرز مناسبی مورد بازرسی قرار گرفته انـد اسـتقبال مـی    

ی شود که سبب افزایش آلودگی سبزیجات و میوه ها به حشرات م1برنامه هاي مدیریت یکپارچه آفات. کنند

از مثالهـاي ایـن مشـکالت مـی تـوان بـه وجـود        . می تواند براي مصرف کنندگان کوشر مشکل آفرین باشد

حشرات در زیر زوائد مثلثی شکل ساقه مارچوبـه، در زیـر برگهـاي ظریـف و سـبز تـوت فرنگـی، و روي        

تعصـب کلـم   به علت مشکل بودن انجـام بازرسـی مناسـب، بسـیاري از یهودیـان م     . برگهاي کلم اشاره کرد

,Regenstein and Regenstein)بروکسل مصرف نمی کنند  ١٩٨٨).

ممنوعیت خون 

نشخوارکنندگان و طیور باید مطابق با قوانین یهودي توسط سالخی که آموزش هـاي الزم مـذهبی را دیـده    

. کشـتار گردنـد  ) 3چـالف (و با استفاده از کارد مخصوصی که براي این منظور طراحی شده است ) 2شوچت(

١ - Integrated Pest Management (IPM)
٢ - Shochet
٣ - Chalef
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حداقل دو برابر قطر گردن کارد بایدطول تیغه .کامالً مستقیم باشديکارد باید بسیار تیز بوده و داراي تیغه ا

اگـر کشـتار بـر اسـاس قـوانین      . حیوان قبل از کشتار بی هوش نمی شـود . حیوانی باشد که کشتار می شود

بر اساس .  رس و هیجان خواهد مردیهودي و با روش مناسب انجام شود حیوان بدون نشان دادن عالئم است

فرد کشتارکننده براي گرفتن . قوانین نظارت بر شرعی بودن کشتار، قبل از شروع کشتار باید دعا خوانده شود

قوانین کشـتار بسـیار جـدي    . دعا براي هر حیوان خوانده نمی شود. حیات از حیوان طلب بخشایش می کند

1تریفـه در کارد سببهر مشکلیوجود . ر کشتار بازرسی می کنداست و سالخ کارد خود را قبل و بعد از ه

همچنین براي اطمینان از صحیح بودن کشتار، سـالخ پـس از هـر بـار     . خواهد شدشدن حیوان ) غیر مجاز(

سپس حیوانات کشتار شده توسط بازرسانی که آموزش . کشتار محل برش را در ناحیه گردن بررسی می کند

چنانچه نقصی در الشه حیوان مشاهده گـردد، حیـوان تریفـه اعـالم مـی      . ی می شوندمذهبی دیده اند بازرس

بر خالف قوانینی که در بازرسی گوشت وجـود دارد، در روش یهـودي چنانچـه الشـه حیـوان داراي      . گردد

به عنوان قاعده کلی یک نقص نباید منجر به وضعیتی شود که . نقص یا عیبی باشد الشه را اصالح نمی کنند

تمایل مصرف کنندگان یهودي در ایـاالت متحـده   . تظار رود حیوان را ظرف مدت یک سال از پاي درآوردان

براي بازرسی جدي تر گوشت کوشر منجر به افزایش سطح استاندارد بازرسی کوشر بخصوص در ارتباط با 

. بازرسـی شـوند  بر اساس قوانین مذهبی یهود، ریه ها همیشـه بایـد  . ریه حیوانات کشتار شده گردیده است

سایر بخش هاي الشه بطور مختصر بازرسی می شود و چنانچه نقصی مشاهده گردد  مورد آزمایش قرار می 

می نامند و به معنی آن است که ریـه  2گوشتی که با این استاندارد مطابقت داشته باشد را کوشر صاف. گیرند

قبل و بعد از خارج کـردن ریـه   در مراحل 3بازرس ارگانهاي داخلی. هاي حیوان هیچگونه چسبندگی ندارد

براي آزمایش ریه، بازرس ابتدا کلیـه اتصـاالت ریـه را جـدا     . ها از الشه آنها  را مورد بازرسی قرار می دهد

١ - Treife
٢ - Glott (Smooth) Kosher
٣ - Bodek
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سپس ریه در داخل مخزن آب گذاشته شده . نموده و سپس آنرا به کمک فشار هواي بازدمی خود باد می کند

در ایـاالت  . چنانچه ریه مشکلی نداشته باشد کوشر خواهـد بـود  . می کندو بازرس حبابهاي هوا را جستجو 

متحده کوشر صاف به حیوانی اطالق می شود که ریه هـایش کمتـر از دو ناحیـه چسـبندگی داشـته باشـند       

(Regenstein and Chaudry, ٢٠٠١; Regenstein and Regenstein ١٩٧٩, ١٩٨٨).

1وریدها و شریانها، چربیهاي غیر مجـاز، خـون و عصـب سـیاتیک    گوشت و مرغ باید با برداشتن بعضی از 

در عمل در ایاالت متحده و اکثر کشورهاي غربی این کـار در بـرش هـاي    . بطور مناسبی آماده سازي شوند

گرچه جداکردن عصب سیاتیک کاري سخت و وقـت  . گوشت مربوط به قسمت قدامی الشه انجام می شود

که اندام خلقی الشه مورد مصرف قرار می گیرد براي تأمین گوشـت کوشـر   گیر می باشد اما در کشورهایی 

با اینحال چنانچـه در  . انجام این کار در برخی حیوانات مثل گوزن نسبتا ساده است. این کار باید انجام شود

جامعه اي خوردن گوشت اندام خلقی مرسوم نباشد، برخی از خاخام هاي یهودي مصرف اندام خلقی گوزن 

براي دور کردن خون با قیمانده، گوشت قرمـز و مـرغ در محـدوده    . ز براي آن جامعه مناسب نمی دانندرا نی

سپس گوشـت نمـک زده شـده سـه بـار بـا آب       . شوندیساعت از کشتار خیسانده و نمک زده م72زمانی 

,Regenstein and Chaudry)شستشو داده می شود ٢٠٠١; Regenstein and Regenstein, ١٩٨٨).

بطور کلی مواد و اجزائی که از منشاء حیوانی بدست آمده باشد ممنوع شده است و علت آن مشـکل بـودن   

این مواد شامل بسیاري از محصوالتی می باشد که در مواد غذایی و مکمل . تهیه آنها از حیوانات کوشر است

، و عوامـل فعـال   2ل تثبیت کننـده از جمله این مواد می توان به امولسیفایرها، عوام. هاي غذایی کاربرد دارند

ياطمینان از عـدم حضـور افزودنـی هـا    . بخصوص موادي که از چربی مشتق می شوند اشاره کرد3سطحی

تقریباً کلیه چنین موادي در شکل کوشـر و  . حیوانی در مواد غذایی نیازمند نظارت مذهبی بسیار دقیقی است

,Regenstein and Chaudry)مشتق شده از روغن هاي گیاهی در دسترس قرار دارد  ٢٠٠١).

١ - Sciatic nerve
٢ - Stabilizers
٣ - Surfactants
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ممنوعیت مخلوط کردن گوشت و شیر

»اجازه ندارید گوشت بزغاله را در شیر مادرش بجوشانید«

در دسـتورات  . به عنوان هشداري جدي تلقـی مـی شـود   لذااین عبارت سه بار در تورات تکرار شده است، 

. لبنی شامل کلیه مشتقات شیر می شودیهودیان گوشت شامل گوشت قرمز و گوشت پرندگان و محصوالت

براي جداسازي گوشت و شیر مطابق با قوانین کوشر الزم است که فراوري کلیه مواد و محصوالت در یکـی  

:از سه گروه زیر قرار گیرد

محصـوالت  . 2یـا محصـوالت خنثـی   1محصوالت لبنی، محصوالت فاقد گوشت و شیر،محصوالت گوشت

کلیه محصوالت . ست که در گروه فراورده هاي گوشتی و لبنی قرار نمی گیرندخنثی شامل کلیه محصوالتی ا

در مجموعه محصوالت خنثی یا محصوالت فاقد گوشت و شیر ، تخم پرندگان، ماهی، عسل و شالكیگیاه

بـا اینحـال   . این محصوالت خنثی می توانند با فراورده هاي گوشتی یا لبنـی اسـتفاده شـوند   . قرار می گیرند

این مواد با فراورده هاي لبنی یا گوشتی مخلوط گردند ماهیت چیزي که با آن مخلـوط شـده انـد را    چنانچه

براي مثال تخم مرغ مورد استفاده براي تهیه سوفله پنیر به فراورده لبنی تغییـر ماهیـت   . بخود خواهند گرفت

. می یابد

و وسـایل بایـد جداگانـه طراحـی و     براي اطمینان از جداسازي کامل شیر و گوشت، کلیه تجهیزات، ظروف 

د، رخانه فراورده هاي لبنی تولید شواگر مواد گیاهی براي مثال آب میوه، در یک کا. مورد استفاده قرار گیرند

بعضی از موسسات نظارت کننـده کوشـر اجـازه مـی     . از دیدگاه مذهبی آنرا محصول لبنی در نظر می گیرند

بنی در فهرست محصوالتی که با تجهیزات لبنی تهیه شـده انـد   دهند که چنین محصوالتی به جاي محصول ل

به مصرف کننده می گوید که در تولید این محصـول  DE)(3یزات لبنیمحصوالت فهرست تجه. دنقرار گیر

١ - Pareve
٢ - Neutral Products
٣ - Dairy equipment (DE)
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از هیچ افزودنی لبنی استفاده نشده است اما محصول بوسیله تجهیزات مربوط به فـراورده هـاي لبنـی تولیـد     

براي مثال سوپ گیاهی تهیـه شـده بـراي    (ی که حاوي هیچ جزئی از گوشت نیست اگر محصول. شده است

(ME)1در کارخانه فراورده هاي گوشتی تهیه گردد می تواند با برچسب تجهیزات گوشـت ) افراد گیاه خوار

مصرف کننده ممکن است ظروف را قبل و بعد از استفاده شستشو دهد، اما می تـوان غـذاي   . مشخص گردد

DEظرفی که قبالً در آن گوشت بوده مصرف کرد و غذاي را درME    را در ظرفی کـه قـبالً در آن فـراورده

زمان قابل توجهی الزم است که فرد بتواند پس از مصرف گوشت، محصـوالت  . هاي لبنی بوده مصرف نمود

از مصرف کننده مـی توانـد قبـل یـا پـس     ). ساعت3-6بر اساس عرف (حاوي مواد لبنی را مصرف نماید 

(DE)مصرف گوشت یا فراورده هاي گوشتی از محصوالت تهیه شده بوسیله تجهیزات فراورده هـاي لبنـی   

زمـان انتظـار بـراي    . را همراه با محصوالت گوشتی مصرف کندDEاستفاده نماید اما نمی تواند محصوالت 

ن الزم براي شستشوي این زمان بین زما. مصرف گوشت پس از خوردن فراورده هاي لبنی بسیار کوتاه است

3-6زمان انتظار الزم بـراي برخـی فـراورده هـاي لبنـی      . دهان با آب تا یک ساعت در نظر گرفته می شود

مـاه طـول مـی    6پنیرهایی که دوره رسیدن آنها بـیش از  (2براي مثال وقتی که پنیرهاي سخت. ساعت است

مصـرف مـی   ) ي از پنیرهاي ایتالیـایی کشد، یا پنیرهایی که بطور مشخص سخت و خشک هستند مثل بسیار

به همین دلیل اکثر شرکت . شود زمان انتظار پس از مصرف مشابه زمانی است که گوشت مصرف شده باشد

ماه در نظر می 6ا کمتر از هاي تولیدکننده پنیر براي بازار کوشر معموالً دوره رسیدن پنیرهاي تولیدي خود ر

ر بسته بندي پنیرها درج شده باشد رعایت این موضـوع از جملـه   اگرچه وقتی که برچسب مناسب د.گیرند

باشد تولید کنند 3اگر بخواهند افزودنی یا محصولی که کامالً فاقد شیر یا گوشت. نخواهد بودشرایط مذهبی 

١ - Meat equipment (ME)
٢ - Hard cheese
٣ - Pareve
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Regenstein and)1تجهیزات کارخانه باید طی مراحلی مطابق با تجهیزات الزم بـراي تولیـد کوشـر گـردد    

Chaudry, ٢٠٠١).

و **3شـیر یهـودي  *2قوانین مربوط به تولید محصوالت کوشر خاص مثل فراورده هاي انگـور، آرد یاشـون،  

. دیگر غذاها خارج از مجال این فصل است

***شرایط عید فصح

تعطیالت عید فصح یا عید گذر در بهار بوده و یهودیان باید از خوردن محصوالت تهیه شده از غالت ممنوع 

گفته می شـود  4دم، چاودار، جودوسر، جو، و نوعی گندم آمریکایی است و به این غالت کومتزکه شامل گن

5افرادیکه قوانین کوشر را رعایت می کنند تنها می توانند از نان گندم تهیه شـده از خمیـرور  . اجتناب نمایند

گفتـه  6که به آنها  مـاتزو برخی از انواع این نانها . نیامده که مخصوص این ایام تهیه می شود مصرف نمایند

شود با استانداردهاي سخت تر تهیه شده و نظارت روحانیون یهودي براي تهیه این نانها از مزارع شروع یم

نانهـاي مـاتزو   . براي نانهاي دیگر از این نوع بازرسی از زمانی که آرد تهیه می شود آغاز می گردد. می شود

.در دسترس قرار داردياي مصرف کنندگان داراي آلرژتهیه شده از جودوسر و گندم آمریکایی بر

در بعضی اوقات تولید . دقت خاصی بعمل می آید که خمیر نانهاي ماتزو فرصتی براي ورآمدن نداشته باشند

این حالت احتماالً مربوط به نانهاي ماتزوئی است که تحت . این نانها در کمتر از هجده دقیقه انجام می شود

در سیستم هاي . ن موارد نظارت از مزارع تولید آغاز می شودیدر ا.ارددنیون یهودي قرارنظارت شدید روحا

تولیدکننده این نانها در مقادیر زیاد، تجهیزات تهیه خمیر بطور مداوم داراي ارتعاش هستند تا فرصـتی بـراي   

١ - Kosherization
٢ - Yashon Flour

)م.فصح بھ معبد مي برندآرد مخصوصي كھ یھودیان در روز دوم عید (*
٣ - Jewish milk

)م.شیري كھ تحت نظارت ناظر مذھبي از حیوان كوشر تھیھ شده باشد(**
)م. عیدي است كھ ھفت روز طول مي كشد و از چھاردھم ماه نیسان و ھمزمان با آغاز بھار شروع مي شود***

٤ - Chometz
٥ - Unleavened
٦ - Matzo
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,Regenstein and Chaudry)ورآمدن خمیر وجـود نداشـته باشـد     ٢٠٠١; Regenstein and Regenstein,

١٩٨٨).

منطبق ساختن تجهیزات با تولید کوشر

سه راه براي کوشر ساختن تجهیزات یا تبدیل وضعیت تجهیزات از حالت تولیـد فـراورده هـاي گوشـت و     

خاخام هاي یهودي بطور . فراورده هاي لبنی به حالت تولید فراورده هاي عاري از گوشت و شیر وجود دارد

. ید از تولید فراورده هاي گوشت به فراورده هاي لبنی و بـرعکس راضـی نیسـتند   کلی از تبدیل وضعیت تول

اکثر تبدیل وضعیت تجهیزات تولید از تولید فراورده هاي لبنی به فراورده هـاي فاقـد شـیر و گوشـت یـا از      

تن قبل از شروع تولید، با در نظر گـرف . به یکی از مقوله هاي کوشر است) غیرکوشر(تولید محصوالت تریفه 

.تجهیزات موجود، روش هاي فراوري مورد توجه قرار می گیرند

قوانین غذایی حالل 

:استیقوانین غذایی حالل به پنج مقوله زیر می پردازد که همگی به جز یکی از آنها مربوط به حوزه حیوان

حیوانات حرام یا ممنوع شده.1

حرام بودن خون.2

روش کشتار و دعا خواندن.3

ودن مردارحرام ب.4

آورحرام بودن مواد سکر.5

قوانین غذایی اسالمی از قرآن کریم کتاب وحـی، حـدیث، سـنت حضـرت محمـد و نیـز از راه اسـتنباط و        

. استنتاج از قرآن و حدیث توسط علماي اسالمی برگرفته شده است

:خداوند در قرآن می فرماید



٢٣١

اي را که به نام غیر خدا کشتند همه حرام شـد  براي شما مومنان گوشت مردار و خون و خوك و آن ذبیحه«

و نیز حرام است هر حیوانی که به خفه کردن یا به چوب زدن یا از بلندي افکندن یـا بـه شـاخ زدن بـه هـم      

بمیرند و نیز نیم خورده درندگان جز آن را که قبالً تزکیه کرده باشید حرام است و نیز آن را که براي بتان می 

امروز کافران از اینکه به دین شما دسـتبرد  . ه تیرها قسمت می کنید که این کار فسق استکشید و آن را که ب

زنند و اختاللی رسانند طمع بریدند پس شما از آنان بیمناك نباشید و از من بترسید امروز دین شما را به حد 

ز روي اضطرار نه به قصـد  هر گاه ا.  کمال رسانیدم و بر شما نعمتم را تمام کردم و بهترین آیین اسالم است

»گناه چیزي از آنچه حرام شده مرتکب شود حق بر او سخت نگیرد که خدا بخشنده و مهربان است

»3سوره مائده، آیه «

:همچنین خداوند در قرآن می فرماید

ل و پاکیزه که ما نصیب شما کرده ایم بخورید و شکر خدا را به جاي آرید و تنهـا  اي اهل ایمان روزي حال«

»سپاس او گوئید اگر شما خالص خدا را می پرستید

» 172سوره بقره، آیه «

بـه  ) حـرام (و غیرمجاز یا ممنـوع شـده   ) حالل(مجاز یازده اصل پذیرفته شده در اسالم در خصوص موارد

:عنوان راهنماي مسلمانان عبارتند از

اصل اساسی آن است که هر آنچه خداوند آفریده حالل است جز چند مورد استثناء کـه از آن منـع شـده    .1

مـرده  موارد استثناء عبارتند از خوك، خون، گوشت حیواناتی که به روشی جز روش کشـتار مناسـب   . است

. باشند، آنچه که در راه غیر خدا اهداء شده یا قربانی شده باشد، الکل و مواد سکرآور

یا قدرتمند باشد نمی متدینهیچ انسانی هر قدر هم که . حالل یا حرام کردن فقط در اختیار خداوند است.2

.تواند دست به تغییر آنها بزند
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آنچه حرام گشته است مشـابه آن اسـت کـه انسـان را     حرام کردن آنچه حالل شده است و حالل نمودن.3

و دهاین بزرگترین گناه است که باعث می گردد انسان از دایره اسـالم خـارج شـ   . شریک خداوند قرار دهیم

. مرتد گردد

مسـلمان الزامـی   . دلیل اصلی براي ممنوعیت و حرام بودن چیزي در اسالم ناپاکی و مضر بودن آن اسـت .4

ممکن است دالیـل  . چرا و چگونه چیزي را که خداوند حرام کرده است ناپاك یا مضر استندارد که بپرسد

:از نگاه علمی برخی از دالیل روشن را می توان ذیالً بیان کرد. این امر مشخص و یا نامشخص باشد

میایی حیوان مرده یا مردار براي مصرف انسان نامناسب است زیرا فرایند فساد منجر به تشـکیل مـواد شـی   -

,Awan)مضر براي انسان می شود  ١٩٨٨).

خونی که از بدن حیوان خارج می شود حاوي باکتریهاي مضر، محصـوالت متابولیسـمی و سـموم اسـت     -

(Hussaini and Sakr, ١٩٨٣).

يامـر 2و تنیـا سـولیوم  1عفونت بوسیله تریشینال اسپیرالیس. خوك ناقل کرمهاي بیماریزا براي انسان است-

,Awan)ستع ایشا ١٩٨٨) .

گفته می شود که ترکیب اسیدهاي چرب موجود در چربی خوك با چربی و سیستم هاي بیوشیمیایی بـدن  -

,Sakr)انسان ناسازگار است ١٩٩١).

مـی  بر روي حواس و قـدرت تشـخیص انسـان اثـر     براي سیستم عصبی زیان بار بوده و3مواد سکرآورد-

-Al)ت خانوادگی و اجتماعی شده و حتی گاهی سبب مرگ می گردد منجر به بروز مشکالاین مواد. گذارد

Qaradawi, ١٩٨۴; Awan,١٩٨٨).

این دالیل و دیگر توضیحات مشابه ممکن است براي افراد عادي منطقی به نظر رسـد امـا از منظـر بررسـی     

ل از فسـاد  اگر گوشت حیوان مرده به علت مضر بودن مواد شـیمیایی حاصـ  . دقیق علمی سوال برانگیز است

١- Trichinella Spiralis
٢ - Taenia Solium
٣ - Intoxicant
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اگـر گوشـت خـوك داراي انگـل     . گوشت منع شده است، بنابراین مصرف ماهی مرده نیز باید منع می شـد 

اگـر چربـی خـوك بـد اسـت،      . تریشین است، گوشت گاو ممکن است داراي باکتري اشریشیاکوالي باشـد 

نا بر دالیل علمـی  به نظر می رسد که ممنوع شدن این موارد ب. اسیدهاي چرب ترانس نیز چنین خواهند بود

. نبوده بلکه این موضوع یک دستور الهی است

خداوند تنها چیزهائی . آنچه حالل شده کافی است و آنچه از آن منع شده است غیر ضروري و زائد است.5

انسـان بـدون   . را که غیرضروري بوده ممنوع کرده و به عوض آنها جایگزین هـاي بهتـري قـرار داده اسـت    

گوشت خوك، خون، و الکل به عنوان ریشه بسیاري از فسادها و شرارت ها می تواند مصرف گوشت مردار،

.به نحو بهتري زندگی کند

وقتی چیزي حرام شده باشد، هر آنچه به آن انجامد نیز . هر آنچه به حرام منجر شود، خود نیز حرام است.6

. حرام است

مصرف مواد ممنوع بر اسـاس دالیـل ناموجـه    . تحالل جلوه دادن آنچه که حرام شده است نیز حرام اس. 7

.پزشکی حرام استالکل به دالیل فرضی و غیرواقعی مثال نوشیدنيراب

مومن هرگاه اعمال جایز فرد. نیت و هدف خوب نمی تواند آنچه را که غیرقانونی است قابل قبول نماید.8

. با نیت خوب همراه باشد، عمل وي عبادت محسوب می گردد

اسـالم اسـتفاده از ابـزار    . رد حرام، هر چقدر نیت خوب و عمل شریف باشد، حرام باقی خواهد مانـد در مو

در واقع اسالم تأکید می نمایـد کـه نـه تنهـا     . حرام را براي رسیدن به هدف واال و ستودنی تصدیق نمی کند

. د مناسـب و مجـاز باشـد   هدف باید شریف و محترم باشد بلکه ابزار مورد استفاده براي نیل به هدف نیز بای

. قوانین اسالمی از ما می خواهند که کار درست را از طریق وسیله صحیح انجام دهیم

یک منطقه خاکستري بین آنچه صراحتاً قانونی است با . از آنچه مورد شک و تردید است باید اجتناب کرد.9

.استاین ناحیه منطقه مشکوك . آنچه بوضوح غیرقانونی می باشد وجود دارد
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حالل مشخص و حـرام  «حضرت محمد می فرمایند . د مشکوك را از دینداري می دانداراسالم اجتناب از مو

. بین این دو مواردي وجود دارد که مردم از حالل یا حرام بودن آنها آگـاهی ندارنـد  » نیز مشخص شده است

امان است، در حالیکه چنانچه کسی که براي حفظ دین خود و انجام وظیفه از این موارد اجتناب می کند در

.شخصی از موارد مشکوك اجتناب نکند ممکن است مرتکب عمل حرام شود

قوانین اسالمی بـراي تمـام نژادهـا، مـذاهب و     . همه افراد به یک اندازه از آنچه حرام است منع شده اند.10

. در نظر گرفته نشـده اسـت  مزیتی براي ثروتمندان و افراد خاص . جنس ها بطور یکسان قابل اجرا می باشد

. لذا سوالی در مورد مزیت هاي چنین طبقه اي نیز مطرح نمی باشد. در واقع در اسالم طبقه برتر وجود ندارد

.این اصول نه تنها در میان مسلمانان بلکه بین مسلمانان و غیرمسلمانان نیز مطرح است

د ممنوع شده در اسالم بسیار محدود است، اما اروتعداد م. در زمان اضطرار موارد استثناء نیز وجود دارد.11

در عین حال، اسالم نسبت به مقتضیات حیات، قـدر و اهمیـت زنـدگی،    . ا تاکید شده استیبر رعایت آن قو

به مسلمانان اجازه داده شده اسـت کـه   . ط سخت بی اعتناء نیستیظرفیت و توانایی انسان در مواجهه با شرا

ط اضطرار و ضرورت خارج شـده و حیـات   یبتوانند به قدر کفایت که از شرادر شرایط ضرورت و اضطرار، 

Regenstein and Chaudry). خود را نجات دهند از غذاهاي حرام مصـرف نماینـد   ٢٠٠١; Riaz ١٩٩٩ a;

Chaudry, ١٩٩٢).

حیوانات حرام و حالل

نظیر شیر، ببر، یوزپلنـگ،  عالوه بر این گوشت حیوانات گوشتخوار . گوشت خوك شدیداً ممنوع شده است

.، زغـن و الشـخور نیـز حـرام اسـت     1سگ، گربه و پرندگان شکاري مثل عقاب، شاهین، عقـاب مـاهیخوار  

مصرف گوشت حیوانات اهلی چون نشخوارکنندگان زوج سم نظیر گاو، گوسفند، بز، بره، شـتر و گـاومیش   

نگالهایشان استفاده نمـی کننـد مثـل    همچنین گوشت پرندگانی که براي گرفتن غذاي خود از چ. حالل است

١ - Osprey
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، کبـک، بلـدرچین، گنجشـک، شـترمرغ، و     1مرغ، بوقلمون، اردك، غاز، کبوتر، کبوتر سفید یـا کبـوتر صـلح   

. ا پرندگان تنها تحت شرایط خاص حالل می باشدیگوشت بعضی حیوانات . شترمرغ استرالیایی حالل است

باید قرنطینه شـده و بـراي   تئین حیوانات مرده تغذیه می کنندوحیواناتیکه از جیره ناپاك یا کثافات و یا از پر

,Awan)روز از جیره پاك به آنها داده شود 3–40مدت  ١٩٩٢).

. باشدیبیشترین اختالف نظر در بین مذاهب و فرقه هاي اسالمی در مورد مواد غذایی بدست آمده از دریا م

بعضی گروههاي مذهبی تنها ماهی . گردنديطبقه بندتحت عنوان ماهی و چه غیرماهیین مواد غذائیچه ا

هاي داراي فلس را حالل می دانند، در حالیکه گروههاي دیگر معتقدند که هـر چیـزي کـه همیشـه در آب     

2لـذا میگـو، خرچنـگ دراز   . زندگی می کند یا بخشی از زندگی خـود را در آب مـی گذرانـد حـالل اسـت     

، براي اکثر مسلمانان حالل اسـت، در حالیکـه ممکـن    4فه اي کلم، دو ک)کرب(3ی، خرچنگ معمول)البستر(

وضـعیت روشـنی   . ت داشته باشد و آنرا مصرف نکنندی مسلمانان مصرف این جانوران کراهاست براي بعض

در مورد مصرف حشرات در اسالم وجود ندارد مگر در مورد ملخ که بطور خاص به عنوان حالل از آن ذکر 

) ص(الت فرعی بدست آمده از حشرات مصرف عسل بوسـیله حضـرت محمـد    در میان محصو. شده است

، و کـارمین توسـط اکثـر    *، مـوم، صـمغ شـالك   5محصوالت دیگر مثل ژله رویـال . بسیار توصیه شده است

**مسلمانان پذیرفته شده و مصرف می گردد، با اینحال ممکن است از نظر بعضـی افـراد شـالك و کـارمین    

. ندیو از مصرف آن اجتناب نماناخوشایند و مکروه بوده

١ - Dove
٢ - Lobster
٣ - Crab
٤ - Clam
٥ - Royal jelly

)م.مواد ترشح شده چسبناک توسط نوعی حشره در پوست درخت(*
)م.رنگدانھ قرمز تولید شده توسط برخي حشرات كھ از مصارف آن استفاده بھ عنوان افزودني غذایي است ( **
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شیر گـاو، بـز، گوسـفند،    . شیر و تخم مرغ بدست آمده از حیوانات حالل براي مصرف مسلمانان مجاز است

بر خالف کوشر، در قوانین اسالمی مخلوط نمودن شـیر و گوشـت ممنوعیـت    . شتر و گاو میش حالل است

,Regenstein and Chaudry)ندارد ٢٠٠١; Chaudry, ١٩٩٢).

حرام بودن خون 

خون حیوانات حرام . بر اساس آیات قرآن، مصرف خونی که هنگام کشتار حیوان خارج می شود حرام است

بطور کلی خون مایع حتی بوسیله غیرمسلمانان نیز براي فروش یا مصرف عرضه نمی . نیز چنین حکمی دارد

ز خون مثل پروتئین هاي پالسماي خون اما محصوالت تهیه شده از خون یا محصوالت بدست آمده ا. گردد

بطور کلی بین علماي اسالمی در مورد این موضوع که هر چیزي که از خـون هـر حیـوانی    . عرضه می شود

و 1محصوالتی مثـل کالبـاس خـون   . حتی ماهی تهیه شده باشد غیرقابل پذیرش است، اتفاق نظر وجود دارد

ـ  وده و بایـد در فرموالسـیون محصـوالت غـذایی از آنهـا      افزودنی هاي غذایی مثل آلبومین خون نیز حرام ب

,Riaz)اجتناب کرد  ١٩٩۶).

کشتار صحیح حیوانات حالل 

:شرایط خاصی براي کشتار حیوانات وجود دارد که عبارتند از

.حیوان باید از گونه هاي حالل باشد-

.حیوان باید توسط مسلمان بالغ و عاقل کشتار شود-

.کشتار باید ذکر شودنام خداوند در زمان-

کشتار باید با بریدن ناحیه گلوي حیوان به نحوي انجام شود که خونگیري سریع و کامـل ایجـاد نمایـد و    -

قاعده پذیرفته شده، بریدن حداقل سه معبر از چهار معبر موجود در گردن . منجر به مرگ سریع حیوان گردد

. استشامل شریانهاي کاروتید، وریدهاي وداج، ناي و مري

١ - Blood Sausage



٢٣٧

اسـالم تاکیـد   . گوشت حیواناتی که بدین ترتیب کشتار می شوند ذبیحه یا گوشت ذبیحـه نامیـده مـی شـود    

آن بـه که در اسـالم  یطیاز جمله شرا. حیوان بخصوص در قبل و طی کشتار داردبافراوانی بر رفتار انسانی 

از اعمالی که سبب بـر هـم زدن   و آب به حیوان، اجتنابیتوان به دادن استراحت کافیه شده است میتوص

آرامش حیوان می شود، تیز نکردن کارد در مقابل حیوان، و استفاده از کارد تیز بـراي بریـدن گلـوي حیـوان     

تنها زمانی اجازه قطع اندام مثل بریدن شاخ ها، گوش ها یا قطع پاها داده می شود که خـونگیري  . اشاره کرد

. ه و حیوان بی جان شده باشداز حیوان ذبح شده بطور کامل انجام شد

برخالف مراسم کوشر، در اسالم نیازي به انجام بازرسی مذهبی پس از کشـتار، جـداکردن عـروق خـونی از     

بنابراین اعمالی که پس از کشتار بـراي الشـه هـاي حـالل     . الشه، و خیساندن و نمک پاشی الشه نمی باشد

براي اینکـه مشـتقات و   . ندارد) غیر حالل(هاي تجارتی انجام می شود فرقی با اعمال انجام شده براي الشه

افزودنی هاي غذایی بدست آمده از الشه مثل پیه، امولسیفایر و آنزیم ها حالل باشند حیوان باید توسط فـرد  

. مسلمان و با روش اسالمی ذبح شده باشد

درچین بـه منظـور تهیـه    شکار حیوانات وحشی حالل مثل آهو، گوزن و پرندگانی مثل کبوتر، قرقـاول و بلـ  

شکار کردن بـا هـر وسـیله    . گوشت براي مصرف و نه صرفاً جهت لذت بردن از کشتن حیوانات مجاز است

استفاده از سگ ها یا پرندگان شـکاري بـراي   . اي نظیر تفنگ، تیر و کمان، نیزه یا تله گذاري مجاز می باشد

نـام خداونـد   . یوانات از گوشت شکار نخورندگرفتن حیوان شکار شده بالمانع است مشروط بر آنکه این ح

در اولین فرصت ممکن براي انجام خونگیري . باید در زمان پرتاب یا شلیک یا کاربرد وسائل شکار ذکر شود

اگر نام خداوند در زمان چکاندن ماشه اسلحه یا پرتاب تیز ذکر شود و . باید گلوي حیوان شکار شده را برید

وان شکار شده برسد حیوان بمیرد، بشرط آنکه کشتار انجام شود و مقداري خون قبل از آنکه شکارچی به حی

ماهی و دیگر حیوانات آبزي را می توان مشروط بر آنکه روشی انسانی بکار .  خارج گردد حالل خواهد بود

. گرفته شود با هر وسیله مناسبی شکار یا صید نمود
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مـاهی و دیگـر   . اسب خونگیري و کشتار رعایت گـردد زي و پرندگان باید شرائط منبراي حیوانات خشکی 

همچنین روش خاصی بـراي ملـخ وجـود    . جانورانی که در آب زندگی می کنند نیاز به کشتار مذهبی ندارند

.ندارد

گوشت حیوانات حاللی که به علل طبیعی یا بیماري، بواسطه شاخ زدن حیوانات دیگر، در اثـر خفـه شـدن،    

تگی یا کشته شدن توسط حیوانات وحشی مرده باشند بـراي مصـرف حـرام اسـت    افتادن از بلندي، گاز گرف

بماهیانی که بخودي خود مرده انـد اگـر در آ  . مگر آنکه بتوان قبل از مرگ، آنها را بروش حالل کشتار کرد

حـالل  ال بر تجزیه و فسـاد نداشـته باشـند   شناور باشند یا از آب خارج شده باشند به شرط آنکه عالئمی د

حیوانی که براي غیر از خداوند وقف یا اهدا شده و یا بخواهند آنـرا بـراي غیـر از خداونـد قربـانی      . تندهس

,Regenstein and chaudry)نمایند، قابل کشتار نیست و ایـن گنـاهی بـزرگ اسـت      ٢٠٠١; Chaudry and

Regenstein, ٢٠٠٠; Chaudry, ١٩٩٢).

حرام بودن الکل و مواد سکرآور  

. یدنیهاي الکلی و دیگر مواد سکرآور در قرآن حرام شده استمصرف نوش

همه اینها پلید و ) که رسمی بود در جاهلیت(اي اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهاي گروبندي «

»از عمل شیطان است و از آن البته دوري کنید تا رستگار شوید

»90سوره مائده، آیه «

شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکـر خـدا و   «

»پس شما آیا از آن دست برمی دارید. نماز باز دارد

»91سوره مائده، آیه «

واژه عربی که در قرآن براي الکل استفاده شده است واژه خمر بوده که به معنی تخمیر شده است و نـه تنهـا   

شامل نوشابه هاي الکلی مثل شراب، آبجو، ویسکی یا برندي می شود بلکه همچنین هر چیزي که سـکرآور  
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اگرچه افزودن الکـل بـه نوشـیدنیها    . گذارد را نیز شامل می شودبوده یا بر روي پردازش فکر شخص تأثیر ب

غیرمجاز می باشد، اما مقادیر اندك الکل موجود در افزودنی هاي غذایی را شاید بتوان به عنوان ناخالصی در 

می توان از الکلهاي ساختگی یا خـالص در فـراوري مـواد غـذایی بـه      . نظر گرفت و از آن چشم پوشی کرد

گیري، روند رسوب دهی، حل کردن و دیگر موارد استفاده نمود مشروط بر آنکه میزان الکـل  منظور عصاره

داراي يبا اینحـال، هـر کشـور وارد کننـده ا    . باشد% 1/0باقیمانده در محصول نهایی بسیار اندك و کمتر از 

دد گـر مقررات مربوط به خود بوده که بایـد توسـط صـادرکنندگان بدرسـتی درك شـده و بخـوبی رعایـت        

.(Regenstein and Chaudry, ٢٠٠١; Riaz, ١٩٩٧; Chaudry, ١٩٩٢)

پختن غذاي حالل، فراوري مواد غذایی و بهداشت مواد غذایی

در اسالم محدودیتی در خصوص چگونگی  پختن مواد غذایی وجود نـدارد مشـروط بـر آنکـه آشـپزخانه      

بر خالف روش کوشـر نیـازي بـه وجـود دو مجموعـه ظـروف و       . ا و غذاهاي حرام باشدعاري از افزودنیه

. وسایل آشپزي یکی براي گوشت و دیگري براي فراورده هاي لبنی نمی باشد

تجهیـزات اسـتفاده   . دمواد حالل جدا گـرد در شرکت هاي تهیه کننده فراورده هاي غذایی باید مواد حرام از 

رام باید بطور کامل با استفاده از روش هاي شستشو و پاك کردن با اسید، قلیا، شده براي تولید محصوالت ح

به عنوان قاعده کلی روش هاي مورد استفاده براي تمیزکردن تجهیـزات  . مواد شوینده و آب داغ تمیز گردند

ـ    . جهت تولید مواد غذایی کوشر براي تولید غذاهاي حالل نیز کفایت مـی کنـد   د اگـر تجهیـزات بـراي تولی

محصوالت حرام مورد استفاده قرار گرفته اند، باید بطور مناسبی تمیز شوند که گاهی این عمل با اسـتفاده از  

گردنـد  میمواد ساینده انجام می شود و سپس با هفت بار آبکشی با آب داغ توسط بـازرس مسـلمان تطهیـر    

(Regenstein and chaudry, ٢٠٠١).
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کوشر و حالل

ژالتین 

همیتی که ژالتین در بسیاري از محصوالت غذایی دارد احتماال این ماده بهترین افزودنی در بـین  با توجه به ا

ژالتین را می توان از پوست خـوك، اسـتخوان و   . افزودنی هاي جدید در تولید غذاهاي کوشر و حالل باشد

ژالتـین  . شـده اسـت  در سالهاي اخیر ژالتین تهیه شده از پوست ماهی نیز وارد بـازار . پوست گاو تهیه کرد

ژالتـین تهیـه شـده از    بـه ماهی به عنوان یک افزودنی غذایی از نظر قوام و ویسکوزیته شباهت هاي زیادي 

بر اساس اینکه از پوست چه نوع ماهی تهیه شده باشد نسبت به ژالتین یماهين هایژالت. خوك و گاو دارد

این ویژگی ژالتـین هـاي مـاهی مزایـاي     . بودخوك و گاو داراي طیف وسیعتري از نظر نقطه ذوب خواهند 

اي دسـر، شـیرینی هـا و    هـ د کننده بخصوص در تولید بستنی، ماست، ژلهیمنحصربفردي را براي صنایع تول

ژالتین ماهی را می توان با نظارت مناسب به شکل حالل و کوشر تولید نمود و این . مارگارین به همراه دارد

. سازمانهاي نظارت کننده مذهبی مورد قبول می باشدمحصول تقریبا از دیدگاه کلی همه

اکثر ژالتین هاي موجود در بازار حتی آنهائیکه به عنوان کوشر عرضه می شوند بـا اصـول کلـی سـازمانهاي     

در واقـع بسـیاري از   . ناظر بر تولید کوشر و نیز جامعه مسلمانان مطابقت نداشته و مورد پذیرش نمی باشـند 

آنکه احتمال تهیه شدن آنها از خوك وجود دارد مورد قبول مصرف کننـدگان حـالل قـرار    ژالتین ها به دلیل 

.نمی گیرد

این نوع ژالتـین  . تحول جدید، تولید ژالتین کوشر از پوست گاوهاي کشتارشده مطابق با قوانین کوشر است

صـول کلـی تولیـد    در مقیاس محدود تولید شده و از قیمت باالیی برخوردار است و در عین حـال از نظـر ا  

. کوشر و حتی از نظر برخی از موسسات سخت گیر ناظر بر تولید محصوالت کوشر نیز مورد تایید می باشد

ی از نـوع ژالتـین نـرم و    یمتفاوت و نیز کپسول ها1شرکت هاي تولیدکننده، ژالتین هایی با درجات مقاومت

١ - Bloom Strength
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تحول جدید و مهمی است که مورد توجـه  این موضوع . ژالتین سخت در اندازه هاي مختلف تولید می کنند

همچنـین در حـال حاضـر حـداقل دو     . بازارهاي مواد دارویی و داروهاي نوتراسوتیکال قرار خواهد گرفـت 

شرکت مهم در حال تولید ژالتین حالل تایید شده هستند که از اسـتخوانهاي گاوهـاي کشـتار شـده تحـت      

نرم و سخت تایید شده حالل با قیمت هـاي مناسـب   کپسول هاي ژالتینی. نظارت مسلمانان بدست می آید

همچنین کپسولهاي سخت دوتکه و کپسول هاي نرم یک تکـه بـا منشـاء گیـاهی نیـز      . در بازار وجود دارند

.اکثر این کپسولها از نظر حالل، کوشر و افراد گیاهخوار مورد تایید هستند. موجود است

نظـرات غیـر   . ظرات متفاوتی در مـورد ژالتـین وجـود دارد   در میان موسسات نظارت کننده بر تولید کوشر ن

متعصبانه معتقدند که ژالتین از استخوان و پوست تهیه میگردد نه از گوشت حیوان، و بر این اساس معتقدند 

که فراوري بکار گرفته شده براي ژالتین به گونه اي است که محصول در طی تولید از مرحله اي عبـور مـی   

ه به وضعیتی در می آید که نه تنها براي انسان بلکه براي سـگ نیـز قابـل مصـرف نمـی      کند که در آن مرحل

که به این نظر یخاخام هائ. لذا براي محصول نهایی حاصل از این فرایند ماهیتی جدید قائل می باشند. باشد

بیشتر ژالتـین  .معتقد هستند ممکن است ژالتین خوك را نیز با این استدالل مورد پذیرش و تایید قرار دهند

.هاي مورد استفاده در دسرها که داراي عالمت کوشر هستند از این قانون تبعیت می کنند

خاخام هاي دیگر فقط ژالتین بدست آمده از استخوان و پوست گاو را تایید می کنند و ژالتین خوك را نمی 

ان منشـاء ژالتـین گـاوي قبـول     را به عنو1هنوز بعضی از خاخام ها تنها استخوان کامال خشک شده. پذیرند

باین استخوانها در طول زمان چربی خود را از دست می دهند و از نظر خاخام هاي یهودي مثل چو. دارند

البته خط فکري غالـب در  . قوانین مذهبی کوشر براي مجاز دانستن این مواد موجود است. خشک می شوند

لذا ایـن مـوارد از نظـر اکثریـت جامعـه مسـلمان و       ناظران کوشر و حالل این محصوالت را تایید نمی کند

,Regenstein and Chaudry)یهودي مورد قبول نمی باشد  ٢٠٠١;  Riaz, ١٩٩٩b).

١ - Indian dry bones
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فن آوري زیستی

علماي اسالمی و روحانیون یهودي محصوالتی را که با روش هاي ساده مهندسی ژنتیک تهیه می شوند قبول 

را تاییـد نمایـد   ) رنـین (کیمـوزین  FDAبراي مثال شش ماه قبـل از آنکـه   . داشته و مورد تایید قرار داده اند

باید مطابق با اصـول حـالل یـا    شرایط تولید در فرمنتور. توسط روحانیون یهودي مورد تایید قرار گرفته بود

ز بدین معنی که فرمنتور، مواد و ترکیبات مورد استفاده و مراحل انجـام کـار بایـد بـا اسـتفاده ا     . کوشر باشد

براي مثال محصولی که در یک محیط لبنی مثل آنچـه کـه   . تجهیزات و مواد حالل یا کوشر بکار گرفته شوند

ممکـن اسـت اکثریـت روحـانیون     . از شیر گاو استخراج شده تولید شود محصول لبنی محسوب مـی گـردد  

ست آمده بـا روش فـن   یهودي در حالتی که کلیه شرایط تولید مطابق با کوشر باشد استفاده از لیپاز خوك بد

جامعه مسلمانان هنـوز اسـتفاده از محصـوالت حـاوي ژن خـوك را      . آوري زیستی را مورد تایید قرار دهند

.نپذیرفته است

گرچه قانون قطعی و نهایی در این خصوص صـادر نشـده اسـت ولـی اینطـور بنظـر مـی رسـد کـه چنـین           

یهودیان و مسلمانان هنوز وضعیت محصوالت رهبران مذهبی. محصوالتی مورد تایید و پذیرش قرار نگیرند

,Regenstein and Chaudry)دستکاري ژنتیکی شده پیچیده را مشخص نکرده انـد   .٢٠٠١; Riaz, ١٩٩٩a ;

.Chaudry and Regenstein, ١٩٩۴)

1گیاهخواري

شـامل  بر اساس شیوه زندگی، عقاید و نظرات شخصی و دیدگاههاي مذهبی، گیاهخواري موارد مختلفـی را 

برخی گیاهخواران فقـط از گیـاه تغذیـه مـی کننـد      . عقاید و سلیقه هاي گیاهخواري متفاوت است. می شود

١ - Vegetarianism
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در طـرف دیگـر   . اه اصلی نابود نشده باشدیمصرفی گیاه، خود گيمشروط بر اینکه پس ازاستحصال بخشها

انـواع افـراد   . ی کننـد قرار دارند که همه چیز غیـر از گوشـت قرمـز را مصـرف مـ     ياهخواران افرادیطیف گ

The Vegetarian)گیاهخوار از افراد اهل تساهل تا افراد بشدت سخت گیر شامل مـوارد ذیـل مـی باشـند    

Society, ٢٠٠٠).

این گروه ماهی، تخم مـرغ، و محصـوالت لبنـی را مصـرف مـی کننـد امـا از مصـرف         :1گیاهخواران پسکو

.اري می کنندمحصوالت گوشت قرمز و ماکیان خودد

این گروه از گیاهخواران کلیه محصوالت گیاهی، تخم مرغ و محصوالت لبنـی را  :2اوو-گیاهخواران الکتو

. امااز مصرف کلیه اشکال گوشت شامل گوشت قرمـز، مـرغ، و مـاهی اجتنـاب مـی کننـد      مصرف می کنند،

نامیده می 3گیاهخواران الکتوافرادي که تخم مرغ مصرف نمی کنند ولی محصوالت لبنی را مصرف می کنند 

.تخم مرغ می خورند اما فراورده هاي لبنی مصرف نمی کنند4شوند در حالیکه گیاهخواران اوو

بنـابراین از مصـرف   . هیچیک از موادغذایی داراي منشاء حیوانی را مصرف نمی کنند:5گیاهخواران وگانس

ات آنها مثل ژالتین، تخم مـرغ، شـیر، پنیـر،    کلیه گوشت هاي قرمز، مرغ و دیگر محصوالت حیوانی و مشتق

. ماست و دیگر محصوالت لبنی، ماهی، صدف، سخت پوستان و دیگر غذاهاي دریایی خودداري مـی کننـد  

این افراد همچنین سعی می کنند از مصرف عسل، ژل رویال، کشـنیل و دیگـر محصـوالت بدسـت آمـده از      

مصـرف افزودنـی هـاي حیـوانی پنهـان شـده در ترکیـب        ن این گروه از یهمچن. ز اجتناب نمایندیحشرات ن

,The vegan society)موادغذایی در صورت آگاهی یافتن خودداري می کنند  ٢٠٠٢).

١ -Pesco vegetarians
٢ - Lacto-Ovo vegetarians
٣ - Lacto-vegetarians
٤ - Ovo-vegetarians
٥ - Vegans vegetarians
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و 3در واقع وگانهایی هستند که از میوه ها، سبزیجات، دانه هـا 2و فودیست ها) میوه خواران(1فرویتارین ها

فرویتـارین  . پخت روي آنها اعمال شده باشد تغذیه می کنندکه حداقل فراوري یا حداقل4میوه هاي مغزدار

ها معتقدند که تنها گیاهانی را باید مصرف نمود که هنگام برداشت یا استحصال آنها گیاه اصـلی نـابود نمـی    

,The vegan society)شود  ٢٠٠٢).

انان، یهودیـان،  پیروان بسیاري از ادیان و فرقه هـاي مـذهبی شـامل مسـلم    . گیاخواري مذهب خاصی نیست

، هندوها، پیروان بـودا، و پیـروان   )فرقه اي از مسیحیت(5مسیحیان، معتقدان به ظهور مجدد مسیح، مورمونها

خط مشی اصلی گیاهخواري به عنوان . ممکن است گیاهخوار باشند) از مذاهب قدیمی هندي(6مذهب جین

در اینجا بیشتر بـه  . محبوبیت یافته استاوو شناخته می شود، با اینحال وگانیسم در غرب کامال -عنوان الکتو

.اوو پرداخته می شود-مقایسه وگان و گیاهخواران الکتو

استانداردهاي غذایی براي گیاهخواران

محصوالت حیوانی

اوو از مصرف کلیه محصوالت تهیه شده از گوشـت حیوانـات شـامل افزودنـی     -هر دو گروه وگانها و الکتو

عالوه بر ایـن وگانهـا از مصـرف    . رغ و غذاهاي دریایی اجتناب می کنندهاي غذایی تهیه شده از گوشت، م

محصوالت و محصوالت فرعی بدست آمده از حیوانات زنده مثل شیر، تخم مرغ و محصوالت بدست آمـده  

اوو کـه تخـم مـرغ و فـراورده     -گیاهخواران الکتو. از حشرات مثل عسل و ژل رویال نیز خودداري می کنند

می کنند، از مصرف افزودنی هاي فرعی با منشاء حیوانی در این محصوالت مثل آنـزیم  هاي لبنی را مصرف

١ - Fruitarians
٢ - Foodists
٣ - Seeds
٤ - Nuts
٥ - Mormons
٦ - Jains
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با اینحال اکثر آنزیم هاي مورد استفاده براي تولید پنیر حداقل در ایاالت . هایی چون رنت خودداري می کنند

.بوده که مورد قبول این گروه قرار داردGMمتحده داراي منشاء میکروبی یا منشاء 

بدسـت آمـده از پشـم گوسـفند،     Dدنی هایی که مورد پذیرش گیاهخواران قرار ندارند شامل ویتـامین  افزو

The vegan)می باشد 2در تهیه سس سرکه و لوبیا1ژالتین مورد استفاده در فراوري آب میوه، و ماهی کولی

society, ٢٠٠٢).

آشپزخانه و استانداردهاي بهداشت 

براي تهیه و عرضـه محصـوالت گیـاهخواران را بایـد از ظـروف مربـوط بـه        ظروف و وسائل مورد استفاده 

توصـیه مـی شـود کـه از     . ظروف بطور کامل شستشو داده شوندبایدغیرگیاهخواران جدا نمود و یا حداقل

.آلودگی متقاطع با غذاهاي غیرگیاهخواران جلوگیري شود

مقایسه کوشر، حالل و غذاي گیاهخواران

اینجا بیان شده است مربوط به جنبش ارتدکس و نه جنبش هاي محافظه کـار و اصـالح   نقطه نظراتی که در

برخـی  . بین کوشر، حالل و غذاي گیاهخواران را ارائه می دهـد یمقایسه کامل18-1جدول . طلب می باشد

در هر دو مذهب گوشـت خـوك و   . شباهتها و بسیاري از تفاوتها بخصوص مابین کوشر و حالل وجود دارد

همچنین در هر دو مذهب حیوانات و پرندگان گوشـتخوار  . والت تهیه شده از خوك ممنوع شده استمحص

چون می دانیم که محصوالت حیوانی با فلسفه گیـاهخواري مغـایرت دارد نیـازي بـه ذکـر      . ممنوع گشته اند

.ویژگیهاي گیاهخواري در این مقایسه نیست

ن و پرندگان براي کوشر شدن باید توسط یک فرد یهـودي و  از حیواناتی که مجاز می باشند، نشخوارکنندگا

در کوشر، کلیه حیوانات بایـد بطـور دسـتی و بـدون     . براي حالل بودن باید توسط فرد مسلمان کشتار شوند

١ - Anchovy
٢ - Worcestershire sauce
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با اینحال در برخی موارد ممکن است جهت تسهیل در خونگیري حیـوان  . استفاده از بی حسی کشتار گردند

در مورد حـالل،  . محسوب نمی کنند1د اما چنین حیوانی را به عنوان کوشر کاملرا پس از ذبح بی حس کنن

استفاده از اسلحه با گلوله محصور شونده یا بی حسی الکتریکی به شرطی که حیوان در لحظه کشـتار زنـده   

بسیاري از کشورها کشتار مکانیکی طیور را بشرطی که تحت نظر فرد مسلمان. باشد مجاز دانسته شده است

.انجام شود به عنوان کشتار حالل پذیرفته اند

آنهـا  . در روش کوشر قبل از ورود حیوان به محل کشتار و شروع عملیـات کشـتار دعـا خوانـده مـی شـود      

امـا در روش حـالل،   . معتقدند که ذکر نام خداوند در مکان آلوده و کثیفی چون کشتارگاه صحیح نمی باشد

براي گوشت کوشر تنها بخـش هـاي قـدامی الشـه     . ر حیوان انجام شودذکر نام خداوند باید در لحظه کشتا

عالوه بر این در روش کوشر براي برطـرف کـردن خـون، گوشـت بـراي      . نشخوارکنندگان مصرف می شود

در روش حالل کـل الشـه حیـوان    . مدت یک ساعت در آب خیسانده شده و بوسیله نمک پوشانده می شود

خـون و محصـوالت   . یازي به خیساندن و نمک زدن به گوشـت نیسـت  براي حالل ن. قابل مصرف می باشد

.فرعی خون از نظر قوانین حالل و کوشر حرام و غیرمجاز می باشند

در مورد ماهی و غذاهاي دریایی تنها ماهی هاي داراي باله و فلس هاي قابل جـدا شـدن کوشـر هسـتند در     

البته بعضی از گروههاي اسالمی ماهیان فاقد .دحالیکه همه ماهیها و غذاهاي دریایی حالل محسوب می شون

. فلس، یا سایر موجودات آبزي و یا هر دو مورد را به عنوان حالل نمی پذیرند

از نظر حالل، کوشر و گیاهخواران (GMO)آنزیم هاي بدست آمده از میکروبها یا از منابع فن آوري زیستی 

تی که بروش کوشر کشتار شده اند بـه عنـوان کوشـر و    آنزیم هاي بدست آمده از حیوانا. بدون اشکال است

. آنزیم هاي بدست آمده از حیواناتیکه بروش حالل کشتار شده اند به عنوان حالل قابل پـذیرش مـی باشـند   

بعضی از خاخام هاي لیبرال و میانه رو ممکن است آنزیم هاي تهیه شده از حیوانات غیرکوشـر مثـل آنـزیم    

١ - Glatt kosher
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آنزیم هاي تهیه شده از حیوانات کشتار شده غیرحالل ممکن است توسط . انندهاي خوك را بدون اشکال بد

. بعضی گروهها و کشورهاي اسالمی بدون اشکال قلمداد گردند اما همه مسلمانان بر این عقیده نمـی باشـند  

,Riaz)بطور کلی آنزیم هاي بدست آمده از خوك مورد تایید و پذیرش مسلمانان قرار ندارد  ١٩٩٩ a).

.تین تهیه شده از حیوانات کشتار شده کوشر بوسیله کلیـه خاخـام هـاي ارتـدکس مـورد پـذیرش اسـت       ژال

برخی کشـورها بطـور   . همچنین ژالتین تهیه شده از حیوانات کشتار شده حالل از نظر مسلمانان حالل است

ماهیان واجـد  از نظر کوشر تنها ژالتین بدست آمده از. کلی ژالتین گاوي را تحت شرایط خاص می پذیرند

.فلس قابل پذیرش است، اما ژالتین همه ماهیها حالل محسوب می شوند

بـراي  . در مورد پنیر و افزودنی هاي مورد استفاده در آن نظر خوانندگان را به بحث آنزیم ها جلب می کنـیم 

مـورد حـالل   اینکه پنیر کوشر شود باید یک فرد یهودي کشت هاي میکروبی را به شیر اضافه نماید، امـا در  

.چنین محدودیتی وجود ندارد و هر فردي می تواند کشت ها را به شیر اضافه نماید

.ا یهودیان الکل را کوشـر مـی داننـد   براي مسلمانان الکل و بخصوص نوشیدنیهاي الکلی ممنوع شده اند، ام

مصـرف کلیـه   . البته در مورد کوشر برخی محدودیت ها در مورد منشاء نوشـیدنی هـاي الکلـی وجـود دارد    

همچنین از نظـر کوشـر نبایـد محصـوالت لبنـی و      . محصوالت داراي الکل از نظر گیاهخواران بالمانع است

.گوشتی را با یکدیگر مخلوظ نمود ولی چنین محدودیتی در مورد غذاهاي حالل وجود ندارد

بطور کامل شستشو داده تجهیزات مورد استفاده براي تولید و تهیه غذاهاي حالل و غذاهاي گیاهخواران باید 

اما در مورد کوشر پس از تمیز نمودن تجهیزات، همانطور که قـبال در  . شده و سپس مورد استفاده قرار گیرند

.این فصل گفته شد باید تجهیزات براي مدتی بال استفاده بماند و سپس براي تولید مورد استفاده قرار گیرنـد 

. سـتند ین) 2به جز نوعی ملخ بـه نـام لوکاسـت   (و حالل )1پربه جز نوعی ملخ بنام گراس هو(حشرات کوشر 

محصوالت بدست آمده از حشرات مثل . ز قرار ندارندیرش گیاهخواران نیمورد پذمصرف حشراتنیهمچن

١ - Grasshopper
٢ - Locust
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کارمین و کوشنیل توسط اکثر خاخام هاي ارتدکس کوشر تلقی نمی شود، گرچه برخـی روحـانیون یهـودي    

.محصوالت حشرات حالل می باشندبعضی از. آنها را تایید می کنند

البته همانطور که قبال در این فصـل  . ن اشکال استبدوکلیه مواد گیاهی کوشر بوده و از نظر گیاهخواران نیز 

و منشاء بعضی از محصوالت الکلـی  1توضیح داده شد محدودیت هایی در ارتباط با آلودگی توسط حشرات

.قادیر قابل توجهی الکل یا مواد سکرآور نباشند حالل می باشندمواد گیاهی بشرط آنکه حاوي م. وجود دارد

قوانین مربوط به غذاهاي حالل و غذاهاي گیاهخواران همیشگی هستند اما در مورد کوشر طـی عیـد فصـح    

.عالوه بر قوانین معمول قوانین دیگري نیز باید رعایت گردد

١ - Infestation
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گیاهخواران، حالل و کوشرخالصه مقایسه دستورالعمل هاي مربوط به غذاي: 18-1جدول

گیاهخوارحاللکوشرموارد
بی ارتباطممنوعممنوعخوك، گوشت خوك، حیوانات گوشتخوار

بی ارتباطکشتار توسط فرد مسلمان بالغکشتارتوسط فرد یهودي آموزش دیدهنشخوارکنندگان، ماکیان
دعا کردن قبل از ورود حیوان به محل کشـتار؛  ذکر/دعا

ک حیوانات نیاز نیستبراي تک ت
بی ارتباطذکر نام خداوند هنگام کشتار هر حیوان

بی ارتباطترجیحاًاجباري کشتار با دست 
بی ارتباطقابل اجرا براي پرندگان تحت نظارتغیرمجاز کشتار اتوماتیک 

وان یـ مجاز به شرطیکه حیوان سـبب مـردن ح  مجاز در برخی مواردبی حسی قبل از کشتار
نشود

بی ارتباط

بی ارتباطامکان مجاز دانستن هست مجازبی حسی پس از کشتار
فقط اندام قدامی الشه استفاده می شود خـیس  اعمال محدودیت هاي دیگر بر گوشت

کردن و نمک زدن الشه الزم است
کل الشه مصـرف مـی شـود، خـیس کـردن و      

نمک زدن الزم نیست
بی ارتباط

ی ارتباطبممنوعممنوعخون حیوانات
اکثرا موافق کلیه ماهی ها؛ برخـی تنهـا ماهیـان    تنها ماهیان داراي فلسماهی

دازاي فلس را می پذیرند
بی ارتباط

عدم پذیرشتنوع در میزان پذیرشغیرمجازغذاهاي دریایی 
مورد پذیرشمورد پذیرشمورد پذیرش آنزیم هاي میکروبی 



٢٥٠

ادامه: 18-1جدول 

گیاهخوارحاللکوشرموارد 
مورد پذیرشمورد پذیرشمورد پذیرش آنزیم هاي تهیه شده با روش فن آوري زیستی

مورد پذیرش در برخی مواردمورد پذیرش در برخی مواردفقط حیوانات کشتار شده بروش کوشرآنزیم هاي حیوانی
مورد پذیرش در برخی مواردعدم پذیرشامکان پذیرش وجود داردآنزیم هاي خوك

بی ارتباطحیوانات کشتار شده بروش حاللحیوانات کشتار شده بروش کوشرژالتین گاو
بی ارتباطکلیه ماهیانفقط ماهیهاي کوشرژالتین ماهی
بی ارتباطممنوعمجاز توسط خاخام هاي ارتدکس میانه روژالتین خوك

بدون محدودیتشده بوسیله آنزیم هاي حاللتولید تولید شده بوسیله آنزیم هاي کوشرمحصوالت لبنی، آب پنیر
بدون محدودیت بدون محدودیت باید توسط فرد یهودي انجام شود افزودن مایه کشت به پنیر

رشیمورد پذممنوعمجازالکل
بی ارتباطبی ارتباطغیرمجاز مخلوط نمودن شیر و گوشت با یکدیگر

ته شـده، محصـوالت حشـرات مـورد عـدم      ملخ گراس هوپر پذیرفحشرات و محصوالت آنها 
پذیرش

ملــخ لوکاســت پذیرفتــه شــده، محصــوالت حشــرات 
پذیرفته شده

محصوالت حشرات قابل پذیرش

همه قابل پذیرشالکل و مواد سکرآور غیرمجازهمه مجاز هستندمواد گیاهی
اك کـردن بـا   پاکسازي کامل، زمان عدم استفاده پس از پاکسازي، پـ تمیز بودن تجهیزات و وسایل

روش مذهبی مناسب براي تولید کوشر
پاکسازي کامل، زمان عدم استفاده پس از شستشو نیـاز  

نیست 
پاکسازي کامل

قوانین ثابت و دائمیقوانین ثابت و دائمیمحدودیت هاي اضافی طی عید فصح مورد خاص
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19فصل 

چگونگی دریافت گواهی حالل

,Chaudry)میلیارد نفر مسـلمان در جهـان زنـدگی مـی کننـد      3/1همانطور که قبال گفته شد حدود 

انـدونزي، مـالزي، سـنگاپور و    . میلیون مصرف کننـده مسـلمان دارد  250جنوب شرقی آسیا .(٢٠٠٢

ل تاییـد شـده   ه فقط محصوالت حالبسیاري از کشورهاي دیگر بر اساس قوانین دولتی ملزم هستند ک

اخیرا دیگر کشورهاي این منطقه نظیـر تایلنـد و فیلیپـین شـروع بـه اجـراي       . ایندرا به کشور وارد نم

در این کشورها عالمت حالل نه تنهـا  .مقرراتی در جهت تشویق صادرات و واردات حالل نموده اند

یشان کیفیت و سالمت محصوالت قلمداد مـ ز به عنوان نینزد مسلمانان بلکه حتی نزد غیرمسلمانان ن

حرام و تعیین یک کمیته عالیرتبه /با تصویب قانون حالل1980برنامه حالل در مالزي طی دهه . گردد

بر اساس مقـررات مـالزي، محصـوالت غـذایی گوشـتی و      . دولتی در امور حالل و حرام آغاز گردید

سازمان امور اسالمی مـالزي دو  . فت نمایندغیرگوشتی باید توسط یک مرجع معتبر گواهی حالل دریا

فهرست تایید شده را در مورد محصوالت گوشت و مرغ براي اطالع کشورهایی که قصد صادرات به 

ن فهرست ها شامل سازمانهاي اسالمی مورد تاییـد و  کشـتارگاههاي   یا.مالزي دارند تهیه کرده است

.باشدیتایید شده براي کشتار دام و طیور م
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آغاز شد و به صورت یکی از دقیق ترین برنامه هـا  1990ه گواهی حالل اندونزي در اوایل دهه برنام

یا انستیتو ارزیابی غذا، دارو و مـواد  LP-POMاین برنامه توط سازمانی به نام . در جهان درآمده است

کـه بـه   (ICU)1این انستیتو تحت نظارت انجمن علمـاء انـدونزي  . آرایشی به مورد اجرا گذاشته شد

این انستیتو از حمایت کامل موسسـات  . معروف است فعالیت می کند(MUI)مجلس علماء اندونزي 

2کشورهاي مالزي، اندونزي، سنگاپور و تایلند آرم هـاي  حـالل  . و سازمانهاي دولتی برخوردار است

خود را براي محصوالتی که بصورت خرده فروشی یا توسط سرویس هاي غذایی عرضه مـی گردنـد  

چنانچه شرکتی بخواهد از لوگو یا آرم کشوري استفاده نماید حتی اگر محصـول در  . طراحی کرده اند

ـ افـت نما یکشور دیگري تولید شود باید از آن کشور مجوز اسـتفاده در  بـا اینحـال گـواهی هـا و     . دی

لمان میلیـون نفـر مسـ   8در آمریکاي شمالی . لوگوهاي دیگر موسسات معتبر نیز قابل قبول می باشند

Cournell)میلیون در ایاالت متحده و یک میلیون نفر در کانادا زنـدگی مـی کننـد    7ساکن است که 

University survey, بنابراین شرکت ها فرصت هاي اقتصادي زیادي براي تامین محصوالت . (٢٠٠٢

. اوت اسـت استنباط گروههاي مختلف مسلمانان از واژه  حـالل متفـ  . حالل مورد نیاز مسلمانان دارند

مردم خاورمیانه حالل را بیشتر به گوشت و مرغ نسبت می دهند، در حالیکه مردم جنـوب و جنـوب   

گـروه اخیـر   . دا و محصوالت مصرفی بایـد حـالل باشـ   که کلیه غذاهباورندشرقی آسیا بیشتر بر این 

ي حـالل،  در سی سال گذشته بازارهـا . گوشت و مرغ کشتار شده توسط مسلمانان را ذبیحه می نامند

١ - Indonesian Council of Ulama
٢- Halal logo
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. و رستورانهاي بسیاري بخصوص در شهرهاي بـزرگ پدیـد آمـده انـد    1فروشگاههاي غذاهاي محلی

عمده محصوالت غذایی حاللی که در این فروشگاهها عرضه می شود شامل گوشت و مرغ تازه و نیز 

.محصوالت غذایی محلی وارداتی است

آمریکا را نادیده گرفته و تالش خود صنایع غذایی ایاالت متحده در اغلب بخش ها جمعیت مسلمان

در بسیاري از جوامع، مسـلمانانی  . را بر صادرات موادغذایی به کشورهاي اسالمی متمرکز کرده است

که در سیستم هاي خرده فروشی کار می کردند حیوانات را خود کشتار می کردند و با مفهوم تاییدیـه  

هاي کوچک و متوسط این خالء و نیاز به رفع آنـرا  شرکت 1990در اواخر دهه . ناآشنا  بودند2حالل

حالل صادر شده محصوالت خـرده فروشـی   هايتاییدیهتعدادطی پنج سال گذشته. احساس کردند

مورد افزایش یافتـه  1500مورد به بیشتر از 200توسط سازمان تغذیه و موادغذایی اسالمی آمریکا از 

,Othman)است  واهی حالل هم براي محصوالت داخلی و هم براي گصدور در حال حاضر . (٢٠٠٣

,Riaz)محصوالت صادراتی رایج شده است  ٢٠٠٢).

گواهی حالل چیست؟

گواهی یا تاییدیه حالل، مدرکی است که توسط یک سازمان اسالمی صادر شـده و بوسـیله آن تاییـد    

ه شده یایی اسالمی تهمیشود که محصولی که در گواهی مذکور آمده است مطابق با دستورالعملهاي غذ

.است

١- Ethnic store
٢- Halal certification
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انواع گواهی حالل

این نوع گواهی تایید می کند که کارخانـه یـا واحـد تولیـدي، تجهیـزات تولیـد،       :ثبت گواهی محل

سازمانها یا موسسات غذایی، کشتارگاه، یا هر سازمانی که بر روي موادغذایی کاري انجـام مـی دهـد    

ایـن  . ، یا فروش موادغذایی حالل مورد تایید می باشـد مورد بازرسی قرار گرفته و براي تولید، توزیع

.باشدید حالل بودن کلیه محصوالت غذایی تولید شده در این سیستم ها نمییگواهی به معنی تا

این نوع گواهی تایید می کند :گواهی حالل براي یک محصول خاص در یک دوره زمانی مشخص

ط یک سازمان معتبـر و بـر اسـاس دسـتورالعمل     ه، توسیدییکه محصول یا محصوالت ذکر شده در تا

این گواهی ممکن است براي یک دوره زمانی خاص یا براي مقـدار  . ه شده استید حالل تهیهاي تول

اگـر گـواهی بـراي    . صادر شده باشـد یمشخصی از محصول و براي توزیع کننده یا وارد کننده خاص

مـی  گفتـه 2یا گواهی محمولـه 1ا بهر تولیدیمقدار مشخصی کاال صادر شده باشد به آن گواهی وهله 

محصوالت گوشت و مرغ که هر بهر تولید یا محموله آن باید تایید گردد، معموال گواهی وهلـه  . شود

.تولید دریافت می کنند

مشروط بر انجام بازرسی ساالنه، مطابقت داشتن با حالل، و پرداخـت هزینـه گـواهی    :گواهی ساالنه

.تجدید شودمی تواند بطور خودکار 

١- Batch certificate
٢- Shipment certificate



٢٥٦

مدت اعتبار گواهی

.مدت اعتبار گواهی بستگی به نوع محصول دارد

گواهی وهله یابچ تولید براي هر محموله تا زمانیکه آن محصول در بازار موجـود اسـت کـه    -

. معموال تا زمان تاریخ مصرف محصول می باشد داراي اعتبار است

تولید شود گـواهی حـالل ممکـن    اگر یک محصول گواهی شده، بر اساس یک فرمول ثابت -

یک محصول به شرطی از نظر حـالل تاییـد   . است براي دوره یک، دو یا سه ساله صادر شود

اغلب براي تایید وضعیت .شده باقی می ماند که تمام شرایط تولید و عرضه را رعایت نماید

.ه می شودیک کارخانه یا واحد تولیدي از روش بازدید سرزده یا بدون اطالع قبلی استفاد

چه کسی صالحیت صادر نمودن گواهی حالل را دارد؟

را صـادر نمایـد، امـا    اسالمی ممکن است گواهی حـالل هر فرد مسلمانی، سازمان اسالمی یا موسسه

. پذیرش این گواهی به کشور وارد کننده یا جامعه مسلمان استفاده کننده از چنین گواهی بستگی دارد

حالل براي محصوالتی که به مـالزي و انـدونزي صـادر مـی گردنـد،      براي مثال جهت صدور گواهی

در ایـاالت متحـده   . سازمان صادرکننده گواهی حالل باید جزو فهرست مورد تایید کشور مقصد باشد

سازمان گواهی حالل را صادر می کنند در حالیکه تنها پنج سازمان توسط مجلس علمـائ  40بیش از 

. مورد تایید می باشـند ) 19-2جدول (JAKIMسازمان توسط 16و) 19-1جدول ((MUI)اندونزي 

در بودنـد تاییـد شـده  JAKIMتوسط هاي آنهاگواهی سازمانهائیکه در طول سالهاي گذشته از % 50
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صـنایع تولیدکننـده   . بـی اعتبـار قلمـداد مـی شـود      JAKIMحال حاضر گواهی هاي آنهـا از نظـر   

ی یافتن از اصول و مبانی حالل و شرایط و مقتضیات حالل در محصوالت غذایی نه تنها نیازمند آگاه

کشورهاي مختلف می باشند بلکه همچنین نیازمند شناختن سازمانهایی هستند که بـه بهتـرین نحـوي    

.پاسخگوي نیازهاي آنها بوده و همچنین مورد قبول کشورهاي واردکننده نیز باشند

اي برنامه رسمی براي تایید کردن یک سازمان گـواهی  مالزي و اندونزي تنها کشورهایی هستند که دار

کشورهاي دیگر نظیر عربستان سـعودي، سـنگاپور، کویـت، امـارات متحـده      . می باشند1کننده حالل

برخـی از  . عربی، مصر و بحرین نیز سازمانهایی را براي اهداف یا محصوالت خاص تایید مـی کننـد  

:ازمهمترین مراجع تشخیص حالل در جهان عبارتند 

-JAKIMمالزي

(MUI)مجلس علماء اندونزي -

-MUISسنگاپور

(MWL)2مجمع جهانی مسلمانان عربستان سعودي-

١- Halal-certifying organization
٢- Muslim World League
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انـدونزي جهـت صـدور    AIFDC-ICUسازمانهاي اسالمی ایاالت متحده که توسـط  : 19-1جدول
.گواهی حالل مورد تایید می باشند

تلفن، دورنگار، پست الکترونیکیآدرسسازمان
یتو بــین المللــی اندیشــه اســالمی انســت

c/q Marjacکشتارگاه 

۵۵۵ Grove St.
Herndon, VA ٢٢٩٧٠

113-421-703

OmahaP.O.Boxمرکز اسالمی  ۴٠٩٣
٣۵١١ North ٧٣rd St.
Omaha, NE ۶٨١٠۴

0720-571-402

انجمــن تغذیــه و موادغــذایی اســالمی 
(IFANCA)آمریکا 

۵٩٠١ N.Cicero Ave.
Suite ٣٠٩

Chicago, iL ۶٠۶۴۶

3708-283-773
773-283-3973: دورنگار

mchaudry@ifanca.org
.Shumaker Dr.٩١٣۵اداره موادغذایی اسالمی

Salisbury, MD ٢١٨٠۴
1728-548-410

410-548-2217دورنگار 
P.O.Boxسرویس هاي اسالمی آمریکا  ۵٢١

Ceder Rapids, IA ۵٢۴٠۴
1480-362-319

319-366-4369دورنگار 

MUI ،2001: منبع

چه محصوالتی را می توان تایید نمود؟

هر محصولی که بوسیله مسلمانان مصرف خوراکی و یا مورد استعمال خارجی داشته باشد را می توان 

نیازي به گواهی حالل در بسیاري کشورها محصوالتی که به عنوان دارو مصرف می شوند. تایید کرد

با اینحال مصرف کنندگان مطلع بدنبال داروهایی می گردند که بـا دسـتورالعمل هـاي حـالل     . ندارند

.گواهی حالل می تواند سرمایه گذاري خوبی حتی براي داروها باشد. مطابقت داشته باشد
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.رد تایید مالزي می باشندسازمانهاي اسالمی ایاالت متحده که براي صدور گواهی حالل مو: 19-2جدول 
تلفن، دورنگار، پست الکترونیکیآدرسسازمان

Ames١٢٢١مرکز جامعه اسالمی  ,Michigan Ave Ames, IA ۵٠٠١٠3683-292-515

.kenny st Fox valley٢٠١مرکز اسالمی 
Green Bay, WI ۵۴٣٠١

5515-336-414

South Schumaker ٩١٣انجمن حالل آسیاي جنوب شرقی Dr Salisbury, MD ٢١٨٠۴

P.O.Boxاداره حالل ۴۵۴۶
Omaha, NE ۶٨١٠۴

South Drezel ۴٣۵۴انستیتو کنترل غذاي حالل
Chicago, IL ۶٠۶۴۶

0646-924-312
313-548-8841: دورنگار

.Grove St ۵۵۵انستیتو بین المللی اندیشه اسالمی
Herndon, VA ٢٢٠٧٠

1133-471-703

P.O.Boxانون اسالمی مسجد و مرکز ک ۵٢١
Ceder Rapids, IA ۵٢۴٠۶

0480-362-319

OmahaP.O.Boxمرکز اسالمی  ۴٠٩٣
٣۵٧٧ North ٧٣rd St.
Omaha, NE ۶٨١٠۴

0720-571-402

Ballinger Terrace ١۴٢٠٣اداره موادغذایی اسالمی آمریکا
Burtonsville, MD ٢٠٨۶۶

1321-890-301
301-434-1065: دورنگار

جامعه اسالمی 
Greater Harrisburg

٢٢٣ W.Jackson St
York,PA ١٧۴٠٣

6838-846-717

Frensoمسجد 

يمرکزيایفرنیمرکز اسالمی کال
٩١١١ East show Ave.

Frenso,CA ٩٣٧١٠
6686-222-209

P.O.Boxیشمالياینیرجیویمرکز اسالم ۴٣٣۶
Falls church, VA ٢٢٠۴۴

6558-941-703

یه و موادغذایی اسالمی آمریکاانجمن تغذ
(IFANCA)

۵٩٠١ N,Cicero Ave
Suite ٣٠٩

Chicago, IL ۶٠۶۴۴

3708-283-773
773-283-3973دور نگار 

mchaudry@ifanca.org

USDA ،2003: منبع

گواهی حاللاخذمراحل

عرضه محصوالت بـه  روند تایید حالل با انتخاب سازمانی که برآورده کننده نیازهاي تولیدکننده براي 

چنانچه کشور خاصی به عنوان بازار هدف مدنظر می باشد بهتر است براي . بازار است آغاز می گردد
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تهیه گواهی حالل از سازمانی استفاده کرد که از نظر کشور موردنظر شناخته شده و مورد قبول باشـد  

ظر است بهتر است براي تاییدیـه  و چنانچه بازارهاي موردنظر وسیعتر بوده و یا حتی بازار جهانی مدن

.حالل از سازمانهاي داراي اعتبار جهانی استفاده نمود

در . مراحل کار با تکمیل نمودن تقاضانامه اي که براي این موضوع طراحی شده است آغاز می گـردد 

فرم هاي مربوطه مراحل تولید محصول، محصوالتی که بایـد گـواهی دریافـت کننـد، و منـاطقی کـه       

عالوه بر این اطالعات مربوط بـه اجـزاء   . رضه یا فروخته خواهد شد توضیح داده می شودمحصول ع

تشکیل دهنده محصول، روند تولید و نیز اطالعاتی در خصوص محصـوالت دیگـري کـه بـا همـین      

اکثر سازمانها اطالعـات را مـورد بررسـی    . تجهیزات و دستگاهها فراوري می گردند ارائه خواهد شد

پیشنهاد می شود که در این مرحله در مـورد  . جهیزات تولید محصول را بازرسی می کنندقرار داده و ت

.هزینه ها نیز مذاکرات الزم انجام شود

ن امکـان وجـود   یا بازرسی تجهیزات، ایطی بررسی اطالعات مربوط به اجزاء تشکیل دهنده محصول 

ه اي کـه مطـابق بـا دسـتورالعمل     دارد که سازمان گواهی دهنده بخواهد برخی از اجزاء تشکیل دهنـد 

معموال یک موافقت نامه چندسـاله  . تولید محصوالت حالل نیستند بوسیله مواد دیگر جایگزین شوند

گواهی حالل صادر . بین شرکت تولید کننده و سازمان یا موسسه تایید کننده حالل به امضاء می رسد

ده زمـانی چندماهـه تـا چندسـاله     شده ممکن است مربوط به یک محموله خاص، یا براي یک محدو

توضـیح داده شـد   19-1بطور کلی مراحل صدور گـواهی حـالل همانطورکـه در شـکل     . صادر شود

.پیچیده نمی باشد
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گواهی حاللجهت اخذمراحل گام به گام 

یـک فـرم   19-2شـکل  . تکمیل تقاضانامه در فرم هاي سازمان گواهی کننده و یا در اینترنت-

.دهددرخواست را نشان می 

.بررسی اطالعات توسط سازمان گواهی کننده بخصوص از نظر نوع محصول و اجزاء آن-

بازرسی و تایید امکانات شرکت تولیدکننده محصول کـه شـامل بازرسـی تجهیـزات تولیـد،      -

بازرسی از اجزاء تشکیل دهنده محصول، مراحل تمیـز کـردن و شستشـو تجهیـزات و خـط      

.تقاطع استتولید، وضعیت بهداشتی و آلودگی م

در مورد کشتارگاه، بازرسی شامل بخش نگهـداري حیوانـات، روش گـیج کـردن دام، نحـوه      -

.کشتار، چگونگی برخورد با حیوان قبل و پس از کشتار و غیره است

.تعیین هزینه ها و امضاء قرارداد-

.پرداخت هزینه ها و مخارج-

.صدور گواهی حالل-

استفاده از عالمت حالل

نماد یا عالمتی بر روي بسته بنـدي آن چـاپ مـی    . ی به عنوان حالل تایید می شودهنگامیکه محصول

کـه بـه   1Mاز عالمت هالل (IFANCA)براي مثال انجمن اسالمی تغذیه و موادغذایی آمریکا . گردد

عالئم عمومی مثل واژه حالل در داخل دایره بـا  . است استفاده می کند» مناسب براي مسلمانان«معنی 

١ - Crescent M
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حتی اگر عالمـت موجـود   . تائید سازمان تایید کننده توسط برخی شرکت ها استفاده می شودیا بدون 

در بسته بندي ماده غذایی داللت بر تایید شدن آن محصول توسط سازمانهاي معتبر داشته باشـد بهتـر   

برخی از 19-4شکل . آن است که محصول مذکور توسط مصرف کنندگان مسلمان پذیرفته شده باشد

هاي حالل که توسط کشورها و سازمانهاي تایید کننده مختلف استفاده می شود را نشان مـی  عالمت 

.دهد
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نمودار مراحل تایید حالل: 19-1شکل 

برنامه حالل
بررسی مراحل تولید-
بررسی وضعیت بهداشتی-
بررسی اجزاء تشکیل دهنده-
بازرسی فیزیکی-

درخواست

بازرسی امکانات

امکاناتامکانا
العملبررسی مطابقت با دستورت

جایگزین کردن اجزاء 
تشکیل دهنده

توصیه فرایند

امکاناتتایید

سی محصولبرربررسی مراحل تولید

تولید

تولیدفرایند وهله

شدهتایید موارد ثبت

کنندهثبت براي سازمان تایید صدور گواهی ساالنه

صدور گواهی براي وهله تولید 

کل فرایند
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Company Name:_______________________________________________________________

Address:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Tel. No.                       Fax No.                       Email Address                                      Website

Application Authorized By:_______________________________________________________

Signature                                                              Date

Name and Title:_______________________________________________________________

Product to be certified:___________________________________________________________

Type:________________________________________________________________________

Geographic areas where product is/will be marketed. Please list all the countries.

USA___Canada ____ Malaysia ___ Indonesia_____ Singapore____ Saudi Arabia_____

UAE___  Egypt _______ Pakistan _____ Others_____________________________________

Location of plant(s) where product is/will be manufactured:

Contact person at plant___________________________________________________________

Name                                                              Title

_____________________________________________________________________________

Telephone Number                                      Fax Number                          E-mail Address

LIST OF INGREDIENTS:

Please provide information about each ingredient، including specification sheets and suppliers.

Attach a separate sheet as needed.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Comments:_____________________________________________________________________

درخواست گواهی حاللفرم : 19-2شکل 
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عالمت حاللدارايمکمل تغذیه اي: 19-3شکل 

عالئم حالل مورد استفاده کشورها و سازمانهاي مختلف: 19-4شکل 
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Aضمیمه 

1کدکس موادغذایی

Source: www.fao.org/DOCREP/٠٠۵/Y٢٧٧٠E/Y٢٧٧e٠٨.htm

دستورالعمل هاي کلی براي استفاده از واژه حالل

این موضوع از نظر کمیسیون کدکس موادغذایی پذیرفته شده است که به علت تفـاوت هـایی کـه در    

مجـاز و  راي و نظر کارشناسان اسالمی وجـود دارد اختالفـات و تفـاوت هـایی در مـورد حیوانـات       

بدین لحاظ دستورالعمل هاي کلی معطوف بـه  . غیرمجاز و نیز در موضوع کشتار وجود خواهد داشت

گـواهی هـاي صـادر شـده توسـط      لذا. تفسیر مراجع صالحیت دار در کشورهاي واردکننده می باشد

وارد مراجع صالحیت دار در کشور صادر کننده باید به تایید کشور واردکننده برسد مگر آنکه کشـور  

.کننده اختیار کامل را در این خصوص به کشور صادرکننده داده باشد

حوزه عمل.1

این دستورالعمل ها معیارهایی الزم در استفاده از واژه حالل در برچسب موادغـذایی را توصـیه   .1-1

.می نماید

١- Codex Alimentarius



٢٦٨

برچسـب  اسـتاندارد کلـی  «این دستورالعمل جهت استفاده واژه حالل یـا واژه هـاي معـادل در    .2-1

، آرم ها یا مارکهـا و  1کاربرد دارد و شامل استفاده در عالئم تجارتی» موادغذاییيبسته بندیهايگذار

.دمی باش2نامهاي تجارتی

این دستورالعمل ها براي تهیه نسخه هاي مربوط به تجدیدنظر دستورالعمل هاي کلی کدکس و .3-1

.ود در این دستورالعمل ها استفاده می شودنه به منظور جایگزین نمودن موارد ممنوع شده موج

تعریف.2

غذاي حالل به معنی غذایی است که بر اساس قوانین اسالمی مجاز دانسته شـده اسـت و بایـد    .1-2

.داراي شرایط ذیل باشد

. حاوي ترکیباتی نباشد که بر اساس قوانین اسالمی غیرمجاز قلمداد می شوند.1-1-2

ل و نقل یا نگهداري آنها توسط ماشین آالت و تجهیزاتی که از نظر قوانین تهیه، فراوري، حم.2-1-2

.انجام نگرفته باشدگردندیاسالمی غیرمجاز و آلوده محسوب م

در حین تهیه، فراوري، حمل و نقل و یـا نگهـداري در تمـاس مسـتقیم بـا غـذاهایی کـه در        .3-1-2

.ه باشدبه آنها اشاره شد قرار نگرفت2-1-2و 2-1-1بندهاي 

:2-1ت بخش یبا رعا.2-2

١- Trademarks
٢- Business names
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غذاي حالل را می توان در بخش ها یـا خطـوط تولیـد متفـاوت کارخانـه اي کـه غـذاهاي       .1-2-2

مشروط بر آنکه معیارها و تمهیدات الزم جهت جلوگیري از تماس غیرحالل تولید می کند تهیه نمود

.بین غذاهاي حالل و غیرحالل بکار گرفته شود

اوري، حمل و نقل و نگهداري موادغذایی حالل را می توان با استفاده از تجهیزات و تهیه، فر.2-2-2

ي مشـروط بـر آنکـه روش هـا    . وسائلی که قبال براي غذاهاي غیرحالل استفاده شده بودند انجام داد

.ل مطابق با شرایط اسالمی انجام شده باشدمناسب تمیز کردن تجهیزات و وسای

اژه حاللمعیارهاي استفاده از و. 3

بر اساس قوانین اسالمی، . توان براي غذاهاي مجاز استفاده نمودیواژه حالل را م: غذاي حالل.1-3

کلیه منابع غذایی حالل یا مجاز هستند به استثناء موارد ذیل که محصوالت و مشتقات آنهـا غیرمجـاز   

.می باشند

غذاهاي با منشاء حیوانی شامل .1-1-3

خوك.الف

، میمونسگ، مار .ب

حیوانات گوشتخوار داراي چنگال و دندان نیش مثل شیر، ببر، خرس و حیوانات دیگر.پ

پرندگان شکاري داراي چنگال نظیر عقاب، الشخور و پرندگان مشابه .ت

جانوران و حیواناتی نظیر رات، هزارپا، عقرب وجانوران مشابه.ث

مثل مورچه، زنبور و پرندگانی چون دارکوب.حیواناتیکه کشتن آنها در اسالم ممنوع شده است.ج
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و دیگر جانوران مشابه2، مگس ها، الرو حشرات1جانوران مشمئز کننده مثل شپش ها.چ

حیوانات دوزیست مثل قورباغه، کروکودیل و حیوانات مشابه.ح

و االغ اهلی3قاطر.خ

کلیه حیوانات سمی و خطرناك آبزي.د

.نین اسالمی کشتار نگرددهر حیوانی که مطابق با قوا.ذ

خون.ر

یـا مـاده خطرنـاك طـی     4غذاهاي با منشاء گیاهی شامل گیاهان سمی و مضر مگر آنکه سـم .2-1-3

.فراوري از بین بروند

نوشیدنیها شامل.3-1-3

نوشیدنی هاي الکلی.الف

کلیه اشکال نوشیدنی هاي سکرآور و خطرناك.ب

3-1-3، 3-1-2، 3-1-1فزودنی هاي بدست آمده از موارد افزودنیهاي غذایی شامل کلیه ا.4-1-3

کلیه حیوانات خشکی زي مجاز باید مطابق با دستورالعمل پیشنهاد شده توسط کدکس و : کشتار.2-3

.با رعایت شرایط ذیل کشتار گردند

.ذبح کننده باید فرد مسلمان عاقل و آگاه به روش ذبح اسالمی باشد.1-2-3

١- Lice
٢- Maggot
٣ - Mule
٤ - Toxin
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.از نظر اسالمی براي کشتار مجاز باشدحیوان باید .2-2-3

.حیوان باید هنگام ذبح  زنده و سرحال باشد.3-2-3

.در لحظه ذبح باید نام خداوند بر زبان جاري شود.4-2-3

.آلت کشتار باید تیز باشد و نباید هنگام کشتار حیوان را بلندکرد.5-2-3

.اي اصلی در ناحیه گردن بریده شوندهنگام کشتار باید ناي، مري و شریانها و وریده.6-2-3

تمام این موارد باید به نحوي انجام : آماده سازي، فراوري، بسته بندي، حمل و نقل، و نگهداري. 3-3

ــا بخــش  و اصــول کلــی کــدکس در مــورد بهداشــت موادغــذایی و دیگــر  2-2و 2-1شــود کــه ب

.استانداردهاي کدکس مطابقت داشته باشد

يذارشرایط برچسب گسایر.4

چنانچه ادعایی مبنی بر حالل بودن ماده غذایی وجود دارد، باید کلمه حالل یـا واژه معـادل آن   .1-4

.در برچسب آورده شود

بر اساس نسخه اصالح شده دستورالعمل هاي کلی کدکس، اظهار یا ادعاي حالل بودن نباید به .2-4

وادغذایی مشابه گردد، و یـا بـدین   مطرح گردد که سبب ایجاد شک و شبهه در مورد سالمت منحوي

گونه اظهار شود که موادغذایی حالل داراي ارزش تغذیه اي باالتر یا نسبت به موادغذایی دیگر سـالم  

.تر هستند
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Bضمیمه

استانداردهاي تولید صنعتی حالل

Source: From Chaudry, M.M., Hussaini, M.M., Jackson, M.A., and Riaz., M.N. Islamic

Status for the Permissibility of Various Food Additives, My Own Meals, Inc.,

Deerfield, IL, ٣rd Printing, September ١٩٩٧. With permission.

:فهرست مطالب

هدف و منظور از نظارت حالل: مقدمه.الف

:بازرسی و نظارت حالل.ب

شرایط بازرسان و ناظران.1

وناظرانآموزش بازرسان.2

شرایط سازمان بازرسی کننده.3

:ذبیحه حالل-گوشت و مرغ.پ

مصرف کنندگان) حالل(گونه هاي مورد قبول .1

روش انسانی و مذهبی: عملیات کشتار.2

شرایط الزم براي بازرسان، ناظران و افراد سالخ.3

اعمال غیرقابل قبول.4
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استانداردها و اعمال مربوط به تولید.5

یرش گوشت کشتارشده توسط یهودیان یا مسیحیانپذ.6

:ماهی و غذاهاي دریایی.ت

گونه هاي حالل.1

اعمال مربوط به کشتار.2

شرایط و استانداردهاي الزم براي نظارت و بازرسی.3

:شیر و محصوالت لبنی مثل پنیر.ث

ماست.1

پنیر.2

:میوه و سبزیجات.ج

:ی، کیک هانان، سوخاري کردن، نانهاي روغن.چ

:روغن ها و چربی ها.ح

:افزودنی ها، رنگ دهنده ها، نگهدارنده ها.خ

:الکل و محصوالت فرعی الکل.د

:افزودنی هاي ساده و پیچیده-غذاهاي آماده.ذ

:مواد بسته بندي.ر
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:اعتماد کردن به سازمانهاي نظارت کننده معتبر، شناخته شده و مشهور.ز

:تورالعمل هاي مراحل کاراستانداردها و دس.س

روند تایید.1

بازرسی و تایید کارخانه و فرایند تولید.2

آمادگی براي تولید.3

مدارك موردنیاز براي اثبات حالل بودن اجزاء تشکیل دهنده موادغذایی.4

بسته بندي و تفکیک کردن، حمل و نقل و نگهداري اجزاء تشکیل دهنده .5

معمول در خصوص کارخانجاتی که براي تولید محصـوالت غیـرحالل از   شرایط افزون بر شرایط.6

.گوشت خوك، چربی خوك و افزودنی هاي مشتق شده از گوشت خوك استفاده می کنند

کنترل و نظارت موردنیاز براي بسته بندي محصوالت حالل.7

شرایط برچسب گذاري.8

حالل جلوه دادن محصوالتش به فـرد مسـلمان   تا این اواخر، واژه حالل براي تولیدکننده اي که براي 

پولی میدادتا هنگام کشتار حیوانات نام خدا را بر زبان جاري کند، و در محصوالتش از الکل اسـتفاده  

اسـتانداردها  . نکند و بدینوسیله مصرف کنندگان مسلمان را اغوا نماید، معنی و مفهوم چندانی نداشت

ز تولیدکنندگان به جاي ذکر نام خداوند هنگام کشتار از نوار به قدري سست و بی پایه بود که برخی ا

یا آموختنبعضی کتببرخی دیگر از تولیدکنندگان با خواندن . کاست ضبط شده استفاده می کردند
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ی را تعیین کرده بودند و محصـوالت خـود را بـه    ئاي مسائل از مسلمانان براي خود استانداردهاپاره

.ندعنوان حالل تایید می کرد

ناگزیربسیاري از مسلمانانوجود نداشت لذاحالل تایید شدهمواد غذایی داراي گواهی به دلیل آنکه

جامعه مسـلمانان فاقـد سـاختار رسـمی     . به محصوالتی که فاقد گواهی حالل بودند اعتماد می کردند

رج از بیشتر محصوالت داراي گواهی حـالل بـه خـا   . متولی پایش صحت حالل بودن محصوالت بود

امروزه در ایاالت متحده  سازمانهاي متعدد اسالمی بـر عملکـرد تولیدکننـدگان    . کشور ارسال می شد

شرکت . نظارت می کنند تا از مناسب بودن روش هاي تولید محصوالت حالل اطمینان حاصل نمایند

اخل و هـم  هائیکه استانداردهاي اسالمی را بخوبی رعایت نمی کنند ممکن است هم براي تولید در د

.براي صادرات در فهرست سیاه قرار گیرند

بسیاري از سازمانهاي اسالمی تصریح می کردند که محصوالت حالل باید توسط مسلمانان و شرکت 

در حالیکه اغلب چنین شرکت هایی تنهـا تحـت نظـارت و بازرسـی     . هاي متعلق به آنان تولید گردد

در مورد آنها انجام ) USDAکشاورزي ایاالت متحده یا توسط سازمان (ایالتی بودند و بازرسی فدرال 

لذا امکان فروش محصوالت تولید شده توسط این شرکت ها در خارج از مرز ایالـت هـاي   . نمی شد

این موضوع محدودیت هایی را براي تجارت ایجاد می کرد و رعایت شـرایط  . مربوطه وجود نداشت

اد افراد مسلمان آموزش دیـده جهـت انجـام کشـتار     عالوه بر این تعد. حالل را غیرممکن می ساخت

.مذهبی کم بود زیرا این تجارت در ابتداي راه خود قرار داشت و تقاضاي بازار نیزچندان زیاد نبود



٢٧٦

. در تولیـد محصـوالت حـالل بسـیار فعـال هسـتند      J & Mو My Own Mealشرکت هاي تولیدي 

IFANCAننده اسـتانداردهاي بسـیاري از محصـوالت    پایه گذار تولید محصوالت حالل و نظارت ک

در این کتاب براي اولین بار مجموعه اي از استانداردهائی که به موازات رشـد و تحـول بـازار    . است

محصوالت حالل تصویب شده است به منظور تسهیل درك تولیدکننـدگان در مـورد معنـی و مفهـوم     

تولیدکنندگانی کـه قـادر   . فراهم آمده استاستانداردهاي حالل و چگونگی پیروي از این استانداردها

به رعایت حداقل استانداردهاي الزم نباشند احتماال در تجارت داخلی و بین المللی خود با مشکالتی 

فعالیت در زمینه گواهی حالل از اولین بخش هاي ساختاري موضـوع حـالل بـه    . مواجه خواهند شد

می برقرار شده است و هـدف آن اطمینـان از ایـن    این فعالیت توسط سازمانهاي اسال.  شمار می رود

موضوع است که تولیدکنندگان آگاهی یابند که چگونه می توان تولیداتشان را با استانداردهاي حـالل  

و سـایر اسـتانداردهاي   IFANCAاین مجموعـه بـا اسـتفاده از اسـتانداردهاي حـالل      .مطابقت دهند

.عملی کار تولیدکنندگان می باشدموردنیاز تهیه شده و برگرفته از جنبه هاي 

براي آنکه شرکتی محصوالت حالل تولید نماید الزامی ندارد که متعلق بـه مسـلمانان باشـد و یـا راه     

با اینحال محصولی که در نهایت برچسب حالل . اندازي و تولید محصول توسط مسلمانان انجام شود

و مشورت بازرسان حرفه اي و کارآموزده بر آن الصاق خواهد شد باید تحت نظارت دقیق، همکاري، 

یافتن بازرسان آموزش دیده مسلمان و نیز رعایت شرایط تولید حالل از مسئولیت . مسلمان تولید شود

همچنـین حصـول اطمینـان از معتبـر بـودن سـازمان       . ها و وظایف شـرکت هـاي تولیدکننـده اسـت    

.صادرکننده گواهی حالل برعهده تجار و بازرگانان می باشد
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هدف و منظور از نظارت حالل: مقدمه.الف

غذاي حالل توسط خداوند بـراي مصـرف مسـلمانان    . می باشد» مناسب و مجاز«واژه حالل به معنی 

ذبیحه حالل به گوشتی گفته می شود که توسط یـک فـرد مسـلمان و مطـابق بـا      . مجاز گردیده است

منوع شده یا برحذر داشته شـده توسـط   واژه حرام به معنی م. روش مذهبی اسالمی کشتار شده باشد

غذاهایی که با معیارهاي حالل فراوري یـا آمـاده نشـده باشـند     . خداوند براي مصرف مسلمانان است

.براي مصرف حرام می باشند،  همانطور که الکل یا گوشت خوك حرام هستند

نـه تنهـا اجـزاء    . شته باشـد از منظر یک تولیدکننده این مفاهیم با اهمیت بوده و باید آنها را مد نظر دا

تشکیل دهنده موادغذایی باید از نظر مجاز و حالل بودن مورد بررسـی قـرار گیرنـد بلکـه همچنـین      

بسیاري از این اجزاء می تواننـد از منـابع   ز باید حالل و مورد تایید باشند زیرا مواداولیه این اجزاء نی

ایجاد و تایید شبکه اي از تامین کنندگان اجـزاء  . گوناگون و از جمله از منابع گوشتی تهیه شده باشند

اولیه تشکیل دهنده موادغذایی وقت گیر است اما می تواند منجر به صرفه جویی در زمان طی مراحل 

با توجه به تحول و رشد بازار، ایجاد تعدادي مرکز کلیدي تـامین کننـده مـواد     . فراوري و تولید گردد

گوشت، مرغ و اجزاء مربوط به آنها ضروري و منطقی به نظـر مـی   اولیه بخصوص مواداولیه مرتبط با 

.رسد

:بازرسی و نظارت حالل.ب

یافتن سازمان نظارت کننده معتبر و در استخدام قرار دادن بازرسان و ناظران آموزش دیـده حـالل در   

ی سازمانهاي بسیار معدودي واجد این خصوصیات مـ . روابط تجاري حال و آینده حائز اهمیت است
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ارزش هـایی از جملـه معروفیـت و    . به این سازمانها باید به عنوان شریک تجـاري نگـاه کـرد   . باشند

خوشنامی که این سازمانها براي مقبول جلوه دادن خود نزد مصرف کنندگان مورد اسـتفاده قـرار مـی    

.دهند باید مورد ارزیابی قرار گیرد

موزش دیده را جهت نظارت و تایید عمکـرد  مسلمانان محلی و غیرآدر گذشته بسیاري از شرکت ها

شـان را رعایـت   اتارتباط افراد مسـلمان بـا تولید  یعنیتولید استخدام می کردند تا حداقل شرایط الزم 

کـار کـردن بـا افـراد     . این عملکرد غیرمنطقی صحت و  مقبولیت تولید را تهدید می کرد. کرده باشند

مشروط بر آنکه به افراد مذکورآموزش هـاي الزم بـراي   محلی تایید کننده حالل می تواند مفید باشد

.تولیدات خاص داده شده باشد

افراد ناظر و بازرس نه تنها باید در زمینه آموزش هاي مذهبی آموزشهاي الزم دیده باشند بلکـه بایـد   

به آنها آموزش هاي الزم در مورد کنترل کیفیت تولید، خط تولید، تمیـز کـردن و اسـتفاده مناسـب از    

آموزش باید شامل آگاهی یافتن از اجزاء و مواد تشکیل دهنده محصول . تجهیزات تولید نیز داده شود

براي سیستم هایی که در آنها هم محصوالت حالل و هـم  . و مواداولیه تامین کننده این اجزاء نیز باشد

و افراد بـازرس  سازمانهاي نظارت کننده . غیرحالل تولید می شود آموزش هاي دیگري نیز الزم است

باید تجربه الزم براي استفاده از روش هایی که سبب ایجاد اطمینـان در مـورد تمیـز بـودن و کفایـت      

شـامل سیسـتم هـاي دریافـت کننـده مواداولیـه،       (سیستم هاي کنترل تولید می شود را داشـته باشـند   

).نگهداري، و تولید تا مرحله بسته بندي
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ناظر و بازرسشرایط موردنیاز براي افراد .1-ب

متعهد به انجام فرایض دینـی بـوده و بـا آگـاهی از شـرایط      و افراد ناظر باید مسلمان باشند،بازرسان

ایـن افـراد بایـد از دانـش     . حالل بر اساس آنچه که در قرآن و سنت تصریح شده است عمل نماینـد 

مقتضـیات حـالل   عملی الزم در خصوص نحوه آماده سازي و تولید موادغذایی بر اسـاس شـرایط و   

دانش عملی به معنی داشتن تجربه در تولید موادغـذایی مشـابه بـا آنچـه کـه مـورد       . برخوردار باشند

براي مثال کسب تجربه جهت بازرسی رستورانها، آشـپزخانه هـاي   . بازرسی قرار می گیرد خواهد بود

البته استفاده . مرد هستندافراد ناظر معموال . با یکدیگر فرق می کنندUSDAتجارتی، و امکانات تولید 

از ناظران زن آموزش دیده و داراي صالحیت مانعی براي سپردن چنین مسئولیتی به خانم ها نخواهـد  

. بود

آموزش بازرسان و ناظران.2-ب

بازرسان و ناظران بایستی در زمینه هاي زیر آموزش هاي الزم را دیده و گواهی الزم در این خصوص 

در سـازمان  : آموزش ها باید حداقل در یکی از اشکال زیر انجـام شـده باشـد   . را دریافت کرده باشند

نظارت کننده، یک سازمان معتبر که آموزش هاي الزم را ارائه داده باشد، یا دیگر سازمانهاي نظـارت  

کننده اي که بازرس یا ناظر قبال در آن کار کرده و آموزش هایی را دیده اند که مـورد تاییـد سـازمان    

:برخی از زمینه هاي آموزش عبارتند از. کننده باشدنظارت

.شرایط و مقتضیات حالل بر اساس آنچه که در قرآن و سنت آمده است-

.دانش عملی در خصوص تولید محصول یا محصوالت موردنظر تحت نظارت مربوطه-
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امکانات و تجهیزات تولید، روش هاي مدیریت، و خط مشی ها-

و محصوالت حالل و نیز تفاوت هاي ) در صورت نیاز(صوالت غیرحالل فرایندهاي تولید مح-

موجود

دستگاهها و روش هاي تولید و استانداردها-

اشکال و چگونگی برچسب گذاري، طراحی ها و مطالب الزم براي درج مشخصات محصـول  -

.و غیره که موردنظر سازمان نظارت کننده است

ههابسته بندي و چگونگی کار با دستگا-

شیوه هاي صنعت براي عرضه محصول یا محصوالت خاص-

دانش حرفه اي و مهارت جهت اداره و کنترل سیستم فراوري، بسته بندي وغیره-

ثبت و نگهداري اطالعات مربوط به تولید جهت اطمینان از اینکه تنها به محصوالت تولیدشـده  -

فقط از اجزاء تشکیل دهنـده مـورد   حالل بر چسب حالل زده شده و در تولید محصوالت حالل 

.تایید استفاده شده است

شرایط سازمان نظارت کننده .3-ب

سازمان نظارت کننده در مورد آموزش و عملکرد بازرسان و ناظران خود کامال مسئول بـوده و بـراي   

حـالل  اطمینان از اینکه بازرسان و ناظران سازمان آموزش هاي کافی را دیده انـد و از شـرایط تولیـد    

آگاهی الزم را دارند و همچنین در انجام امور محوله کامال قابل اطمینان، حرفه اي و توانا می باشـند،  
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این سازمان توافـق هـاي الزم را در   . هر آزمایشی را که الزم می داند باید در این خصوص انجام دهد

.مورد بیمه و پرداخت خسارت با تولیدکننده بعمل می آورد

رت کننده اي باید داراي یک مجوز مـذهبی باشـد کـه مـی توانـد از طریـق اسـتخدام        هر سازمان نظا

اطالعـات  . کارکنان خاص و یا از طریق همکاري با مشاوران مـذهبی مجـوز را کسـب نمـوده باشـد     

تجربه و حسن . مربوط به مجوز مذهبی باید براي تولیدکننده و مصرف کننده آشکار و مشخص باشد

ایـن صـالحیت   . اشتن مجوز مذهبی سبب اعتبار سازمان نظارت کننده مـی شـود  انجام کار همراه با د

مذهبی همچنین اطالعات خاص از جمله اطالعات مربوط به روش هاي کشتار و تایید اجزاء تشکیل 

سازمان باید موارد زیـر را همـراه بـا جزئیـات مربوطـه      . دهنده محصوالت را در اختیار قرار می دهد

.رعایت و ثبت نماید

تنهـا روش هـاي   .مستند کردن و تایید استانداردهاي تولید و بسته بندي، روش ها و انجام کار-

.گیرندتایید شده باید مورد استفاده قرار

.آموزش و ایجاد مهارت در بازرسان و ناظران-

.مواد و برچسب هاي بسته بندي مورد استفاده-

.ي بازرسیانجام بازرسی بدون اطالع قبلی و ثبت یافته ها-

.از برنامه ها، خط مشی ها و اهداف پذیرفته شدهموارد انحراف-

چنانچه سازمان تصمیم گرفتـه باشـد کـه تولیـد     . کنترل استفاده از نام و عالئم تجارتی سازمان-

کننده یا هر بخشی از محصوالت آن را تایید ننماید، باید مجوز استفاده از نام و یا عالمت تجاري 
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در مرحله بعد سـازمان بایـد بـه نحـوي مناسـب بـه اطـالع        . ولیدکننده را لغو نمایدخود توسط ت

مشتریان و مصرف کنندگان برساند که این محصوالت به عنوان محصوالت حالل تحت نظـارت  

همچنین الزم  است که به مسئولین مـذهبی بـه طـرز مناسـبی در مـورد      . دناین سازمان قرار ندار

.گرددتصمیم سازمان اطالع رسانی

)ذبیحه حالل(گوشت و مرغ .پ

براي مصرف) حالل(گونه هاي موردقبول .1-پ

تند که بـراي  بطور کلی بز، گاو، گوسفند، خرگوش، گاومیش، آهو، گوزن، شتر و زرافه گونه هایی هس

برخی از پرندگان نظیر مرغ، بوقلمون، اردك نیز در زمره این گروه قرار مـی  . اندمصرف پذیرفته شده 

.رندگی

مصـرف گوشـت خـوك و کلیـه     . مهمترین گوشتی که مصرف آن منع شده است گوشت خوك است

عالوه بر این پرورش، تجارت، حمل و نقـل یـا   . مواد مشتق شده از خوك براي مسلمانان حرام است

.هر کاري که منفعتی از خوك یا مشتقات خوك به انسان می رساند نیز حرام است

ت درنده و شکارگر داراي چنگال و دندان نیش نظیر شیر، گـرگ، سـگ،   همچنین مصرف کلیه حیوانا

گوشـت پرنـدگان   . االغ اهلی نیز ممنوع شده است. گربه، ببر، کفتار، روباه، و شغال ممنوع شده است

شکاري و پرندگانی که از گوشت مردار تغذیه مـی کننـد نظیـر الشـخور، کـالغ، عقـاب، بـاز، مـرغ         

.وه بر این شیر و تخم مرغ گونه هاي حرام نیز حرام می باشندعال. ماهیخوار نیز حرام است
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در کلیه موارد، همانطور که ذیال بحث خواهد شد گوشت حیواناتی که بروشی صحیح کشـتار نشـده   

از مصادیق این موضوع مـی تـوان بـه حیوانـاتی کـه بطـور       . باشند ممکن است غیرقابل مصرف باشد

ه در اثر بیماري مرده اند، و حیواناتی کـه بـه علـت نـزاع بـین      غیرصحیح کشتار شده اند، حیواناتی ک

.خودشان و یا بدرفتاري انسان کشته شده اند اشاره نمود

روش مذهبی و انسانی-اعمال کشتار.2-پ

مصرف گوشت بسیاري از حیوانات مجاز دانسته شده است مشروط بر اینکه موضوع رفتار مناسب با 

شکرگزاري به جهت نقش حیوان در بقاء زنـدگی انسـان درنظـر گرفتـه     حیوانات قبل از کشتار و نیز 

باید دقت نمود تا حیوانی که براي معاش و تغذیه انسان کشته می شـود حـداقل درد و رنـج را    . شود

.متحمل گردد

در لحظه کشتار ذکر نام خداوند براي هر حیوان یا پرنده توسط فرد کشـتارکننده مسـلمان گفتـه مـی     

کشتار، از طریق تلفن، یا بوسیله ضبط نوبت یا شیفت کارير پس از کشتار، در ابتداي گفتن ذک. شود

غیرقابل قبول به صحیح نمی باشد و کلیه محصوالت تهیه شده با این روش صوت و دستگاههاي مشا

ذکـر تنهـا بایـد    . هر توجیهی مبنی بر حالل بودن این محصوالت نیزقابل قبول نخواهد بود. می باشند

.فرد مسلمان ملتزم به رعایت مسائل مذهبی بیان شودتوسط 

شرایط بازرسان، ناظران و فرد کشتارکننده.3-پ

افرادي که این وظایف را برعهده می گیرند باید آموزش هـاي الزم را دیـده و افـرادي بـا تجربـه در      

ـ   . خصوص اعمال مربوط به کشتار حالل باشند وان مـی  هر مسلمانی که بطور فعال درگیـر کشـتار حی
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افـراد بایـد   . شود باید از تجربه کافی براي انجام مناسب مراحل مختلف کشتار حالل برخوردار باشـد 

. کارد مورد استفاده را بطور مناسب تمیز نمایند و از تیز بودن آن هنگام کشتار اطمینـان داشـته باشـند   

و مـانع  شتهریع خارج گهنگام کشتار، مري، ناي و وریدهاي وداج باید بسرعت بریده شده تا خون س

در کشتار با دست یا به روش مکانیکی کانال نخاعی نباید قطع . ایجاد درد یا زجر کشیدن حیوان شود

سازمان نظارت کننده مسئولیت دارد تا بازرسان، ناظران و افراد مسئول کشـتار کـامال آمـوزش    . گردد

.هاي الزم را دیده باشند

اعمال غیرقابل قبول.4-پ

ایـن  . تولیدکنندگان اقدام به درج برچسب حالل بـر روي محصـوالت غیـرحالل مـی کننـد     برخی از 

احتمال وجود دارد که آنها مقصر نبوده و تصور کنند که بر اساس قوانین برچسب گذاري عمـل مـی   

وقتی . این احتمال نیز وجود دارد که آنها چندان نگران عرضه و فروش این محصوالت نیستند. نمایند

صول گوشتی داراي برچسب حالل باشد اما سازمانی که محصول را به عنوان حالل تاییـد  که یک مح

تولیدکننـده اي کـه بـراي تولیـد     . کرده است مشخص نباشد به احتمال زیاد برچسب آن تقلبی اسـت 

محصول خود در جستجوي گوشت حالل است نباید تصور نماید که گوشـت هـاي داراي برچسـب    

براي حصول اطمینان درخواست گواهی حالل براي هر محمولـه تولیـد   . ندحالل واقعا حالل می باش

با توجه به اینکه گوشت از جمله مهمترین اجزاء تشکیل دهنده موادغـذایی محسـوب   . انجام می شود

.می گردد، سازمانهاي نظارت کننده باید تامین کننده هاي گوشت را مورد ارزیابی مناسب قرار دهند
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به عنوان تولیدکننده توصیه می کنیم که براي تولیـد محصـوالت حـالل گوشـت     همانگونه که به شما

. حالل خریداري نمایید، به شما تذکر می دهیم کـه در مـورد گوشـت دقـت بیشـتري بعمـل آوریـد       

مقبولیت تامین کنندگان گوشت بطور مرتب باید براي هر درخواست خریدي که می دهید مورد تایید 

ن نظارت کننده اي که طرف قرارداد شما است می گوید که در ایاالت متحده چنانچه سازما. قرار گیرد

تنها یک تامین کننده قابل قبول گوشت وجود دارد، ما به شـما توصـیه مـی کنـیم کـه در جسـتجوي       

امروز شبکه گسترده اي از تـامین کننـده هـا وجـود دارد کـه بـا       . سازمان نظارت کننده دیگري باشید

در این میان به عنوان تولیدکننده می بایسـت انعطـاف پـذیر و در    . طه شده اندمسائل و مشکالتی احا

تعجـب  . چنانچه در موردي شک و تردید وجود دارد باید از آن اجتناب کرد. عین حال با احتیاط بود

آور نخواهد بود اگر تا چند سال دیگر مالحظه کنید که شرکت شما به همراه سـازمان نظـارت کننـده    

قرارداد شما می باشد استانداردهاي  حالل را براي تامین کننده ها وضع نموده اسـت  حالل که طرف

.تا آنها آنچه را که نیاز دارید تامین نمایند

اعمال کشتاري غیرقابل قبول

:تحت هیچ شرایطی موارد زیر مجاز نمی باشد

گفتن ذکر تنها در شروع برنامه کشتار روزانه-

امهاي کشتار شده در آنروز وزانه با این توجیه که شامل کل ده کشتار رگفتن ذکر در پایان برنام-

.گردد
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استفاده از صداي ضبط شده براي جایگزین کردن ذکـر توسـط فـرد مسـلمان مسـئول کشـتار       -

.حیوان

.معادل دانستن رعایت کشتار انسانی توسط کشتارگاه با کشتار حالل-

. ان محصول حالل بدون وجود دلیل منطقیپذیرش محصوالت داراي برچسب حالل به عنو-

نصب برچسب حالل بر روي محصول گوشتی که در تولید آن فرد مسلمانی مشارکت نداشـته  -

.است

فراوري همزمان محصوالت گوشتی داراي برچسب حالل بـا محصـوالت گوشـت خـوك یـا      -

.محصوالت مشتق شده از گوشت خوك

بالفاصله قبل از تولیـد و فـراوري محصـوالت    فراوري محصوالت تهیه شده از گوشت خوك-

.حالل در همان سیستم بدون آنکه شستشوي کامل و دقیق تجهیزات انجام شده باشد

استانداردها و تولید.5-پ

براي جلوگیري از تحمل رنج و درد حیوان هنگام کشتار، الزم است که روشی انسـانی بـراي کشـتار    

ع اندام یا هر عمل دیگري به جز اعمال مربوط بـه ذبـح حیـوان    قط. حیوانات مورد استفاده قرار گیرد

نباید حیوان را با چـوب یـا وسـایل دیگـر مـورد      . مادامیکه حیوان جان در بدن دارد نباید انجام شود

حیوان متحمل زجـر  شوداست که اطمینان حاصلایناز وظایف فرد کشتار کننده. بدرفتاري قرار داد

.نمی شودو درد
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دو ورید وداج در ناحیـه گـردن   . د بسرعت و با بریدن مري، ناي و عروق خونی انجام شودکشتار بای

بالفاصله پس از انجام کشتار باید اجازه داد تـا خـون   . باید بریده شوند اما طناب نخاعی را نباید برید

پرهـا و  تنها پس از مردن پرنده یا حیوان می توان سر، پوسـت،  . بطور کامل از بدن حیوان تخلیه شود

.دیگر قسمت ها را جدا نمود

حیوانی که مطابق با استانداردهاي حالل کشتار شـده باشـد بـه عنـوان حـالل شـناخته مـی شـود، و         

حیواناتیکه با روش هاي نامناسب کشتار شده باشند نباید به عنوان حـالل شـناخته شـده یـا عالمـت      

وه حالل کشتار شده اند جداسازي گردند و این حیوانات باید از حیواناتیکه به شی. حالل دریافت کنند

براي آنکه ناظر اطمینان حاصل کند که . این الشه ها را می توان به عنوان گوشت غیرحالل عرضه کرد

نه تنها مراحل آماده سازي، کشتار و عرضه محصول براي فـروش بطـور مناسـب انجـام شـده بلکـه       

ت غیرحالل نیز بطور صحیح انجـام شـده   همچنین جداسازي الشه هاي حالل از الشه ها و محصوال

ــت ــه                                                                            . اسـ ــوط بـ ــتندات مربـ ــز مسـ ــخص و نیـ ــتانداردهاي مشـ ــار واسـ ــل کـ ــد مراحـ بایـ

ن بواسـطه  چنانچه قبل از انجام ذبح شرعی که الزمه کشتار حالل است حیـوا . هر کشتار موجود باشد

انجام عمل بی حسی قبل از کشتار یا به دالیل دیگر بمیرد، حیوان مردار محسوب شده و حرام خواهد 

. بود

محموله هاي گوشت باید تحت نظارت ناظر کارآزموده بطور صحیح مهر و موم شده و عالمت حالل 

تحت نظارت ناظر محصوالت گوشتی که مطابق با روش فوق کشتار نشده و . بر روي آن الصاق گردد

.حالل بسته بندي نشده باشند نمی توانند مهر یا عالمت حالل دریافت کنند
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روش هاي کشتار

کشتار به روش دستی یا غیر اتوماتیک

وقتی حیوان توسط یک فرد کشتار می شود، فرد کشتار کننده باید آموزش هاي خاص را نـه تنهـا در   

ها و مراحل مورد نیاز براي انجام کشـتار بـدون   مورد شرایط حالل بلکه همچنین در خصوص روش

افراد ضعیف و کم دل و جرئت براي . این امر مستلزم داشتن سرعت  و قدرت است. درد دیده باشند

عالوه بر این ممکن است افراد نتوانند بسرعت عمل کشتار را انجام دهند . این کار مناسب نمی باشند

در ایـن مـوارد ممکـن اسـت     . ضروري براي حیوان گـردد و این موضوع سبب ایجاد درد و زجر غیر

بنابراین به افـرادي کـه آمـوزش هـاي الزم را ندیـده و از      .شرایط کشتار حالل بخوبی رعایت نگردد

وظیفـه کشـتار دام را   نبایـد توانایی کافی براي انجام وظایف مربوط به کشتار برخوردار نمـی باشـند  

ه یا هر فردي بطور آگاهانه چنین اجازه اي را صـادر نمایـد،   چنانچه سازمان نظارت کنند. محول نمود

آموزش هاي تخصصـی  . کلیه افراد مرتبط در خصوص کشتار غیرانسانی حیوانات مسئول خواهند بود

.و کسب تجربه در این خصوص نباید ساده گرفته شود

)مورد استفاده براي پرندگان(کشتار مکانیکی یا کشتار توسط چاقوي دوار 

مکانیکی یا کشتاري که بطور مستقیم توسط دستگاه انجام می شود گاهی اوقات بحث برانگیـز  کشتار

در حال حاضر اکثر کشورهاي اسالمی کشتار اتوماتیک یـا مکـانیکی پرنـدگان را پذیرفتـه انـد      . است

مشروط بر آنکه یک فرد مسلمان کارآزموده بصورت تمام وقت در کنار دستگاه حاضر بـوده و عمـل   

درست مشابه کاردي که در دست فرد کشتار کننده است، ماشین یا . را به نحو مناسبی انجام دهدذکر 
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چنانچـه ماشـین   . دستگاه مورد استفاده نیز صرفا وسیله اي است که به فرد کشتار کننده کمک می کند

پرنـده اي  هـر  . به طرز مناسبی مري، ناي و وریدهاي وداج را قطع نماید می توان از آن استفاده نمود

با . که بدون کشتار شدن از دستگاه عبور نماید باید توسط کشتارکننده مسلمان بطور دستی کشتار شود

می توان اطالعات مربوط به تولیدکنندگانی که از کشـتار مکـانیکی اسـتفاده مـی     IFANCAتماس با 

.کنند را دریافت کرد

گوشت کشتار شده توسط مسیحیان و یهودیان.6-پ

ل از کشتار مذهبی توسط مسیحیان و یهودیان با مراعات کامل مقررات مربوط به کشتار گوشت حاص

البته در صورتیکه گوشـت  . حالل ممکن است تحت شرایط محدود مورد استفاده مسلمانان قرار گیرد

کشتار شده توسط مسلمانان در دسترس قرار داشته باشد ضـرورت و دلیلـی بـراي مصـرف گوشـت      

برخی از مسلمانان گوشت را خریداري می کنند . سیحیان یا یهودیان وجود نداردکشتار شده توسط م

ذکر نام خداوند بایـد در لحظـه کشـتار حیـوان     . و قبل از پختن یا مصرف کردن بر آن ذکر می گویند

.گفته شود، لذا ذکر نام خداوند در منزل وضعیت گوشت را تغییر نخواهد داد

ماهی و غذاهاي دریایی.ت

گونه هاي حالل.1-ت

محصوالت فراوري شده یا پخته شـده  . همه ماهیها و غذاهاي دریایی از جمله صدف ها حالل هستند

.ماهی قبل از آنکه برچسب حالل دریافت نمایند باید توسط بازرس آموزش دیده تایید شوند
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اعمال کشتار.2-ت

ضـربه زدن بـا   . داد که ماهی زجر بکشـد لزومی براي کشتار ماهی وجود ندارد، با اینحال نباید اجازه 

قبل از آنکه ماهی بمیرد نباید اقدام به . چوب یا بریدن بدن ماهی مادامیکه زنده است نباید انجام گیرد

.باید اجازه داد که ماهی بطور طبیعی بمیرد. پختن آن کرد

استانداردها و شرایط ناظران و بازرسان.3-ت

.ي الزم را در مورد ماهی و محصوالت آن دیده باشندبازرسان و ناظران باید آموزش ها

شیر و محصوالت لبنی نظیر پنیر.ث

ماست.1-ث

مگر آنکه ژالتین مورد اسـتفاده از حیوانـات کشـتار    بودهماست و محصوالت ماست باید فاقد ژالتین 

.شده بروش حالل تهیه شده باشد

پنیر.2-ث

اطمینان از ایـن  . که از حیوانات مشتق شده انداستهاییبسیاري از پنیرها حاوي رنت و دیگر آنزیم 

موضوع که آنزیم ها از حیوانات حالل بدست آمده و یا منشاء میکروبی یا گیاهی داشته باشـند حـائز   

.افزودنی هاي دیگر نیز باید داراي منشاء گیاهی باشند. اهمیت است

میوه و سبزیجات.ج

سبزیجات و میوه هاي فراوري شده چنانچـه  . گرفته می شوندکلیه میوه ها و سبزیجات حالل در نظر

با استفاده از روغن ها، چربی ها، موادنگهدارنده، طعم دهنده ها، رنگ دهنده ها و دیگر افزودنی هاي 
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براي تولید محصوالت گیاهی نیازي بـه  . غیرحالل تولید شده باشند می توانند غیرقابل پذیرش گردند

البته تولیدکننده عاقل و دوراندیش جهـت اطمینـان از ایـن موضـوع کـه      . حضور ناظر مسلمان نیست

تامین کنندگان از روش هایی که حالل بودن وضعیت میوه و سبزیجات را به خطر می اندازد اسـتفاده  

عـالوه بـر ایـن، مـواد     . نکرده باشند با سازمانهاي نظارت کننده در ارتباط کاري قرار خواهـد داشـت  

که براي کمک به فراوري به محصول اضافه می شوند و نیز مواد مورد استفاده براي افزودنی یا موادي 

افزودنی هایی که بصورت بـالقوه مشـکل آفـرین    . بسته بندي باید از نظر وضعیت حالل کنترل شوند

-بخش(هستند را می توان به مجموعه طعم دهنده ها، رنگ دهنده ها، یا مواد نگهدارنده اضافه نمود 

تامین کننده ها و هم محصوالت باید توسط سـازمان نظـارت کننـده حـالل موردتاییـد قـرار       هم ). خ

.گیرند

نان، سوخاري، نان شیرینی، کیک ها.چ

سوخاري کردن محصوالتی چون قطعات سـرخ  . محصوالت نانوایی نگرانی هاي خاص خود را دارند

ان کردن مواد تشکیل دهنده انجـام  ، یا سوخاري کردن که براي پنه1شده مرغ، ساندویچ سوخاري پنیر

می شود ممکن است حاوي افزودنی هاي چون چربی ها، روغن هـا، مـواد طعـم دهنـده، رنـگ هـا،       

ـ   این موضـوع .نگهدارنده ها، یا اجزاء ساخته شده بر پایه الکل باشد در نگرانـی  اتمـی توانـد موجب

از نظـر حـالل بـودن    براي تعیـین وضـعیت محصـول   . را فراهم آوردحالل بودن محصولخصوص

١ - Fried cheese sticks
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اطمینان از اینکه افزودنی هاي حیوانی یا افزودنی هاي داراي الکل مورد استفاده قرار نگرفته اند حـائز  

.اهمیت می باشد

روغن ها و چربی ها.ح

در محصـوالت گیـاهی کـه بـر پایـه      . آمده باشندچربی ها باید از حیوانات کشتار شده حالل بدست 

.نباید از نگهدارنده هاي حرام استفاده نمودروغن ها تهیه می شوند 

مواد افزودنی، رنگ دهنده ها و نگهدارنده ها .خ

اطمینان از اینکه مواد افزودنی، رنگ دهنده ها و مواد نگهدارنـده از منـابع حـالل بـوده و بـر اسـاس       

دربخـش  .شرایط حالل و بدون استفاده از حاملهاي داراي الکل فراوري شده اند حائز اهمیـت اسـت  

.ضمیمه انتهاي کتاب وضعیت حالل بسیاري از افزودنی ها فهرست شده اند

الکل و محصوالت فرعی الکل.د

کلیه محصوالت یا اجزاء موادغذایی حاوي الکل در اسالم منـع شـده   . منظور از الکل، اتیل الکل است

شیرینی جات نیز مشـمول  استفاده از الکل در پختن موادغذایی یا در پرکردن برخی شکالت ها و. اند

.همین اصل می شود

طعم هاي طبیعی و مصنوعی، رنگ ها، و برخی از انواع محصوالت سبزیجات و گوشتی ممکن است 

این مواد ممکن است . دنچنین موادي از نظر شرایط حالل غیرقابل پذیرش می باش. حاوي الکل باشند

سـازمان  . ا بایـد دقـت کـافی مبـذول گـردد     در فهرست اجزاء تشکیل دهنده محصول نیامده باشند لذ

مسئول نظارت می بایست مراحل فراوري و نیز اجزاء تشکیل دهنده محصوالت غذایی را مورد دقت 
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توجه داشته باشید که سرکه از محصوالت فرعی یا از مشتقات الکل محسوب مـی  . و کنترل قرار دهد

ر جلوگیري از اشتباه و سـردرگمی مصـرف   به منظو. گردد اما مصرف آن از نظر اسالم مجاز می باشد

.در برچسب محصول سرکه استفاده نشود1کنندگان، بهتر است که از واژه سرکه شراب

اجزاء تشکیل دهنده پیچیده و متعدد-غذاهاي آماده.ذ

بـدین لحـاظ سـازمانهاي نظـارت     . غذاهاي آماده معموال حاوي تعداد زیادي اجزاء تشکیل دهنده اند

با دقت فراوان و بصورت متناوب و دوره اي منابع تامین کننده اجزاء تشـکیل دهنـده ایـن    کننده باید 

.موادغذایی را کنترل نمایند

محصوالت غذایی حاوي گوشت نظیر سوپ ها، خوراك گوشت پخته يبرخی شرکت ها تولیدکننده

این . اي می باشندشده، و غذاهاي آماده هستند که این محصوالت حاوي اجزاء تشکیل دهنده پیچیده 

. روند تولید را از نزدیک نظارت نمایدتاقبیل شرکتها باید داراي بازرس مسلمان مستقر در محل بوده

چنانچه شرکت تولیدکننده اي محصوالت غذایی حالل مخصوص گیـاهخوران را تولیـد مـی کنـد و     

، قبـل از انجـام تولیـد    همچنین بطور معمول اقدام به تولید محصوالت گوشتی غیرحالل نیز می نماید

بـراي تاییـد غـذاهاي آمـاده بـه عنـوان       . حالل باید تجهیزات بطور مناسبی شستشـو و تمیـز گردنـد   

بـراي تاییـد محصـوالت    . محصوالت حالل، نظارت و توجه خاصی توسط ناظر مسلمان نیـاز اسـت  

.حالل حاوي گوشت حضور ناظر و کنترل کننده مسلمان در محل تولید اجباري می باشد

١ - Wine vinegar
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مواد بسته بندي.ر

در . وضعیت حالل مواد مورد استفاده در بسته بندي محصوالت نیز مورد شک و تردید قرار می گیرد

حالیکه کیسه هاي پالستیکی قابل استفاده در مایکروویو که براي موادغذایی منجمد مورد استفاده قرار 

ا منشاء برخی مواد بکـار رفتـه بـراي    می گیرند ممکن است از نظر حالل بودن پذیرفته شده باشند، ام

در بسیاري موارد، از استئارات ها در تولیـد ایـن   . تولید این پالستیک ها ممکن است نامشخص باشد

قوطی هاي فلزي نیز .استئارات ها ممکن است منشاء حیوانی داشته باشند. پالستیک استفاده می شود

دهی و برش قوطی هاي کنسرو مستلزم استفاده در بسیاري موارد شکل . ممکن است مسئله دار باشند

.از روغن ها ئی است که می توانند منشاء حیوانی داشته باشند

در خصـوص  سازمان نظـارت کننـده  به منظور تایید موادغذایی موجود در بسته بندیها، الزم است که

. دقـرار دهـ  تاییـد  موردرامواد مورد استفاده در بسته بندیها نیز بررسی هاي الزم را انجام داده و آنها 

1براي تعیین میزان اجزاء حرام در ظروف بسته بندي در صورت وجود ، اغلب از آزمایش ذوب کردن

براي تولیدکنندگان بهتر است که از ظـروف و تـامین کننـدگان موردتاییـد اسـتفاده      . استفاده می شود

.نمایند

شنام و شناخته شده اعتماد داشتن به سازمانهاي نظارت کننده معتبر، خو.ز

با تدوین و تکمیل استانداردهاي مربوط به موادغذایی حالل، سازمانهاي نظارت کننده نیز شـکل مـی   

از بین سازمانهاي مذکور، آنهائیکه داراي ساختار، استانداردها و سیستم هاي آموزشـی قـوي و   . گیرند

١ - Melt-down test
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در نهایـت مصـرف کننـدگان و    .منسجم هستند باقی مانده و اعتماد مسلمانان را بدسـت مـی آورنـد   

همچنین مشتریان خارجی به استانداردها و اعتبار سازمان تاییـد کننـده در خصـوص تاییـد و تعیـین      

تصویب استانداردها و روشـهاي تاییـد شـده در فراینـد     . وضعیت حالل محصوالت اطمینان می کنند

.ی کمک خواهد نمودتولید حالل به پیشرفت هاي بعدي در خصوص تایید حالل بودن موادغذای

دستورالعمل ها و استانداردهاي مراحل کار.س

روند تایید .1-س

ولید همراه با مدیریت، خـط مشـی   براي آنکه محصولی برچسب حالل دریافت نماید، باید امکانات ت

، و عملکردهاي مربوط به فرایند تولید بطور دقیق توسط یک سازمان نظـارت کننـده معتبـر مـورد     ها

در جائیکه الزم است تا روش هاي تولید جهت هماهنگ شدن و منطبـق شـدن بـا    . قرار گیردارزیابی 

استانداردهاي حالل مورد اصالح و بازنگري قرار گیرد، باید یک فرد مسـلمان آمـوزش دیـده تحـت     

سرپرستی یک سازمان نظارت کننده معتبر براي تحقق بخشیدن به تغییـرات الزم و شـرایط موردنیـاز    

.د حالل همکاري نمایدبراي تولی

اي مشـابهی  در خطوط تولید غیرپیچیده یا اختصاصی نظیر کارخانه تولید کمپوت میوه که فراینـده -

تولیـد  چنانچه اعمال مربوط به. ، حداقل حضور ناظر مسلمان موردنیاز استهمه روزه انجام می شود

جـوه تولیـد توسـط نـاظر     و مستند شده است نیاز به نظارت دائمـی کلیـه و  بصورت پروتکل مصوب 

در این موارد بازرسی هاي سرزده جهت بررسی روش هاي مورد استفاده در . آموزش دیده نمی باشد
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در این موارد ممکن است کلیه تولیدات کارخانه را تنها با یکبار بررسی . کارخانه می تواند انجام شود

.قرار دادساالنه و داشتن گواهی الزم به عنوان محصول  حالل مورد تایید

در مورد محصوالت پیچیده یا در جائیکه محصوالت گوشتی حالل و غیرحالل تولیـد مـی شـوند،    -

سازمان نظارت کننده و تایید کننده حالل می بایست بطور دائمی از برنامه تولیـد حـالل در کارخانـه    

آمـاده نمـودن   قبل از شروع تولید محصول حالل، تمیز کردن و شستشوي ویـژه و . اطالع داشته باشد

یک بازرس یا ناظر مسلمان آموزش دیده باید در شروع تولید در . تجهیزات و امکانات ضروري است

این فرد باید اجزاء تشکیل دهنده و مورداستفاده در محصـول  . محل تولید حضور فیزیکی داشته باشد

رچسب گذاري را مورد مواد و ظروف مربوط به بسته بندي و ب. را شناسایی و مورد بازرسی قرار دهد

تایید قرار دهد و وضعیت تمیز بودن امکانات و تجهیزات را تایید نمـوده و مراحـل تولیـد محصـول     

مربوط به شرایط الزم براي کارخانجـاتی  ) 8-ستا 3-س(بخش . حالل را نیز مورد بررسی قرار دهد

اي تولید کننـده اي صـادر   در مواقعیکه یک گواهی ساالنه بر. است که محصول پیچیده تولید می کنند

می گردد، فهرستی از بهرها یا وهله هاي محصوالت تولید شـده تحـت نظـارت حـالل بایـد توسـط       

سازمان نظارت کننده تهیه شود تا بر اساس آن وضعیت حالل توسط کد بهرهاي تولید مورد گـواهی  

.ی حالل باشندبرخی مشتریان تقاضا دارند که تک تک بهرهاي تولید داراي گواه. قرار گیرد

یک ناظر مسلمان باید در تمامی مراحـل کشـتار، جداسـازي گوشـت هـاي حـالل از غیـرحالل و        -

حالل بودن هر کشتار باید بطور جداگانه مـورد تاییـد قـرار    . برچسب گذاري آنها حضور داشته باشد

.باشدگیرد، مگر آنکه امکانات کشتارگاه منحصرا جهت کشتار حالل مهیا و برنامه ریزي شده
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بازرسی و تایید محل و فرایندهاي تولید.2-س

، 1به منظور تایید امکانات و تجهیزات جهت صدور گواهی جامع حـالل :تایید کلی کارخانه و تولید

بـوده و محصـول یـا محصـوالت     یباید کارخانه یا واحد تولیدي همواره داراي فرایند تولیـد یکسـان  

در ایـن  . ده از مـواد تشـکیل دهنـده یکسـان تولیـد نمایـد      مشخصی را با خصوصیات ثابت و با استفا

:خصوص سازمان نظارت کننده اسالمی وظائف ذیل را بر عهده دارد

این بررسی شامل بازرسی مسـتقیم  . بررسی وضع تولید، مراحل و روش هاي تولید، و خط مشی ها-

.و گفتگو با مدیریت و کارکنان واحد تولیدي است

.بلیت اطمینان و درست بودن سیستم مدیریتارزیابی اعتبار، قا-

. بررسی و تایید کلیه مواد مورد استفاده در فراوري مواد غذایی و تامین کننده هاي مواد خـام اولیـه  -

در مدتی که واحـد تولیدکننـده   .  آیین نامه ها و روال انجام کارها باید تصویب و مشخص شده باشند

انچه تامین کننده هاي موادخام اولیه یـا مـواد افزودنـی تغییـر     داراي گواهی حالل ساالنه می باشد چن

.نمایند، مواد مذکور باید  قبل از استفاده به تایید سازمان گواهی کننده حالل برسد

آیین نامه هـاي مـذکور   . تایید نمودن آیین نامه هاي مکتوب شده براي محصوالت تایید شده حالل-

.به محصوالت  غیرحالل متفاوت باشندمی توانند با آیین نامه هاي مربوط 

١ - General halal certification



٢٩٨

دادن اجازه مکتوب به تولیدکننده که چگونه و چه وقت تولیدکننده می توانند از نام سازمان اسالمی -

گواهی کننده و عالمت حالل بر روي برچسب محصوالت خود و یا در تبلیغـات بازرگـانی اسـتفاده    

.نماید

و مسـتندات و مشـخص نمـودن آنکـه کـدام مسـتندات       انجام بازرسی بدون اطالع قبلی از مدارك-

.هنگامیکه بازرس مسلمان در جریان تولید حضور داشته ثبت گردیده است

.بررسی روش ها و موادشیمیایی شوینده جهت ارزیابی کفایت شستشو و تمیز کردن تجهیزات-

پیچیـده شـامل   محصـوالت : تایید کارخانه یا واحد تولیدي که محصوالت پیچیده تولید می کند

به عبارت دیگـر مـاده تشـکیل دهنـده     . محصوالت گوشتی حاللی است که داراي پایه گوشتی هستند

همچنین این محصوالت شامل محصوالت حالل غیرگوشـتی اسـت کـه بـا     . اصلی آنها گوشت است

.تجهیزاتی تولید می شود که محصوالت گوشتی غیرحالل نیز با همان تجهیزات تولید می شوند

نجام بازرسی اسالمی در شروع هر مرحله تولید براي بررسی روش ها و روال تولید، مواد تشـکیل  ا-

دهنده و مورد استفاده در تولید، تمیز بودن دستگاهها و تجهیزات، و بررسی بسـته بنـدي و برچسـب    

.گذاري

ل مـی  هنگامیکه در بین تولید دو محصول حالل، اقدام به تولید محصولی نامشـخص از نظـر حـال   -

گردد، بازرس موجود در محل باید وضعیت مواد مورد استفاده، تمیز بودن دستگاهها و وضعیت بسته 

.بندي محصوالت را مجددا بررسی نماید
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سازمان ناظر باید بر اساس کد بهرهاي تولید گزارشی از محصوالت حالل و غیرحالل در دوره اي -

.را تهیه نمایدکه واحد تولیدي گواهی تولید حالل داشته است

کنترل بسته بندي باید در محل کارخانه انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که فقط بـه محصـوالت   -

در این خصوص باید بر اساس درخواست سازمان . تایید شده حالل برچسب حالل الصاق شده است

مرحله تولیـد در  ناظر تاییدکننده حالل، فهرست موجودي بسته بندیها و برچسب ها در قبل و پس از

موافقت نامه اي مابین تولیدکننده محصول و تامین کننده ظروف و مواد بسته بنـدي  . اختیار قرار گیرد

باید وجود داشته باشد تا سازمان نظارت کننده بر اساس آن کلیه درخواست هاي خریـد مـواد بسـته    

حویل داده شود مورد بررسـی  بندي جهت استفاده براي محصوالت حالل را قبل از آنکه به کارخانه ت

.قرار داده و تایید نماید

شرایط تولید و فراوري محصوالت پیچیده

آماده سازي براي تولید.3-س

. در روز قبل از شروع تولید حالل باید شستشو و تمیزکردن کامل سیستم ها و تجهیزات انجـام شـود  

هیزات پخت، فر، کوره و دستگاههاي تجهیزات، سیستم هاي لوله اي، خطوط انتقال، سیستم نقاله، تج

گرم کننده و پخت، گرم کننده آب، دستگاه تقطیر، وسائل حمل و جابجایی، ظروف، بشکه ها، و کلیه 

تجهیزات و دستگاههاي دیگر مورد استفاده براي تولید حالل باید بطـور کامـل شستشـو داده شـده و     

قبـل از  . کردن و مشاهده انجام خواهـد داد بازرس کار خود را با لمس .  عاري از موادخارجی گردند

.تولید، باقیمانده هاي موادغذایی، چربی ها یا سایر مواد باید کامال شستشو داده شده و زدوده شوند
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جهت تایید وضعیت حالل مواد تشکیل دهنده، سیستم ثبت اطالعات الزم است.4-س

د حالل همراه با فهرست کلیه تـامین کننـده   تولیدکنندگان فهرستی از مواداولیه مورداستفاده براي تولی

همچنـین فهرسـتی از   . هاي اولیه و ثانویه مواد اولیه را براي سازمان نظارت کننده حالل تهیه می کنند

مواد تشکیل دهنده و تامین کننده ها در حین بازرسی محصوالت غیرپیچیده ونیـز قبـل از شـروع بـه     

.ختیار بازرس گذاشته می شودتولید در مورد محصوالت حالل پیچیده در ا

چنانچه بازرس مشاهده کند که از مواد غیرتایید شده یا تامین کننده هاي غیرقابل قبول اسـتفاده شـده   

است، تولید محصول و نیز گواهی تولید تا روش شدن موضوع توسط سازمان نظارت کننده لغو شده 

.یا به حالت تعلیق درخواهد آمد

ل و نگهداري مواداولیه ومواد بسته بنديجداسازي، حمل و نق.5-س

تفکیک مواد اولیه مورد استفاده براي تولید محصوالت حالل نظیر گوشت، باعث می گردد که سازمان 

نظارت کننده نسبت به زمانیکه بازرسی از طریق مشاهده مراحل تولید انجام می گردد راحـت تـر بـه    

کار سبب کاهش احتمال استفاده از مواداولیه غیرقابل این . کنترل توسط سیستم مدیریت اعتماد نمایند

که نتیجه آن بی اعتبار شدن تولید حالل خواهـد  ) بخصوص گوشت و مواد داراي پایه گوشت(قبول 

چنانچه حالل بودن وضعیت یک محصول نقض گردد، نمی توان آنرا به عنوان محصول . شد می گردد

.حالل براي فروش عرضه کرد

صول غیرحالل به عنوان محصول حالل می تواند تبعـات منفـی قابـل تـوجهی را     بسته بندي یک مح

اگر این اشتباهات یا مغایرت هاي مربوط به بسته بنـدي از نظـر سـازمان نظـارت     . بدنبال داشته باشد
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کننده غیرقابل توجیه تلقی گردند، کلیه محصوالت حالل تولیدشده به عنوان محصوالت مشـکوك در  

این موضوع می تواند سبب تعلیق مجوز تولید حالل شرکت یـا واحـد تولیـدي تـا     نظر گرفته شده و 

.شدن موضوع گرددنزمان روش

بـا  . در ضمن حمل و نقل لزومی به تفکیک محصوالت حالل و غیرحالل بسته بندي شده نمی باشـد 

بایـد  اینحال در مورد گوشت تازه غیرحالل که امکان نشت شـیرابه از بسـته بنـدي آنهـا وجـود دارد     

همانطور که اشاره شد چنانچه کلیه محصوالت به گونـه اي بسـته بنـدي شـده     . جداسازي انجام شود

باشند که امکان ایجاد آلودگی متقاطع وجود نداشته باشد، تفکیک محصـوالت حـالل و غیـرحالل از    

.یکدیگر در ضمن حمل و نقل الزم نیست

ت غیرحالل حاوي گوشت خوك، چربی شرایط الزم براي کارخانجاتی که محصوالسایر.6-س

خوك و مشتقات خوك تولید می کنند

تجهیزات و دستگاههائیکه براي تولید محصوالت تهیه شده از گوشت خوك مورد استفاده قرار گرفته 

تحت هیچ شرایطی نمی توان بطور همزمان . اند باید با روش خاصی شستشو داده شده و تمیز گردند

سیستم بایـد بـه گونـه اي    . ت خوك و محصوالت حالل را تولید نموددر یک سالن محصوالت گوش

طراحی شده باشد که تولید محصوالت تهیه شده از گوشت خوك و محصوالت حالل کـامال جـدا از   

تولید این محصوالت حتی ممکن است با تجهیزات یکسان انجام شود  امـا ایـن   . یکدیگر انجام شود

زي شده و پس از آماده سازي و شستشوي تجهیزات انجام خواهد کار در زمانهاي مختلف و برنامه ری

.شد
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در مواردي که تولید محصوالت حالل پس از تولید محصوالت خوك و با همان تجهیزات انجام مـی  

گیرد الزم است که ناظر حالل قبل از شروع تولید در محل حاضر بوده و با انجـام بازرسـی اطمینـان    

محیط و تجهیزات تولید باید . و تجهیزات بطور مناسبی تمیز شده اندحاصل نماید که همه دستگاهها

تحت نظارت ناظر مسلمان بوسیله بخار، آب داغ، یا موادشیمیایی بطور کامـل شستشـو داده شـده تـا     

عمل تمیز کردن در کلیه سطوحی که با موادغذایی فراوري . اثري از گوشت یا چربی خوك باقی نماند

.اهند بود انجام می شودشده حالل در تماس خو

نظارت الزم براي بسته بندي.7-س

براي حصول اطمینان از اینکه تنها محصوالتی که به نحو مناسبی تهیه شده اند به عنوان حـالل تاییـد   

این امر به تولید کننـده کمـک   . گردند، کنترل بسته بندي و برچسب گذاریها بسیار حائز اهمیت است

بین واحد تولیدکننده ما. سب حالل را بر روي محصول غیرحالل الصاق نکندمی کند تا به اشتباه برچ

محصول و شرکت یا شرکت هاي تامین کننده بسـته بنـدي هـا و برچسـب هـاي چـاپ شـده بایـد         

قبل از ) بسته بندي(قراردادي وجود داشته باشد که بر اساس آن کلیه درخواست هاي خرید این مواد 

سازمان نظارت کننده بایـد  . ه به تایید سازمان نظارت کننده رسیده باشدحمل شدن به واحد تولیدکنند

مستندات مربوط به میزان مواد بسته بندي وارد شده به واحد تولیدکننده و محصوالت بسته بندي شده 

هرگونه مغایرتی در این خصوص نیازمند توضیح کتبی شرکت تولیدکننده است . واحد را کنترل نماید

صل شود که هیچ محصول غیرحاللی به عنوان محصول حالل برچسـب گـذاري نشـده    تا اطمینان حا

. باشد
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در . تحت هیچ شرایطی نباید بدون تایید بازرس حاضر در محل مهر تایید حالل بر محصولی زده شود

مواردي که کارخانه برچسب ها را خود چاپ می کند، نامه اي که تایید کننده تعـداد برچسـب هـاي    

باید توسط یکی از کارکنان کارخانه امضا شده و در اختیار سازمان نظارت کننده قرار چاپ شده است

.گیرد

شرایط برچسب گذاري.8-س

تحت هیچ شرایطی یک شرکت نمی تواند نام یا عالمت سازمان نظارت کننده را به عنـوان محصـول   

ین اجـازه توسـط سـازمان    تایید شده بر روي بسته بندي محصوالت خود درج نماید، مگر آنکه قبال ا

چنانچه دوره مجوز تولیـد و اسـتفاده از نـام یـا عالمـت سـازمان       . نظارت کننده کتبا صادر شده باشد

نظارت کننده پایان یافته باشد و یا محصوالت تولیدشده مشکوك باشد و یا به عنوان محصول حـالل  

.عدوم گرددتایید نگردد، کلیه محصوالت داراي عالمت حالل باید جمع آوري و م

کلیه محصوالتی که داراي برچسب حالل می باشند باید داراي نام یا عالمت سـازمان نظـارت کننـده    

در مورد محصوالتی که داراي برچسب حالل بوده ولی فاقد نام سازمان تایید کننده می باشند، . باشند

ارت محلی یا منطقه این احتمال وجود دارد که این محصوالت از جمله محصوالتی باشند که تحت نظ

.اي اقلیت مسلمان تولید شده باشند
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١-Bضمیمه 

وضعیت اسالمیعملکردافزودنی غذایی

حاللاسیدي کننده، نگهدارنده، طعم دهندهاسید استیک

حاللاسیدي کننده، طعم دهندهاسید آدیپیک

حاللایجاد ژلآگار

aك مشکوتقویت کننده پروتئین، اتصال دهندهآلبومین

حاللژله کننده، اتصال دهنده، غلیظ کنندهآلژین

حاللرنگآناتو

a،bمشکوك افزایش رنگ و طعمطعم و رنگ مصنوعی

حالل، تقویت کننده قوام خمیر، آنتی اکسیدانcویتامین اسید اسکوربیک

حاللشیرین کنندهآسپارتام

حاللنگهدارندهاسید بنزوئیک 

حالل، رنگ دهندهAویتامینبتاکاروتن

حاللآنتی اکسیدان(BHA)بوتیل هیدروکسی آنیزول 

حاللآنتی اکسیدان(BHT)بوتیل هیدروکسی تولوئن 

حاللافزودنی نوشابهکافئین 

حاللتقویت کننده پروتئین، اتصال دهنده، عامل پف کنندهکازئینات کلسیم
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ادامه١-Bضمیمه 

ت اسالمیوضعیعملکردافزودنی غذایی

حاللنگهدارنده، ممانعت کننده از رشد کپکپروپیونات کلسیم 

حاللعامل ضد کلوخه شدنسیلیکات کلسیم 

aمشکوك عامل پف کننده، قوام دهنده خمیر، امولسیفایراستئارویل الکتیالت کلسیم

حاللمنبع کلسیم، پرکننده، سفت کنندهسولفات کلسیم 

حاللرنگ دهندهکارامل

حاللتثبیت کننده، ژله کنندهکاراگینان

حاللاسیدي کننده، آنتی اکسیداناسید سیتریک 

حاللغلیظ کنندهنشاسته ذرت

حاللچسباننده، حامل طعمدکسترین 

حاللعامل  متورم کننده خمیردي آمونیوم فسفات

حاللامولسیفایر، بافري کنندهدي پتاسیم فسفات

حاللتشدید کننده طعماینوزینات/دي سدیم گوانیالت

EDTAحاللشالته کننده

cمشکوك افزودنی هاي فعالآنزیم ها 

حاللنگهدارندهاسید اریتروبیک 

حراماستخراج کنندهاتیل الکل 
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ادامه١-Bضمیمه 

وضعیت اسالمیعملکردافزودنی غذایی

حاللمکمل غذاییفریک ارتوفسفات

حاللل غذاییمکمفروس فومارات

حاللاسیدي کنندهاسید فوماریک 

dمشکوك ایجاد ژلژالتین 

aمشکوك تشدید کننده طعماسید گلوتامیک 

aمشکوك جاذب الرطوبه،اصالح کننده کریستالیزاسیون، نرم کنندهگلیسرین

aمشکوك امولسیفایرگلیسریل مونولورات

aمشکوكشدن چربی هامکمل تغذیه اي، جلوگیري از تندگالیسین 

حاللتثبیت کننده، غلیظ کنندهصمغ گوار

aمشکوكآدامسبیس آدامس

حاللتشدیدکننده طعم(HVP)پروتئین نباتی هیدرولیزشده 

حاللآنتی اکسیدانایزوپروپیل سیترات 

حاللتنظیم اسیدیته، طعم دهنده، نگهدارندهاسید الکتیک 

aمشکوكامولسیفایرباسترهاي الکتیلیک اسیدهاي چر

حرامچربی خوكالرد
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ادامه١-Bضمیمه 

وضعیت اسالمیعملکردافزودنی غذایی

امولسیفایر، تثبیت کننده خمیر، جلوگیري از چسبندگی کاهش لسیتین سویا

ویسکوزیته، فعال کننده سطحی

حالل

aمشکوكروان کننده،اتصال دهنده،امولسیفایر،ضدکلوخه شدناستئارات منیزیوم

حاللقوام دهنده، جلوگیري از کریستالیزاسیون، حجم دهندهمالتودکسترین

حاللغلیظ کنندهمتیل سلولز

حاللطعم دهندهمتیل سالیسیالت

aمشکوك امولسیفایر، تقویت کننده قوام خمیر، بهبود قواممونوگلیسرید، دي گلیسرید

اللحتشدید کننده طعم(MSG)مونوسدیم گلوتامات 

aمشکوك ایجاد رنگ و طعماولئورزین ها 

aمشکوك شدهمانع کریستالیزاسیون، جلوگیري از چسبیدن موادغذایی سرخ اکسی استئارین

حاللایجاد ژلپکتین 

حاللاسیدي کنندهاسید فسفریک 

aمشکوك امولسیفایرپلی سورباتها

حاللبافري کننده، شالته کنندهسیترات پتاسیم 

حاللنگهدارندهسوربات پتاسیم
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ادامه١-Bضمیمه 

وضعیت اسالمیعملکردافزودنی غذایی

aمشکوكاتصال دهنده، امولسیفایر، نرم کننده در آدامس استئارات پتاسیم 

حاللآنتی اکسیدانپروپیل گاالت

حاللجاذب الرطوبه، حاللپروپیلن گالیکول

حاللنده، تثبیت کننده، امولسیفایرغلیظ کنپروپیلن گالیکول آلژینات

aمشکوك کمک به قابلیت پخش، تثبیت کننده کریستال، افزایش هوادهیپروپیلن گالیکول مونواستئارات

dمشکوكانعقاد شیر در تولید پنیررنت

حاللشرین کنندهساخارین 

aمشکوك چربی ها یا روغن هاي حیوانی یا نباتیشورتنینگ

حاللضد کلوخه شدن کسیدسیلیکون دي ا

حاللعامل متورم کننده خمیر، نگهدارنده، شالته کننده سدیم اسید 

حاللغلیظ کننده، اتصال دهنده، ایجاد ژلآلژینات سدیم

حاللنگهدارندهبنزوات سدیم

حاللعامل متورم کننده خمیربی کربنات سدیم 

حاللر، اتصال دهنده، عامل پف کنندهغنی کننده پروتئین، امولسیفایکازئینات سدیم



٣٠٩

ادامه١-Bضمیمه 

وضعیت اسالمیعملکردافزودنی غذایی

حاللشالته کننده سیترات سدیم

حاللآنتی اکسیداناریتروبات سدیم

حاللاتصال دهندهسدیم هگزامتافسفات

aمشکوكعامل پف کننده، امولسیفایرسدیم لوریل سولفات

حاللعامل ضدمیکروبی، نگهدارندهنیترات سدیم

حاللعامل ضدمیکروبی، نگهدارندهنیتریت سدیم

حاللنگهدارندهپروپیونات سدیم

حاللعامل ضدکلوخه شدن، نرم کنندهسدیم سیلیکو آلومینات

aمشکوك اتصال دهنده، امولسیفایر، ضدکلوخه شدناستئارات سدیم

حاللنگهدارندهسولفیت سدیم

aمشکوك امولسیفایر، سورفاکتانت، پخش کنندهان مونواستئاراتسوربیت

حاللجاذب الرطوبهسوربیتول

حاللآنتی اکسیدان، نگهدارندهکلرورقلع

aمشکوكروان کننده، امولسیفایر، عامل پف کنندهاستئاریک اسید

aمشکوكنرم کننده، امولسیفایر، عامل پف کنندهاستئارویل الکتیالت

حاللنگهدارنده، ضدمیکروبیید گوگرددي اکس
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ادامه١-Bضمیمه 

وضعیت اسالمیعملکردافزودنی غذایی

aمشکوك چربی حیوانی)پیه(تالو 

حاللتشدید کننده طعم، اسیدي کنندهاسید تارتاریک

حاللرنگ دهندهدي اکسید تیتانیوم

bمشکوكطعم دهندهوانیل 

bمشکوكطعم دهندهوانیلین

حاللاسیدي کننده، طعم دهندهکهسر

cمشکوكمنبع الکتوز، موادجامد شیر، پروتئین هاي آب پنیرآب پنیر

حاللعامل تخمیر و پف کردنمخمر

حاللپوشش دهندهزئین

.aداراي منشاء حیوانی، یا حاوي اجزایی با منشاء حیوانی

.bامکان داشتن الکل اتیلیک

.cآب پنیر . مکن است از حیوانات کشتار شده غیرحالل بدست آمده باشندرنت و آنزیم هاي دیگر م

که از محصوالت فرعی پنیر است می تواند بواسطه انعقاد شیر توسط رنت یـا آنـزیم هـاي مشـکوك     

.تولید شده باشد

.dژالتینی که از ماهی یا حیوانات کشتار شده حالل بدسـت  . ممکن است از خوك بدست آمده باشد

.حالل استآمده باشد 
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My Own MealوJ & MTMمعرفی محصوالت 
®

محصوالت غذایی IFANCAتحت نظارت و تایید اسالمی J & MوMy Own Mealsشرکت هاي 

کلیـه گوشـت و   . را تولید و در بازار عرضـه مـی کننـد   1حالل که نیاز به نگهداري در یخچال ندارند

.مرغهاي مورداستفاده گواهی ذبح شرعی دارند

کلیـه غـذاهاي   . فروختـه مـی شـوند   J & MTMکلیه محصوالت گوشتی تحت نام و عالمت تجارتی 

.عرضه می گردند®My Own Mealتولیدشده براي افراد گیاهخوار تحت نام و عالمت تجارتی 

اونس جهت استفاده در منزل، اداره، مـدارس  10غذاها در ظروف قابل استفاده در مایکروویو با وزن 

ایـن غـذاها همچنـین در بسـته بنـدیهاي      . ماه بسته بندي می شوند18نها و با  عمر نگهداري وسازما

سال از تاریخ تولید و اساسا جهت مصرف ساکنان اردوگاهها، مسافران 5آلومینیومی با عمر نگهداري 

بـراي  فراوري این نوع غذاها مشابه فراوري اعمال شده . و جیره غذایی نظامیان در دسترس قرار دارد

: این غذاها شامل. تهیه کنسرو بوده و لذا نیازي به نگهداري در یخچال ندارند

تشکیل شده از قطعات گوشت مرغ با برنج قهوه اي، نخود و هویچ همراه با سس : 2مرغ مخصوص-

.مالیم

قطعات گوشت مرغ، گوجه فرنگی، سیب زمینی، نخود، و زیتـون سـیاه در سـس    : مرغ مدیترانه اي-

.تند

١ - Refrigeration- free meals
٢ - My kind of chicken

®
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قطعات گوشت مرغ، لوبیا سیاه و قلوه اي، گوجه فرنگی، سیب زمینـی،  : خوراك مرغ و لوبیاي سیاه-

.فلفل شیرین و ذرت

قطعات مرغ و رشته فرنگی، نخود، هویج همراه با سس داراي چاشنی : خوراك مرغ و رشته فرنگی-

مالیم و لذیذ

با سس مالیمخوراك آب پز مرغ، سیب زمینی، ذرت و هویج: 1چیکن پلیز-

قطعات گوشت گاو، سیب زمینی، فلفل شیرین، گوجـه فرنگـی، کلـم، کـدوي     : گوشت گاو آب پز-

سبز، نخود و هویج

گوشت گاو همراه با برنج قهوه اي، گوجه فرنگی، کدوي سـبز، لوبیـا چیتـی و طعـم     : 2الدورداستیو-

هاي معطر

.، اسفناج، و لوبیا چیتی5و پارمزان4اقطعات الزانیا با پنیرهاي ریکوت: 3الزانیا فلورنتین-

شامل خمیر تورتلینی، پرشده با پنیر پارمزان، سس گوجـه فرنگـی و   : 6خمیر تورتلینی پرشده با پنیر-

.لوبیا چیتی

ماکارونی، سبزیجات، سیب زمینی، جو، عدس، بادام زمینی و چاشـنی  : 7خوراك آب پز گیاهخواران-

.فرادي که  غذاي سالم می خورندغذایی مناسب گیاهخواران و ا. ها

١ - Chicken، Please
®

٢ - Old World Stew
٣ - Florentine Lasagna
٤ - Ricotta
٥ - Parmesan
٦ - Cheese Tortellini
٧ - Vegetarian Stew
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با فلفل شیرین، قارچ، کدوي سبز، مخلـوط  ) مارپیچ(1ماکارونی روتینی: ماکارونی با سبزیجات باغی-

سبزیجات و گوجه فرنگی، و چاشنی ایتالیایی

J & M CompanyوMy Own Meals, Inc

Mary Anne)توسط مـري آن جکسـون  1986در سال My Own Mealsشرکت  Jackson)  تاسـیس

این شرکت پیشتاز و پایه گذار تولید غذاهاي طبیعی و بدون نیاز به نگهداري در یخچال براي . گردید

تولیدات این شرکت به سمت تولید غذاهاي کوشر و حالل براي کودکـان  1991در سال . کودکان شد

بـه تولیـد غـذاهاي    شرکت بطور موفقیت آمیـزي شـروع   1996در سال . و بزرگساالن سوق داده شد

شرکت خط مشـی خـود را   . حالل و از جمله غذاهاي حاوي گوشت براي ارتش ایاالت متحده نمود

کلیه محصوالت داراي عالمت . براي تولید غذاهاي سالم و بدون نیاز به نگهداري در یخچال ادامه داد

My Own Mealتجارتی 
Jعالمت تجارتی کلیه محصوالت داراي . از نظر کوشر تایید شده هستند®

& MTMکلیه محصوالت تهیـه شـده بـراي گیـاهخواران بـا عالمـت       . از نظر حالل تایید شده هستند

My Own Mealتجارتی 
.هم از نظر حالل و هم از نظر کوشر تایید شده می باشند®

(IFANCA)انجمن تغذیه و موادغذایی اسالمی آمریکا 

IFANCA یاتی از مدیران و با هدف بـاال بـردن آگـاهی و درك از    در ایلینویز توسط ه1982در سال

فعالیـت هـاي ایـن    . مقررات، استانداردها و ملزومات تولید موادغذایی براي مسلمانان تاسیس گردید

١ - Rotini



٣١٤

مسـئولیت  IFANCA. سازمان به تحقیق علمی در زمینه موادغذایی، تغذیه و سالمت اختصـاص دارد 

تولیدکننـدگان را  نظارت برتولید محصوالت با کیفیت و نیز و نظارت بر تولید محصوالت حالل تایید 

توجه خاص سازمان بر کشـتار حیوانـات، گوشـت هـاي فـراوري شـده، موادغـذایی و        . برعهده دارد

.محصوالت مشابه است

استانداردهاي صنعتی تولید حالل اولین مستنداتی است که استانداردهاي تولید حالل را تشـریح مـی   

مجموعه، تعریف و ایجاد انسجام و ارتباط منطقـی در ایـن اسـتانداردها و تشـریح     هدف از این . کند

انتظارات و توقعاتی است که مشتریان از تولیدکنندگان داشته و بر این اساس در جستجوي برچسـب  

با افزایش تقاضاي محصوالت حالل، برخی از اسـتانداردها برحسـب   . حالل در محصوالت می باشند

.ردندضرورت اصالح می گ

بازار محصوالت غذایی حالل

که داراي برچسب و تاییدیه مناسب باشـند در ایـاالت   یدر حال حاضر بازار محصوالت غذایی حالل

تولید حالل تقریبا بطور کامـل  . تقاضاي داخلی محدود است. متحده در مرحله ابتدایی خود قرار دارد

تعدد از جمله رقابت، مشتریان بین المللی به دالیل م. براي صادرات محصوالت گوشتی انجام می شود

برچسب هاي حالل را چندان قبول نمی کنند و خواستار اطالعات بیشتر در مـورد فراینـدهاي مـورد    

عالوه بر این بازارهاي کوچک داخلی نیز در این خصـوص هوشـیارتر و   . استفاده در تولید می باشند

این موضوع با رشـد ایـن بازارهـا در دهـه آینـده      دقیق تر شده اند و براحتی چیزي را نمی پذیرند و

.تشدید خواهد شد
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Cضمیمه

دستورالعمل هاي مالزي در خصوص کشتار حیوانات و تهیه موادغذایی حالل

Source: From Jabatan Kenajuan Islam Malaysia. ٢٠٠٣. www.islami.gov.my//.

With permission

مقدمه.1

دستورالعمل هاي مربوط به کشتار حیوانات و آماده سـازي و تهیـه موادغـذایی حـالل بایـد در کلیـه       

این دستورالعمل ها . فراوري موادغذایی حالل فعالیت می کنند رعایت گرددزمینهسیستم هایی که در

ننـده توسـط مراجـع    همچنین به عنوان معیاري جهت بررسـی وضـعیت حـالل سیسـتم هـاي تولیدک     

این دسـتورالعمل هـا بـراي کلیـه تولیدکننـدگان      . صالحیت دار در مالزي مورد استفاده قرار می گیرد

خارجی که قصد صادرات محصوالت خود به مالزي را دارند اعمال می شوند و همراه با دستورالعمل 

رایط بهداشتی مورد و دستورالعمل هاي مربوط به ش(GMP)هاي مربوط به روش هاي مناسب تولید 

.استفاده قرار می گیرند

موادغذایی حالل.2
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قـوانین  (غذاي حالل غذایی است که مصرف آن بر اساس قوانین اسالمی مجـاز دانسـته شـده اسـت     

بر اساس آموزه هاي دینی غذاي حالل غذایی اسـت کـه   ). برگرفته از قران، حدیث، اجماع و استنباط

:شده باشدشرایط ذیل در آن درنظر گرفته 

شـده  مربـوط بـه حیوانـات کشـتار     از اجـزاء  عـاري بایـد ماده غذایی یا مواد تشکیل دهنده آن .الف

.باشدروش غیرحاللحیوانات کشتار شده بهاجزاء مربوط به غیرحالل یا 

.غذا باید فاقد موادي باشد که بر اساس قوانین شریعت نجس در نظر گرفته می شوند.ب

.نجس آماده سازي، فراوري و تولید گردده از تجهیزات آلوده به مواد تفادغذا نباید با اس.ج

موادغذایی حالل در طی آماده سازي، فراوري، بسته بندي، نگهداري و حمل و نقل نباید در تماس با 

همچنـین موادغـذایی   . رعایـت نشـده انـد   الف، ب، جغذاهایی باشد که در تولید آنها موارد بندهاي 

. آنچه در شریعت اسالم نجس می باشد دور نگهداشته شودحالل باید از 

نوشیدنی هاي حالل.3

تی، یا آلوده به مـواد نجـس مـی    کلیه انواع نوشیدنی ها به جز آنهائیکه سمی، مسکر، مضر براي سالم

.باشند حالل هستند

نجس.1-3

:بر اساس قوانین شریعت نجس عبارت است از

از مجاري بدن انسان یـا حیوانـات مثـل ادرار، مـدفوع، خـون،      مواد و ترشحات خارج شده .1-1-3

.استفراغ، چرك، اسپرم و تخمک خوك و سگ به استثناء اسپرم و تخمک سایر حیوانات
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.حیوانات مرده یا حیوانات حاللی که بر اساس قوانین شریعت کشتار نشده باشند.2-1-3

رمستقیم با آنچه که حرام است تماس یابنـد  غذا و نوشیدنی حالل بطور مستقیم یا غیچنانچه .3-1-3

.در این خصوص سه حالت شدید، متوسط و خفیف براي نجس وجود دارد. نجس می شوند

غذا و نوشیدنی هاي تهیه شده با روش فناوري زیستی.2-3

تهیـه شـده از طریـق فنـاوري زیسـتی یـا مهندسـی        (حیواناتیکه با محصوالت داراي منشاء غیرحالل 

عالوه بر این بر اساس شریعت هر . غیرحالل می شوند) به غیر از تغذیه شدن(ار شده اند تیم) ژنتیک

.غیرحالل در نظر گرفته می شودنیز ماده غذایی یا نوشیدنی بدست آمده از این حیوانات 

منابع غذا و نوشیدنی هاي حالل.4

.حیوانات را می توان به دو گروه تقسیم نمود: حیوانات.1-4

:همه حیوانات خشکی زي حالل هستند به استثناء موارد زیر: یوانات خشکی زيح.1-1-4

.حیواناتیکه بر اساس موازین شرعی کشتار نشده باشند.1-1-1-4

سگ و خوك.2-1-1-4

حیوانات داراي دندانهاي نیش بلند که از آنها براي شـکار اسـتفاده مـی کننـد نظیـر ببـر،       .3-1-1-4

.خرس، فیل، گربه و میمون

کلیه پرندگان شکاري.4-1-1-4

حیواناتیکه بواسطه حکم اسالمی باید کشته شوند مثل موش، عقرب، کالغ، عقاب و سگ .5-1-1-4

.هاي هار
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.حیواناتیکه مسلمانان از کشتن آنها منع شده اند مثل زنبور، مورچه، عنکبوت و دارکوب.6-1-1-4

.سوب می شوند نظیر شپش، و ککمخلوقاتی که از نظر عامه مردم پلید مح.7-1-1-4

مثل کروکودیل، الك ) دوزیستان(حیواناتیکه هم در آب و هم در خشکی زندگی می کنند .8-1-1-4

پشت، قورباغه و فک یا خوك آبی

با هر محصولی که از منابع حیوانی غیـرحالل  ) به استثناء تغذیه شدن(حیوانات تیمار شده .9-1-1-4

.مشتق شده است

انات آبزيحیو.2-1-4

هستند که در آب زندگی می کنند و قادر به زنده ماندن در خـارج از محـیط   یحیوانات آبزي حیوانات

کلیه حیوانات آبزي به استثناء آنهائیکه سمی بوده یا بـراي سـالمتی خطرنـاك باشـند     . آب نمی باشند

.حالل هستند

گیاهان.2-4

بـراي سـالمتی   موادي کـه  مسکر یا مواد،سمیگیاهانبه جز آنهاکلیه محصوالت گیاهی و مشتقات 

.در نظر گرفته می شوندمضر و خطرناك باشند حالل

1میکروارگانیسم ها و قارچ ها.3-4

کلیه انواع میکروارگانیسم ها و قارچ ها و محصوالت و مشتقات آنها به جز آنهائیکه سمی، مسکر یـا  

.براي سالمتی خطرناك باشند حالل هستند

١- Mushrooms
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اللکشتار ح.5

شرایط قبل از کشتار براي حیوانات و پرندگان.1-5

:فقط به حیوانات و پرندگانی که داراي شرایط ذیل هستند اجازه کشتار داده می شود

کلیه حیوانات و پرندگان باید سالم بوده و عاري از هـر نـوع جراحـت بیمـاري و یـا نقـص       .1-1-5

.باشند

هـر گونـه بـدرفتاري، زدن یـا      . ار باید رفتار انسانی داشتبا حیوانات و پرندگان قبل از کشت.2-1-5

.عملی که سبب ترس و ایجاد استرس در حیوانات گردد بشدت منع شده است

قبل از انجام کشتار هرگونه عملی که سبب قطع بخشی از بـدن یـا آسـیب رسـیدن بـه بـدن       .3-1-5

.حیوان گردد منع شده است

شرایط کشتار.2-5

ه با  روش حالل یا ذبح شرعی کشتار می شوند باید بطـور کامـل از حیوانـاتی کـه     کشتار حیواناتی ک

.کشتار حالل باید مطابق با مقررات ذیل انجام شود. کشتار غیرحالل می شوند جدا گردد

فرد بایـد عاقـل و   . انجام شود) نه اهل کتاب یا دیگران(کشتار حالل باید توسط فرد مسلمان .1-2-5

.صول، قوانین و شرایط مربوط به کشتار حالل آگاهی داشته باشدبالغ بوده و به ا

.حیوانات باید از گونه هاي حالل باشند.2-2-5

.حیوان در زمان کشتار باید کامال سرحال باشد.3-2-5
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هنگام قطع نـاي و مـري، شـریانهاي کاروتیـد و     . در حین کشتار ناي و مري باید قطع گردد.4-2-5

روش . نباید طناب نخاعی را قطع نمود و سر را کامال جدا کـرد .ع خواهند شدوریدهاي وداج نیز قط

.کشتار حالل سبب خروج فوري و کامل خون از بدن حیوان می شود

اره کشی یا جلو و عقب بردن کـارد حـین کشـتار    حالت . شودذبح باید در یک مرحله انجام .5-2-5

دور کردن کارد . شتار از بدن حیوان جدا نگرددبشرطی مجاز است که وسیله یا آلت کشتار در ضمن ک

دور کردن کارد پس از انجام بخشی از کشـتار و اسـتفاده مجـدد از کـارد     . به معنی پایان کشتار است

.براي ادامه کشتار در همان حیوان غیرمجاز است

.خونریزي باید خودبخودي و کامل انجام شود.6-2-5

حیوان آغاز مرگیوان نظیر پوست کنی و غیره باید پس از بر روي حشروع هرگونه عملیات.7-2-5

.گردد

. آلت کشتار، ابزار و ظروف باید تنها براي کشتار حیوانات حالل مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد   .8-2-5

. آلت کشتار یا کارد باید همواره تیز نگهداشته شود

براي حیوانـات  1)سیب آدم(یس عمل کشتار حالل باید با برشی بر گردن درست قبل از گلوت.9-2-5

براي حیوانات داراي گردن بلند مثل مرغ، غاز، بوقلمـون، شـترمرغ و   . داراي گردن طبیعی انجام شود

.شتر این برش بعد از گلوتیس انجام می شود

١ - Adam's apple
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در برخـی مـذاهب اسـالمی    . ذکر بسم اهللا درست قبل از کشتار هر حیوان تاکید شده است.10-2-5

.جباري استذکر نام خداوند ا

.منظور و هدف از کشتار فقط بخاطر خداوند و نه به دالیل دیگر است.11-2-5

کلیه گواهی هاي مربوط به گوشت حالل باید توسط یک سازمان اسالمی مورد قبول دولت .12-2-5

همچنین گواهی سالمت گوشت نیز باید توسط کشور صادر کننـده  . مالزي صادر، تایید و امضاء گردد

به  عبارت دیگر کشتارگاه باید زیرنظر یک سازمان محلی و نظارت کننده اسـالمی کـه   . گرددضمیمه

اسـت  (DIDM)1صالحیت صدور گواهی حالل را داشته و مورد تایید سازمان توسعه اسالمی مـالزي 

.قرار داشته باشد

ایجاد بی حسی در حیوانات.3-5

:ته شده و باید مطابق با شرایط ذیل باشدایجاد بی حسی در حیوانات قبل از کشتار مجاز دانس

سه نوع بی حسی در حیوان استفاده می شود که عبارتند از بی حسی الکتریکی، مکـانیکی، و  .1-3-5

.2بی حسی با وسائلی که تحت فشار هوا کار می کند

دیده استفاده از تجهیزات بی حسی باید تحت کنترل ناظر مسلمان یا فرد کشتارکننده آموزش .2-3-5

.یا مسئول تایید کننده حالل باشد

بی حسی نباید سبب مرگ حیـوان یـا ایجـاد آسـیب     . حیوان باید بطور موقت بی حس گردد.3-3-5

.دائمی در حیوان شود

١ - Department of Islamic Development Malaysia
٢ - Pneumatic Stunner
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باید براي بـی حـس نمـودن حیوانـات     خوك نی دربی حسایجاددستگاه مورد استفاده براي.4-3-5

.استفاده شودمربوط به کشتار حالل

بی حسی الکتریکی.4-5

بی حس کننده الکتریکی باید از نوعی باشد که توسط دولت یا سازمان ذي صـالح اسـالمی   .1-4-5

.براي استفاده جهت کشتار حیوانات مجاز دانسته شده است

باید از ولتاژ پایین و کنترل شده استفاده نمود بنحویکه بی حسی سبب ایجاد آسـیب قلبـی و   .2-4-5

ولتاژ جریان مورد استفاده باید توسط سازمان تاییـد کننـده   . انیهاي جسمی و مرگ نگرددمغزي یا ناتو

.حالل کنترل شود

Head onlyنوع بی حس کننده مورد اسـتفاده بـراي کشـتار حیوانـات حـالل بایـد از نـوع        .3-4-5

stunnerباشد که هر دو الکترود آن بر روي ناحیه سر قرار می گیرند.

اسـتفاده  1اد بی حسی الکتریکی پرندگان باید از روش عبور جریان الکتریکی از آببراي ایج.4-4-5

.نمود

بی حسی مکانیکی.5-5

.بی حسی مکانیکی فقط باید براي گاو و گاومیش استفاده گردد.1-5-5

.باید استفاده شود) داراي سر قارچی شکل(2بی حس کننده ضربه اي غیرمتنفذه.2-5-5

١ - Water bath stunner
٢ - Nonpenetrative percussion stunner
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چنانچـه  . ده نباید به جمجمه حیوان نفوذ کرده یا سبب شکستن جمجمـه شـود  بی حس کنن.3-5-5

.آسیبی وارد شود نباید دائمی باشد

باید جهت مشخص شدن احتمال بروزآسیب ) پس از جدا کردن پوست سر(جمجمه حیوان .4-5-5

اشـد،  اگر آثار نفوذ بی حس کننده به جمجمه یا آثار شکستگی جمجمه مشـهود ب . دائمی بررسی شود

.الشه به عنوان غیرحالل شناسایی شده و از الشه هاي حالل جدا خواهد شد

بی حسی تحت فشار هوا.6-5

دستگاه بـی حـس کننـده بـا اسـتفاده از      . استفاده از این نوع بی حسی در کشتار حالل مجاز می باشد

ش هاي تیـز نمـی   دستگاه بی حس کننده داراي بخ. جریان الکتریسیته ایجاد فشار هواي قوي می کند

پس سري منتقل شده و سبب ایجاد حالت عدم هوشیاري براي چند -فشار هوا به ناحیه اطلسی. باشد

.ثانیه خواهد شد

کشتار مکانیکی پرندگان.7-5

:خواهد بودبالمانع رعایت موارد زیرکشتار پرندگان با استفاده از چاقوي مکانیکی یا اتوماتیک با

این فرد بایـد قبـل از   . مسئول چاقوي اتوماتیک باید مسلمان باشد) شتار کنندهفرد ک(اپراتور .1-7-5

.روشن نمودن دستگاه و شروع به کار خط کشتار ذکر بسم اهللا الرحمن الرحیم را برزبان جاري سازد

مسلمانی که دستگاه کشتار مکانیکی را روشن می نماید باید در تمام طول کشـتار در بخـش   .2-7-5

.ر داشته باشدمربوطه حضو
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متصدي دستگاه محل را ترك نماید باید فـرد مسـلمان   باشددر صورتی که به هر دلیلی الزم .3-7-5

فـرد  . فرد اول باید دستگاه را خاموش و خـط کشـتار را متوقـف نمایـد    . دیگري جایگزین وي گردد

.انجام دهد5-7-1جایگزین براي روشن نمودن مجدد دستگاه باید ذکر نام خداوند را مطابق با بند 

.یز نگهداشته شودبوده و همواره ت1چاقو باید از نوع یک تیغه اي.4-7-5

پرندگان ) ورید وداج و شریان کاروتید(طی عمل کشتار، باید ناحیه گلو، عروق خونی اصلی .5-7-5

.بریده شود

چه پرنده اي بـدون  چنان. مسئول کشتار باید از کشتار شدن کلیه پرندگان اطمینان حاصل کند.6-7-5

کشتار شدن از دستگاه چاقوي اتوماتیک عبور نماید باید توسط متصدي دستگاه بطـور دسـتی کشـتار    

.قبل از آنکه پرندگان وارد مخزن آب داغ شوند باید مرده باشند.شود

شرایط کلی براي محصوالت گوشتی حالل .6

داريآماده سازي، فراوري، بسته بندي، حمل و نقل، و نگه.1-6

آماده سازي، فراوري، بسته بندي، حمل و نحوياز جمله محصوالت گوشتی باید به کلیه موادغذایی

که با اصول اسالمی مطابقت داشته و اصول کلی و اساسی کدکس در خصوص شوندنقل و نگهداري 

.رعایت گردندنیزبهداشت موادغذایی و سایر استانداردهاي کدکس

فراوري و رسیدگی.2-6

.خواهند بودشرایط زیر حالل با رعایتاهاي فراوري شده غذ

١ - Single-blade type
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از حیوانـات  ایی عاري از اجزاء یا مـواد تهیـه شـده   ماده غذمحصول یا اجزاء تشکیل دهنده .1-2-6

.دباشحیوانات کشتار شده به روش غیرحالل یا غیرحالل

.آلوده به مواد نجس نباشدمحصول .2-2-6

. ستگاهها و تجهیزات عاري از نجاست فراوري و تولید شده باشدمحصول با استفاده از د.3-2-6

طی آماده سازي، فراوري، بسته بندي، نگهداري و حمل و نقل، محصول باید بطور کامـل از  .4-2-6

غذاهایی که سه بند فوق یا هر یک  از بندها در مورد آنها رعایت نشده و یا از آنچه که از نظر شرعی 

.ه شودنجس است جدا نگهداشت

ابزار و ظروف.3-6

فضاي کار یا محوطه و امکانات نظیر ابزار، ظروف و ماشین آالت باید فقط براي فراوري موادغـذایی  

حـالل و محصولل یکسان براي تولیدنمی توان از تجهیزات و وسای. یرندحالل مورد استفاده قرار گ

ل بر اساس مقـررات  ات و وسایتجهیزغیرحالل استفاده نمود مگر آنکه جهت تولید موادغذایی حالل

.شده باشندبطور کامل شستشو داده و تمیز شرعی

نگهداري و عرضه.4-6

کلیه محصوالت غذایی که نگهداري، فروخته یا عرضـه مـی گردنـد بایـد بـه نحـوي طبقـه بنـدي و         

یرحالل برچسب گذاري گردند که در هیچ مرحله اي امکان مخلوط شدن یا آلوده شدن آنها با مواد غ

.وجود نداشته باشد

بسته بندي و برچسب گذاري.5-6
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:بسته بندي شده و از شرایط ذیل متابعت نمایدمناسبنحومحصوالت غذایی باید به

.مواد بسته بندي باید داراي ماهیت حالل باشند.1-5-6

. اجزاء اولیه نجس باشدمواد بسته بندي نباید حاوي.2-5-6

آلوده به نجاست آماده سازي، فراوري یا تولید نباید با استفاده از تجهیزاتاییمحصوالت غذ.3-5-6

.گردند

طی آماده سازي، فراوري، بسته بندي، نگهداري و یا حمل و نقل، محصـوالت غـذایی بایـد    .4-5-6

بطور کامل از موادغذایی دیگر که بندهاي فوق یا هریک از بندهاي فوق در مورد آنها رعایت نشده و 

بسته بندي گوشت و فراورده هاي گوشتی .از آنچه که از نظر شرع نجس تلقی می شود جدا گردندیا 

واژه حالل یا معادل آن باید در برچسـب محصـول   . باید با روش و شرایط بهداشتی کامل انجام شود

.مشهود باشد

بهداشت و پاکیزگی.7

دي، لباس، تجهیزات و محیطی اسـت  در اسالم تاکید زیادي به موضوع بهداشت از جمله بهداشت فر

هدف تحقق این موضوع اسـت کـه   . که فراوري یا تولید ماده غذایی در آن انجام می گیرد شده است

در این ارتبـاط شـرایط   . غذا تحت شرایط بهداشتی تولید شده و خطري را متوجه سالمت انسان نکند

:ذیل باید رعایت گردد

(GMP)اشتی و در محیطی که با روش هـاي مناسـب تولیـد    محصول باید در شرایط کامال بهد.1-7

.مطابقت داشته و داراي مجوز باشد تولید گردد
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اصول کلی بهداشت -اصول کاري جهانی توصیه شده«اصول فوق در مجموعه اي تحت عنوان .2-7

No.CAC/RCP)به رفرانس » موادغذایی ١٩-١۶٩, Rev.٢(١٩٨۵)    آورده شده و شـدیدا بـه تبعیـت و

شـرایط  -کدکس موادغـذایی ١B، جلد ١این سند مربوط به بخش. یبندي به آن سفارش شده استپا

.است) بهداشت موادغذایی(کلی 

پذیرش.8

براي اینکه محصولی حالل قملداد گردد باید براي تولید آن دستورالعمل ها بخصـوص دسـتورالعمل   

ایـن دسـتورالعمل هـا از طریـق     تایید رعایـت شـدن  در مالزي . رعایت شده باشد7تا 2هاي بخش 

.بازرسی توسط یک سازمان داراي صالحیت انجام می شود

اطمینان از گواهی حالل.9

کلیه وجـوه آمـاده سـازي، کشـتار، فـراوري،      می شود کهآزمایشاتی انجام براي تایید وضعیت حالل 

شامل مـی  ریتی را رسیدگی و کنترل، نگهداري، حمل و نقل، تمیز کردن، ضدعفونی کردن و امور مدی

آزمایش کننده هنگـامی وضـعیت حـالل را تاییـد     . بگذاردباقیآزمایشات نباید شک و تردیدي . شود

خواهد کرد که مطمئن و متقاعد شود که هیچگونه شبهه اي در خصوص وجود آزمایش باقی نمانـده  

.است

گواهی حالل.10

م بازرسی کارخانـه یـا واحـد تولیـدي     روند گواهی حالل براي یک تولیدکننده خارجی مستلز.1-10

توسط یک مرجع صالحیت دار از طرف کشور مالزي همراه با مامور نمودن یـک سـازمان اسـالمی و    
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سـازمان اسـالمی بایـد    . واگذار نمودن مسئولیت نظارت و پایش کارخانه از نظر وضعیت حالل است

گـواهی حـالل بـراي    . دبه عنوان سـازمان مسـئول شـناخته شـده باشـ     DIDMبطور رسمی توسط 

.محصوالت کارخانه مذکور توسط این سازمان اسالمی معتبر جهت صادرات به مالزي صادر می گردد

د صادر می گردد یکسال اعتبـار خواهـد   گواهی حالل اولیه اي که براي یک کارخانه مورد تایی.2-10

بـراي نگهداشـتن   . ددر طی این مدت کارخانه توسط سازمان اسالمی معتبـر پـایش مـی گـرد    . داشت

سط مراجـع صـالحیت دار مـالزي مـورد     وضعیت حالل، کارخانه بطور دوره اي هر دو سال یکبار تو

سازمان اسالمی موظف است که کلیه کارخانه هاي مورد تایید را پایش نموده و . بررسی قرار می گیرد

کوتـاهی در ارائـه   . نمایـد ارائه سازمان توسعه اسالمی مالزيگزارش ساالنه وضعیت حالل آنها را به

.چنین گزارشاتی منجر به لغو گواهی حالل کارخانه و ابطال صالحیت سازمان اسالمی خواهد شد

اعطاء مرتبه حالل.11

کلیه کارخانجاتی که موارد فوق را رعایت نمایند به عنوان کارخانه تولیـد کننـده محصـوالت حـالل     

.شناخته میشوند

لیا لغو وضعیت حالابطال.12

این حق را براي خود محفوظ نگهداشته است کـه در مـوارد   (DIDM)سازمان توسعه اسالمی مالزي 

.هر کارخانه اي را لغو نمایدحاللتاییدیهذیل بتواند 

. در صورت پی بردن به هرگونه تخطی یا نقض شرایط حالل در کارخانه موردنظر.الف
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وضعیت حالل کارخانـه توسـط سـازمان اسـالمی     کوتاهی در ارائه منظم گزارش ساالنه در مورد.ب

.معتبر و شناخته شده

. همکاري نداردمتعاقب کشف این موضوع که سازمان اسالمی مدتی است که با کارخانه مورد.ج

دالیل زیر سازمان توسعه اسالمی مالزي تمایلی جهت بررسی درخواسـت  بر اساسدر صورتی که .د

.عیت حالل نداشته باشدبازگرداندن مجدد کارخانه به وض

زرسـی  قصور در ارائه گزارش ساالنه یا تشخیص هر نوع اشکال فنی و تکنیکی که تنها مسـتلزم با -

.صالح مالزي باشدمجدد کارخانه توسط مراجع ذی

کشف تقلبی که منجربه از بین رفـتن اطمینـان مراجـع ذي صـالح در مـالزي گـردد سـبب تعلیـق         -

پس از اتمام دوره تعلیق، کارخانه می .براي مدت پنج سال خواهد شدوضعیت حالل کارخانه حداقل

.تواند جهت تایید مجدد درخواست بازرسی نماید

درخواست بازرسی جهت تایید وضعیت حالل.13

صالح مالزي حق قبول یا رد درخواست جهت انجام بازرسی را بدون نیاز به ارائه دلیل براي مراجع ذی

.خود محفوظ می دارند
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Dضمیمه 

مقررات حالل سنگاپور و شرایط واردات

مقدمه.1

سنگاپور و فروش آنها بوسیله سه قـانون  بهمقررات حالل و شرایط واردات محصوالت غذایی.1-1

.این قوانین توسط سه سازمان دولتی مختلف به مورد اجرا گذاشته می شوند. کنترل می گردد

:نها عبارتند ازسازمانها و مقررات مربوطه آ.2-1

این قوانین واردات موادغذایی یا : موادغذایی1988فروش موادغذایی و مقررات 1973قانون .الف

محصوالت کشاورزي به سنگاپور را کنترل کرده و توسط دپارتمان کنترل موادغـذایی وزارت محـیط   

.زیست اجرا می شود

ل واردات، صـادرات و حمـل و نقـل    این قانون بـراي کنتـر  :1999قانون گوشت و ماهی سالم .ب

، 1999قانون گوشت و ماهی سـالم  . محصوالت گوشت و ماهی در پارلمان سنگاپور وضع شده است

دپارتمان محصـوالت را لغو نموده و توسط » ننده گوشتکشتارگاهها و کارخانجات فراوري ک«قانون 

.اجرا می شودغذایی اساسی در وزارت توسعه ملی
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این اختیار را می دهـد  (MUIS)این قانون به شوراي اسالمی سنگاپور :1998المیمتمم قانون اس.ج

که گواهی حالل هر محصول، سرویس یا فعالیت مرتبط با موادغـذایی حـالل را در سـنگاپور کنتـرل     

.نماید

هدف.2

هدف از این نوشتار نشان دادن چهارچوب کلی مقررات حـالل و شـرایط واردات سـنگاپور و    .1-2

.به وجوه مهم قوانین مربوطه استتوجه

ییواردات و فروش محصوالت غذا.3

واردات موادغذایی و محصوالت کشاورزي و فروش آنها در سنگاپور تحت کنترل قانون فروش .1-3

(FCD)1دپارتمـان کنتـرل موادغـذایی   . انجام مـی شـود  1988و مقررات موادغذایی 1973موادغذایی

.مقررات را برعهده داردوزارت محیط زیست اجراي این 

جهت اطمینان از سالم بودن کلیه موادغذایی فراوري شده موجود در بازار سنگاپور، الزم اسـت  .2-3

که کلیه محصوالت غذایی بدون درنظر گرفتن کشور تولیدکننده با استانداردهاي موجود در مقـررات  

.ی باید داراي شرایط ذیل باشندبطور کلی محصوالت غذایی ورادات. سنگاپور مطابقت داشته باشند

، عکـس هـایی از   دولتی کشور صادر کنندهیهتاییدهمراه باگواهی صادرات موادغذایی کارخانه .الف

کارخانه تولیدکننده موادغذایی، بارنامه کامیونهاي حمل کننـده محصـوالت غـذایی بـراي نگهداشـتن      

.رسیده باشدFCDبه تایید کلیه این موارد باید موادغذایی در دماي خاص، 

١ - Food Control Department
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برچسب گذاري محصول

محصوالت غذایی بطور مناسب و مطابق با شرایطی که در مقررات موادغذایی تصریح شده است .ب

.شده باشندبسته بندي و برچسب گذاري 

:برچسب محصول باید حاوي اطالعات زیر به زبان انگلیسی باشد.ج

.حصول باشدنامی قابل قبول که نشان دهنده ماهیت اصلی م-

.فهرستی از کلیه مواد تشکیل دهنده و افزودنیهاي مورد استفاده بترتیب نزولی بر اساس وزن-

. اگر غذا حاوي رنگ مصنوعی یا تارترازین است باید در برچسب آورده شود-

حداقل مقدار ماده غذایی در مورد موادغذایی مایع بر اساس حجـم و بـراي موادغـذایی جامـد بـر      -

.در بسته بندي قید گردد1وزن خالصاساس 

نام کشور تولیدکننده محصول-

نام و آدرس واردکننده، توزیع کننده یا نمایندگی در سنگاپور-

باید با حروفی چاپ گردد که ارتفـاع حـروف حـداقل    ) ج(به چهار بند اول بخش عبارات مربوط .د

.میلی متر باشد5/1

شرایط برچسب گذاري سایر

:مواد غذایی خاص وجود دارد که عبارتند ازد فوق شرایط دیگري نیز براي برخی بر موارعالوه. و

شیر و محصوالت لبنی-

١ - Net weight
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مواد غذایی داراي کاربرد خاص-

.محصوالت غذایی که ادعا می گردد منبع انرژي، پروتئین، مواد معدنی و ویتامین ها هستند-

. مصنوعی هستندمحصوالت غذایی که حاوي شیرین کننده هاي -

در برچسـب  همچنین. برچسب هاي محصوالت غذایی نباید حاوي ادعاي غیر قابل اثبات باشد.3-3

.آورده شده باشدنباید چیزي که بر اساس مقررات مواد غذایی ممنوع است

محصوالت غذایی بسته بندي شده که در جدول سوم مقررات غذایی فهرست شده اند باید بـر  .4-3

. مقررات مواد غذایی تاریخ زده شوند10ناساس قانو

ارزش هاي تغذیه اي باید بصورتی که در جدول سـیزدهم مقـررات غـذایی مشـخص گردیـده      .5-3

.آورده شود

ثبت محصوالت غذایی وارداتی 

کلیه محصوالت غذایی وارد شده به سنگاپور باید با ارائه تاییدیه ترخیص کاال، بوسیله دپارتمان .6-3

. مراحل ثبت هزینه اي دربرنخواهد داشت. ثبت گردند(FCD)واد غذایی کنترل م

معافیت 

محصوالت غذایی که مربوط به صادرات مجـدد، نمونـه هـاي تجـارتی، دیپلماتهـاي خـارجی،       .7-3

. مصرف شخصی، یا براي ترانزیت وارد کشور شده اند نیازي به ثبت شدن ندارند

غذایی تحت کنترل بازرسی و نمونه برداري از محصوالت 
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پس از واردات محصوالت غذایی زیر، واردکننده ها قبل از تـرخیص محصـوالت و عرضـه آن    .8-3

. تماس بگیرندFCDبراي فروش باید جهت انجام بازرسی و نمونه برداري با 

.137و سزیم 134کنترل آلودگیهاي رادیواکتیو براي سزیم : مواد غذایی واردشده از اروپاي شرقی-

1کنترل آفالتوکسین ها: بادام زمینی، بادام هندي و ذرت-

آفالتوکسین ها و نگهدارنده هاکنترل: کلیه آردها و نشاسته ها-

کنترل اسیدبوریک: ار و سویامحصوالت آگارآگ-

2کا-آسپارتام، ساخارین، آسه سولفام-کنترل براي سیکالمات: کمپوت میوه-

کنترل سرب و کادمیم: جنس سرامیکیظروف غذا با-

کنترل براي حضـور مـواد شـیمیایی، کنتـرل میکروبیولـوژیکی،      : آب هاي نوشیدنی، چشمه، معدنی-

فیایی آب و نامه گواهی سالم بودنمنشاء جغرا

. سال نباشد3گواهی اصل بودن و عمر محصول که کمتر از : ویسکی و براندي-

. استFCDمجوز براي محصوالت غذایی اشعه داده شده نیازمند -

واردات، صادرات و حمل و نقل محصوالت گوشت و ماهی .4

ایـن قـانون بـه حصـول     . در پارلمـان تصـویب شـد   1999قانون ماهی و گوشت سالم در سال .1-4

اطمینان از اینکه کلیه محصوالت گوشت و ماهی براي مصرف انسان مناسب بوده و عاري از بیمـاري  

. دیا آلودگی است کمک می نمای

١ - Aflatoxin
٢ - Acesulfam-K
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شـده و توسـط دپارتمـان    » کشتارگاهها و کارخانجات فراوري کننده«این قانون سبب لغو قانون .2-4

1999اجراي این قانون از نیمه دوم سـال  . وزارت توسعه ملی اجرا می گردد(PPD)1تولیدات عمده

.اجباري شد

بندي، بازرسی، واردات، بطور کلی این قانون، کشتار حیوانات، فراوري محصوالت غذایی، بسته .3-4

همچنـین ایـن   . توزیع، فروش، حمل و نقل و صادرات محصوالت گوشت و ماهی را کنترل می کنـد 

: قانون موارد ذیل را نیز دربر می گیرد

. دادن گواهی یا مجوز به کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت گوشت و ماهی-

روجی محصوالت گوشت و ماهی جهـت اطمینـان از   کنترل کلیه وجوه محموله هاي ورودي و خ-

اینکه با استانداردهاي تعیین شده مطابقت داشته و شرایط بسته بندي و برچسب گذاري رعایت شـده  

. است

در خصوص صادرات، اطمینان از اینکه محصوالت گوشتی از منابع مجـاز تـأمین شـده و محمولـه     -

. صادراتی با شرایط کشور مقصد مطابقت دارد

دادن گواهی به کلیه کشتارگاهها جهت تضمین این موضوع کـه کلیـه حیوانـات کشتارشـده بـراي      -

مصرف انسان مناسب هستند و الشه هاي مربوط به حیواناتیکه براي مصرف نامناسب مـی باشـند بـا    

.روش توصیه شده معدوم گردیده اند

١ - Primary Production Department
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سیستم هایی که مواد غذایی را در دادن مجوز به کلیه سیستم هاي فراوري کننده مثل کارخانجات و-

.شرایط سرما نگهداري می کنند مثل سردخانه ها

تایید کلیه فروشگاههاي عمده فروشی که محصوالت گوشت، ماهی یا هر نوع محصول حیـوانی را  -

. عرضه می کنند

ایـن  . همچنین این قانون اجازه می دهد که براي کنترل موارد خاص قوانین تکمیلی وضع گردد.4-4

:قانون می تواند جهت موارد ذیل استفاده شود

ی ساختمان و نیز وسایل حمل و نقلبازرس-

ایش و تایید محصوالت گوشت و ماهیآزم-

گواهی نمودن محصوالت گوشت و ماهی صادراتی و شرایطی که می تواند سبب ابطال این گواهی -

. ها شود

.دیگر به حیوانات قبل از کشتارکنترل و جلوگیري از تجویز داروها یا مواد-

ي جلوگیري از پذیرش حیوانات بیمار و حیوانـاتی کـه گوشـت آنهـا بـرا     کشتارگاهها جهتکنترل-

. مصرف انسان مناسب نمی باشد

شت و ماهی در واحدهاي تولیدکنندهکنترل فراوري و بسته بندي محصوالت گو-

، و نگهداري محصوالت گوشت و ماهیتعیین شرایط موردنیاز جهت سردکردن، منجمدکردن-

مواد مورد استفاده در بسته بنديتعیین معیارهاي مربوط به تاییدکردن-
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داري سیسـتم، و مـدیریت   کنترل ساختمان، نور، تهویه، دما، پـاکیزگی، زهکشـی، تـأمین آب، نگهـ    -

:فضاهاي کار

ابـزار و وسـائل، ظـروف و    کنترل ساختمان، تمیزي و نگهداري کلیه تجهیـزات ثابـت، دسـتگاهها،   -

.هرآنچه استفاده می شود

عیت لباس، رفتار، و وضعیت سالمتیکنترل شرایط بهداشتی پرسنل نظیر وض-

در فـراوري محصـوالت   کنترل کاربرد مواد شیمیایی، داروها و سایر مواد و استفاده از افزودنـی هـا  -

:گوشت و ماهی

دارویی یا دیگر مواد استفاده شده در محصول گوشت ضرورت درج ماهیت و میزان مواد شیمیایی، -

تفاده شده در فراوري این محصوالتیا ماهی و یا افزودنی هاي اس

نامناسب براي استفاده در محصوالتتعیین چگونگی برخورد با حیوانات و ماهی هاي بیمار یا -

نعـت یـا   و ممامـاهی صـادراتی بـا شـرایط کشـور مقصـد      محصوالت گوشـت و  بیقضرورت تط-

. محدودکردن صادرات محصوالتی که فاقد شرایط تعیین شده باشد

.تعیین ضوابط و معیارهاي رفتار با حیواناتی که جهت مصرف انسان کشتار می شوند-

کنترل روش هاي کشتار حیوانات -

وزتعیین استانداردهاي مربوط به انجام مراحل پس از کشتار در کشتارگاههاي داراي مج-

رل واردات حیوانات، ماهی، و محصـوالت گوشـت و مـاهی بـداخل سـنگاپور و تعیـین روش       کنت-

ت و ماهی در محل ورود به سنگاپوربرخورد با این حیوانات، و محصوالت گوش
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عیین روش اخذ و آنالیز نمونه هات-

مقررات حالل . 5

رسـید ایـن اختیـار بـه     که توسط پارلمان به تصویب1998در اجراي متمم قانون اسالمی سال .1-5

داده شده است تا بتواند همه وجوه مربـوط بـه گـواهی حـالل در     (MUIS)شوراي اسالمی سنگاپور 

. سنگاپور را کنترل نماید

بـر اسـاس   . بود» فروش مواد غذایی«قبل از این قانون، شوراي اسالمی سنگاپور متکی به قانون .2-5

متن . الت تقلب می کردند مورد ماخذه قرار می گرفتنداین قانون افراد متخلفی که در برچسب محصو

هیچ شخصی حق فروش مواد غذایی را که برچسب آن سبب گمراهـی شـده، فریـب    «قانون می گوید

محصول دچار اشتباه سالم بودنآمیز باشد، و یا باعث شود که مصرف کننده در مورد فایده، ارزش یا 

.»شود را ندارد

اختیار می دهد که در ارتباط با هر محصـول، سـرویس یـا فعالیـت     MUISاین متمم قانونی به .3-5

همچنین جهت تضمین رعایت شرایط مندرج در قانون . مرتبط با موادغذایی گواهی حالل صادر نماید

اسالمی در تولید، فراوري، عرضه محصوالت، تأمین مواد غذایی سرویس هاي غذایی یا انجام فعالیت 

.الل را کنترل نمایدآنها دارندگان گواهی ح

اجازه می دهد که جهت کنترل صدور و استفاده از گـواهی هـاي   MUISهمچنین این قانون به .4-5

بـر اسـاس   همچنـین . حالل و استفاده از عالئم مربوط به گواهی حالل قوانین فرعی را وضـع نمایـد  

. دداراي اختیارات دیگري از جمله تعیین میزان مجازات خواهد بوMUISقانون 
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مزایاي دارا بودن گواهی حالل .6

گواهی حالل و عالمت گواهی حالل یک تاییدیه معتبر، قانونی و مستقل جهت تصدیق ادعـاي  .1-6

. تولیدکننده، توزیع کننده یا فروشنده مبنی بر مطابقت داشتن محصوالت غذایی با شرایط حالل اسـت 

ه در تولید محصول حـدود و قـوانین اسـالمی    این عالئم به مصرف کننده مسلمان اطمینان می دهد ک

.نقض نشده است

براي صادرکنندگان، گواهی حالل سبب افزایش احتمال مطابقت داشتن محصوالتشان با شرایط .2-6

گـواهی  . این گواهی سبب افزایش فروش محصـول در بـازار مـی شـود    . کشور واردکننده خواهد شد

الل بودن وضعیت محصوالت غذایی را تضمین مـی  حالل یک نشان پذیرفته شده جهانی است که ح

. کند

شرایط کلی حالل .7

به منظور اطمینان از کنترل و اجراي مناسب برنامه تاییدیه حالل، کلیه متقاضیان قبـل از صـدور   .1-7

:مهمترین این شرایط عبارتند از. گواهی حالل باید شرایط درخواست را احراز نموده باشند

و محصـوالت گوشـتی بایـد توسـط فـرد مسـلمان داراي       ) شـامل گوشـت طیـور   (کلیه گوشت ها -

افزودنی هاي داراي منشاء . صالحیت کشتارشده و از فروشندگان داراي گواهی حالل تهیه شده باشند

. حیوانی مثل ژالتین و روغن هاي شیرینی پزي نیز باید از منابع داراي گواهی حالل تهیه شده باشـند 

ك، چربی خوك و محصوالت فرعی آنها، الکل و دیگر مواد غـذایی غیـرحالل   استفاده از گوشت خو

. در افزودنی هاي غذایی بشدت ممنوع شده است
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و محصوالت فرعی آنها باید توسط یک سازمان ) از جمله گوشت طیور(کلیه گوشت هاي وارداتی -

. نیز تایید گرددMUISاسالمی خارجی معتبر گواهی شده و توسط 

احل کشتار، آماده سازي، فـراوري، حمـل و نقـل و نگهـداري کلیـه محصـوالت غـذایی و        طی مر-

افزودنی هاي غذایی باید بطور دقیق و کامل جداسازي شده و با محصوالت غذایی غیـرحالل تمـاس   

. نداشته باشند

دغـذایی  تهیـه و تولیـد موا  روندحداقل دو فرد مسلمان با تجربه کافی باید در مراحل تولید و تایید -

وظیفه آنها در مشخص نمودن و تداوم اطمینـان از اینکـه مراحـل تولیـد بـا معیارهـاي       . دخیل باشند

.اسالمی مطابقت دارد یا خیر با اهمیت و حیاتی می باشد

از جابجائی ظروف و تجهیزات مربوط به موادغذایی حالل و غیرحالل طی مراحـل آمـاده سـازي،    -

اید اجتناب نموده و مکان مربوط به شستشو و خشک کـردن ایـن   جمع آوري، شستشو یا نگهداري ب

چنانچـه وسـائل و   MUISبـر اسـاس مقـررات رسـمی     . وسایل باید مشخص و تفکیک شـده باشـد  

تجهیزات از قبیل ظروف، آالت برنده، دستگاه هـاي ظرفشـویی، سـردکننده هـا، فریزرهـا و اتاقهـاي       

ایی حاوي گوشت خوك مورد استفاده قرار گرفته اند سردکننده قبالً جهت آماده سازي و تهیه موادغذ

. باید بطور کامل و با روش مذهبی تمیز شوند

رستورانها و مراکز تهیه غذا که داراي گواهی حالل می باشند باید فقط غـذا و نوشـیدنیهاي حـالل    -

غذاي غیرحالل از جمله گوشت خوك و محصوالت فرعـی آن و الکـل نبایـد عرضـه     . عرضه نمایند
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کارکنـان مجـاز بـه سـرونمودن غـذا و      . شده یا در اجزاء تشکیل دهنده غذا و نوشیدنیها استفاده شود

. نوشیدنیهاي غیرحالل در اماکن مخصوص عرضه مواد غذایی حالل نمی باشند

سیستم هاي زنجیره اي فست فود یا عرضه کننده غذاهاي آماده مصرف که داراي نماینـدگی هـاي   -

. اید براي همه نمایندگی هاي خود درخواست گواهی حالل نمایندمتعددي می باشند ب

به درخواست کنندگان توصیه می شود که قبل از ارائه درخواست رسمی، کامالً به شیوه حالل عمل -

تعیـین شـده اسـت توجیـه     MUISنموده و کارکنان خود را کامالً در مورد شرائط حالل کـه توسـط   

. نمایند

تحقیق و بازرسی .8

پس از ارائه درخواست و در مراحل صدور گواهی حالل، براي اطمینان از رعایت شرایط حالل .1-8

. تحقیق و بازرسی هاي سرزده از مجموعه اي که درخواست گواهی حالل نموده است انجام می گیرد

: معموالً در این بازرسی ها یک یا چند مورد از موارد ذیل مورد رسیدگی قرار می گیرد

م شده براي رسیدن به وضعیت حاللیابی جدیت و تالش هاي انجاارز-

درخواست ارائه شده و ادعاي موجودتایید صحت اطالعات و شواهد در خصوص-

یت حالل و سیستم هاي کنترل داخلیارزیابی مطابقت کلی با وضع-

کارآیی و انسجام اجراي کارارزیابی -

ت موارد مربوطه در فرایند تولیددر راهنمایی و تضمین رعایارزیابی نقش و فایده پرسنل مسلمان -

حالل و رعایت موارد توسط کارکنانآموزش و تقویت درك شرایط -
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رعایت موارد مربوط به تولید حاللارزیابی خطر عدم -

ي اهمیت جهت بهبود و اصالح سیستمگزارش موارد دارا-

مراحل واردات .9

شده به کشور باید توسط واردکننده در دپارتمان کنترل موادغـذایی  ردکلیه محصوالت غذایی وا.1-9

(FCD)یک کپی از اظهارنامه واردات که توسط هیأت توسعه تجارت سنگاپور موردتاییـد  . ثبت گردد

سنگاپور سیستمی را تحت عنـوان  . ارسال گرددFCDقرار گرفته است باید توسط نامه یا فاکس براي 

جهت سهولت انجام امور مربوط به صادرات و 2یا شبکه تجاري1کترونیکیسیستم مدارك تجارت ال

)www.asianconnect.com/TBD/TRS/cmum.html(.واردات راه اندازي کرده است

شماره ثبـت مرکـزي بـا هیـأت     شرکت هاي واردکننده محصوالت به سنگاپور باید براي گرفتن .2-9

ثبت هر محصول خـاص بـراي مـدت یکسـال اعتبـار خواهـد       . حاصل نمایندتوسعه بازرگانی تماس 

مواردي که صادرات و واردات آنها تحت کنترل قرار دارد ممکن است قبل از اخذ تاییدیه هـا  . داشت

. و مجوزهاي الزم نیازمند ثبت شدن باشند

. ت گوشت و طیـور بایـد داراي گـواهی سـالمت صـادرات باشـند      کلیه محموله هاي محصوال.3-9

باید براي محصوالت گوشتی مثل فراورده هاي سوسـیس و  3گواهی سازمان کشاورزي ایاالت متحده

گوشـت دارنـد   % 3براي محصوالتی کـه کمتـر از   . اخذ گردد) نوعی فراورده گوشتی(4کالباس و پاته

١ - Electronic trade documentation system
٢ - Trade Net
٣ - U.S  Department of Agriculture
٤ - Patty
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گوشـت، صـادرکنندگان   % 3ل محصـوالت داراي بیشـتر از   هنگام ارسـا . گواهی ایالتی کفایت می کند

تماس داشته باشند تا مشخص گردد چـه نـوعی گـواهی الزم    USDAآمریکایی باید با ادارات محلی 

بازرسی محمولـه هـاي گوشـت و طیـور ارسـال شـده بـه        . است و این گواهی چگونه بایداخذ گردد

اطالعـات مربـوط بـه وارد کننـدگان و     .انجـام مـی شـود   سنگاپور توسط دپارتمان تولیـدات عمـده  

.محصوالت وارداتی گوشت و مرغ آنها باید ثبت گردد

و تعرفه ها وارداتکنترل

. سنگاپور محدودیتی در سهمیه ها وضع ننموده و اکثر محصوالت را می توان آزادانه وارد نمود.4-9

بـه جـز بـراي توتـون و     .مجوزهاي خاص موردنیـاز اسـت  ) به جز سبوس برنج(براي واردات برنج 

.محصوالت آن، و نوشیدنیهاي الکلی تعرفه اي براي محصوالت وارداتی وضع نشده است

درخواست مجوز ترخیص کاال 

شـده و داراي شـماره رفـرانس محمولـه     انجـام درخواست مجوز باید از طریق شبکه بازرگانی.5-9

3و شماره حواله بارگیري دریاییبراي صادرات کاال(HUCR)2یا محموله شرکت(OUCR)1دریایی

(OBL)4یا بارگیري از بندر، یا شرکت(HBL)        و شـماره تخلیـه بـار در بنـدر بـراي محمولـه هـاي ،

. این شماره رفرانس ها از شرکت هاي باربري یا حمل و نقل قابل دریافت است. وارداتی باشد

تماس با سازمانها و مراکز مهم .10

١ - Ocean Unique Cargo Reference
٢ - House Unique Cargo Reference
٣ - Ocean Bill of Loading
٤ - House Bill of Loading
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Majlis Ugama Islam Singapura
Islamic Centre of Singapore
٢٧٣ Braddell Road
Singapore ۵٧٩٠٢
Tel: ۶٣-٧۵٩٧۴۵٠
Fax: ۶۵- ٣۵٣٠٣۶٣
www. Muis.gov.sg

Food Control Department
Ministry of the Environment
Environment Building
۴٠ Scotts Road
Singapore ٢٢٨٢٣١
Tel: ۶۵-٧٣٢٧٧٣٣
Fax: ۶۵-٧٣١٩٨۴٧٣١٩٨-٣۴۴

Custom & Excise Department
Customs Service Centre
Tel: ۶۵-٣۵۵٢٠٠٠

Primary production Department
Ministry of National Development
Maxwell Road
Singapore ٠۶٩١١٠
Tel: ۶۵-٢٢٢١٢٢٢
Fax: ۶۵-٢٢٠۶٠۶٨

Trade Development Board of Singapore
Manifest Audit Unit
Tel: ۶۵-۴٣٣۴۵٧٧-۴٣٣۴٧٧٨
Port of Singapore Authority
Help Desk
Tel: ۶۵-٣٢١١۵٢٨/٣٢١١١٧٣.

Port of Singapore Authority
Help Desk
Tel: ۶۵-٣٢١١۵٢٨ or ٣٢١١١٧٣



٣٤٥

Eضمیمه

ایالت نیوجرسیدرقوانین مواد غذایی حالل

2000مارس سال 6مصوب ،وجرسی، مجلس قانونگذاري ایالت نی1919نسخه اول، جلسه 

: خالصه

.جلوگیري از تقلب در مراحل تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی عرضه شده به عنوان حالل

: متن نسخه حاضر

ماه مـی سـال   22مطابق با گزارش هیأت قانونگذاري امور مصرف کننده و کمیته قانونگذاري مشاغل 

.، همراه با متمم هاي مربوطه2000

ون مانع از فریب دادن مصرف کننده در هنگام تهیه، توزیـع و عرضـه محصـوالت غـذایی بـه      این قان

,١٩٨٨.P.Lمتمم (عنوان غذاي حالل می شود C.١۴۵ و ضمیمهP.L.١٩۶٠, C.٣٩(

. این قانون توسط مجلس سنا و هیأت قانونگذاري ایالت نیوجرسی به تصویب رسیده است

» قانون حمایـت از مصـرف کننـده غـذایی حـالل     «انون به این ق6تا 1بخش هاي ) بخش جدید(.1

.معروف است

: آنچنانکه در این قانون آمده است) بخش جدید(. 2
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در این قانون به هر تشکیالتی که مواد غذایی را به عنوان غذاي حالل معرفی، آماده 1واژه فروشنده-

اما نه محدود به مواردي چـون  این تشکیالت شامل،. سازي، تهیه و بفروش می رساند گفته می شود

تولیدکنندگان، کشـتارگاهها، عمـده فـروش هـا، فروشـگاهها، رسـتورانها، هتـل هـا، آشـپزخانه هـا،           

فروشگاههاي عرضه گوشت، کمپ هاي تابسـتانی، نـانوایی هـا، فروشـگاههاي موادغـذایی لـوکس،       

مواد غـذایی منجمـد و   سوپرمارکت ها، خواروبار فروشی ها، آسایشگاههاي سالمندان، فروشنده هاي

این تشکیالت ممکن است در زمینـه فـروش، تهیـه یـا     . شرکت هاي واسطه در مواد غذایی می باشد

. نگهداري مواد غذایی غیرحالل نیز فعالیت داشته باشند

در این قانون به معنی مدیر بخش امور مصرف کننده در دپارتمان قانون و بهداشت عمـومی  2مدیر-

. است

در این قانون به معنی غذا، محصول غذایی، افزودنی غذایی، مکمل غذایی و نوشیدنی ها 3اواژه غذ-

. است

) بخش جدید(.3

ـ      هر فروشنده اي که غذایی را به عنوان حالل تهیه- د بایـد  ، توزیع یـا بـراي فـروش عرضـه مـی کن

ه و در خص نمـود اطالعات الزم که شامل نوع و مقدار محصول است را مطابق با آنچه که مـدیر مشـ  

,١٩۶٠.P.L(۴-٨:C.۵۶)قـانون  4در بخش انطباق با شرایط آورده شده C.بـر روي  مـی باشـد را  ٣٩

١ - Dealer
٢ - Director
٣ - Food
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خـاص  ملزم نموده است غـذا بایـد در محـیط   همچنین بر اساس آنچه که مدیر . نمایدمحصول درج 

. تعیین شده جهت فروش عرضه گردد

. ی شودعملی مجرمانه محسوب مفوقنقض کردن موارد بند -

این قانون چنانچه شرایط مورد نظر قـانون را رعایـت   3افراد مورد اشاره در بخش ) بخش جدید(.4

غالب شواهد گویاي این موضوع است که افـراد متعهـد   . نمایند مرتکب عمل غیرقانونی نخواهند شد

ي کننده یا وظیفه خود را در خصوص مشخص نمودن کشتارگاه، تولیدکننده، فراوري کننده، بسته بند

. توزیع کننده هر محصولی که به عنوان حالل عرضه می گردد بخوبی انجام می دهند

چنانچه فروشنده، غذایی را در اختیار داشته باشد که مطـابق بـا شـرایط منـدرج در     ) بخش جدید(.5

. این قانون نباشد احتماالً نشانگر آن خواهد بود که شخص قصد فروش آن غذا را دارد3بخش 

ند باید هر فروشنده اي که غذایی را آماده سازي، توزیع یا براي فروش عرضه می ک) بخش جدید(.6

این شرائط شامل موارد ذیل اما نه محدود به آن است که عبارتند از ثبـت  .شرایط مدیر را رعایت کند

نون قـا 4موارد، برچسب گذاري، بسته بندي مطابق بـا مقـررات و بـر اسـاس مـوارد قـانونی بخـش        

P.L.١٩۶٠, C.٣٩(C.۶۵:٨-۴)

,١٩٨٨.P.Lقانون [.7 c.١۵۴بصورت زیر مورد تجدیدنظر قرار گرفته است .

در مورد آماده سازي، توزیع و فروش مـواد غـذایی مختلـف،    ) تجدیدنظر قانون غذاي کوشر: (قانون

,١٩٨١.P.Lاز قانون B23ایالت نیوجرسی و لغوکردن بخش C2، مقررات 21متمم فصل  c.٢٩٠

]cF:P.L.١٩٨٨,C.١۵۴,title

,١٩٨٨.p.Lاز قانون 1بخش [.8 c.١۵۴(C.٢C:٧.٢-٢١)بصورت زیر مورد تجدیدنظر قرار گرفت .
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: اصطالحات.الف

به معنی پرداختن به فعالیت هاي تبلیغاتی نظیـر تبلیـغ کـردن در روزنامـه، رادیـو و      1»تبلیغ کردن«-

. ورهاي تبلیغاتی، ویترین ها و سایر روش ها می باشدتلویزیون، توزیع اطالعیه و بروش

منظور هر نوع غذا یا محصول غذایی بصـورت خـام یـا    2»غذا، محصول غذایی یا کاالي غذایی«-

فراوري شده جهت مصرف انسان است که ممکن است حالت مایع یـا جامـد داشـته باشـد و شـامل      

. شیدنی هاي الکلی و غیرالکلی و غیره استگوشت، محصوالت گوشتی، شیر، فراورده هاي لبنی، نو

به غذاهایی گفته می شود که قبل از فروش بـه گونـه   » کاالهاي غذایی در شکل بسته بندي شده«-

.اي بسته بندي شده اند که مناسب خرده فروشی باشد

به معنی غذاهایی است که تحت شرایط و قوانین مذهب یهودي ارتودوکسی آماده و تهیـه » کوشر«-

. شده و شامل مواد غذایی تهیه شده براي جشن عید فصح نیز می شود

,١٩٨٨.cf:P.L)]. به غذاهایی گفته می شود که بر اساس قوانین اسالمی تهیه شـده باشـند  » حالل«-

c.١۵۴, s.١)

,١٩٨٨.P.Lاز قانون 2بخش [.9 c.١۵۴(C.٢C:٧.٣-٢٧)بصورت زیر مورد تجدیدنظر قرار گرفت :

: شاملموارد.ب

١ - Advertise
٢ - Food Commodity
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این اظهارات شامل هـر نـوع نوشـتار یـا     . اظهار گمراه کنند و غلط توسط این قانون منع شده است-

شـخص غـذاي غیـر    گفتار مستقیم یا غیرمستقیم که به منظور فریب یا به اشکال دیگر سبب شود که 

. را کوشر تصور نمایدکوشر

که به هر روشی جهت فروش و یـا  وجود هر نوع غذا یا محصول غذایی غیرکوشر در محل کسب-

ارائه سرویس غذایی کوشر مورد تبلیغ و عرضه قرار گیرد حکم فروش داشـته و صـاحب ایـن مـواد     

. غذایی مرتکب جرم شده است

این موضوع کامالً منطقی است که بر اساس این قانون و بـدنبال شـکایات کشـتارگاه، تولیدکننـده،     -

کـه بـر اسـاس قـوانین یهـودي      یکننده، یا هر شخص یـا سـازمان  فراوري کننده، بسته بندي و توزیع

. محصوالت غذایی کوشر را تایید می کند، افراد خاطی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند

,١٩٨٨.P.Lعرضه محصوالت تقلبی یا غیرمجـاز توسـط قـانون   - c.١۵۴(C.٢C:٧.٢-٢١ et seq)  منـع

ود که بطور مستقیم یـا غیرمسـتقیم سـبب گمـراه     موارد شامل هر گفتار یا نوشتاري می ش. شده است

کردن افراد شده بنحویکه آنها تصور کنند محصوالت یا غذاهایی که غیرحالل می باشند حالل بوده و 

. اقدام به خرید نمایند

وجود هر نوع غذا یا محصول غذایی غیرحالل در محل کسب که به هر روشی جهت فـروش و یـا   -

مورد تبلیغ و عرضه قرار گیرد حکم فروش داشـته و صـاحب ایـن مـواد     ارائه سرویس غذایی حالل 

.غذایی مرتکب جرم شده است
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شکایات کشتارگاه، تولیدکننده، فراوري کننده، بسته بندي و توزیع کننده، یا هر شخص و سـازمانی  -

ی که بر اساس شرایط مذهبی اسالمی و مجوزهاي مربوطه اقدام به تولید محصوالت غذایی حـالل مـ  

,١٩٨٨.cf:P.L)]. نماید از افراد متهم، باید بر اساس این قانون مورد پی گیري قرار گیرد c.١۵۴.s.٢)

,١٩٨٨.p.Lاز قانون 3بخش [.10 C.١۵۴(C.٢C:٧-٢١.۴)بصورت زیر مورد تجدیدنظر قرار گرفت:

وارد ذیـل  شخصی مجرم تلقی می شود که در زمینه کسب و کار مربوط به مواد غذایی مرتکب مـ .ج

: شود

عرضه، آماده سازي و فروش هر نوع ماده غذایی بصورت ناروا، یا عرضه مواد غذایی غیرکوشر .1-1

. به عنوان کوشر یا موادغذایی مربوط به عید فصح

برداشتن یا مخدوش کردن یا باعث حذف شدن و مخدوش شـدن آنچـه کـه سـبب شناسـایی      .2-1

مگـر در مـواردي کـه محصـول بـه عنـوان       . فصـح مـی شـود   محصولی به عنوان کوشر یا کوشر عید

. غیرکوشر عرضه شود و از مخدوش نمودن برچسب یا عالئم خاص چنین مفهومی استنباط نگردد

در مواردي که برچسب یا عالئم دیگر مربوط به کشتارگاه بصـورت تقلبـی بـر روي محصـول     .3-1

. به عنوان کوشر کرده باشدالصاق شده باشد و فرد اقدام به عرضه یا فروش محصول

الصاق برچسب یا عالئم مشخص کننده بر روي محصوالت غذایی بسته بندي شـده بـه عنـوان    .1-2

کوشر یا کوشر عید فصح یا در اختیار داشتن این برچسب ها مگر آنکه فرد خود تولیدکننده محصـول  

.و یا بسته بندي کننده این محصوالت باشد
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ئم مشخص کننده بر روي محصوالت بسته بندي نشده که به عنوان کوشر الصاق برچسب یا عال.2-2

یا کوشر عید فصح عرضه می گردد و یا در اختیار داشتن این برچسب ها یا دیگـر وسـائل شناسـایی    

. کننده محصول، مگر آنکه فرد تولیدکننده این محصوالت غذایی باشد

ه بندي شده به عنوان کوشر یا کوشر عیـد  الصاق برچسب تقلبی بر روي محصوالت غذایی بست.3-2

فصح با در اختیار داشتن مجوز الصاق بر روي محصول، به هر زبانی با کلماتی چون کوشر یا کوشـر  

.براي عید فصح، فاقد شیر و گوشت، کوشر کامل، یا هر واژه دیگر به منظور فریب مصرف کننده

ا داشتن مجوز الصاق با استفاده از کلماتی الصاق برچسب بر روي هر محصول بسته بندي شده ب.4-2

بـا  4، یا طرح یهودي، مگر آنکـه در برچسـب واژه غیرکوشـر   3، یهودي2، نوع کوشر1چون طرح کوشر

. همان بزرگی و در کنار این لغات درج شده باشد

در محـل کسـب در   محصـوالت غـذایی   فروش، عرضه براي فروش، آماده سازي، یا سروکردن .1-3

، مگر آنکه عباراتی بسته بندي نشدهکوشرت غیر کوشر بسته بندي نشده و محصوالت محصوالشکل

در اینجـا غـذاهاي کوشـر و    «، یـا  »در این مکان غذاهاي کوشر و غیرکوشر فروختـه مـی شـود   «نظیر 

یا عبارات مشابه را در ورودي رستوران یا فروشگاه با حروف کتابی بـزرگ  » غیرکوشر سرو می گردد

. داقل چهار اینچ نوشته و نصب نمایدو با ارتفاع ح

١ - Kosher- Style
٢ - Kosher-type
٣ - Jewish
٤ - Non- Kosher
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در آگهی و تبلیغ هر نوع غذاي عرضـه شـده بـراي    1استفاده از هر واژه یا نمادي به زبان عبري.2-3

فروش یا مکانی که غذا در آن آماده می شود چه در آن محل مصرف گردد و یا مصرف در خـارج آن  

لیسی و با خطی حـداقل بـه انـدازه همـان     محل صورت گیرد، مگر آنکه بصورت مناسبی به زبان انگ

فـروش غـذاي   «یـا  » فقط فروش غـذاي کوشـر  «خطی که واژه عبري نوشته شده است عباراتی چون 

منظور از نماد یا سمبل عبري در این پاراگراف لغت، . یا عبارات مشابه نوشته شود» کوشر و غیرکوشر

یگري است که شـبیه حـروف یـا کلمـات     حرف، هر نمادي، مظهر یا نشانه، عالمت، نشان یا عالئم د

.عبري باشد

عرضه غذاهاي بسته بندي نشـده کوشـر و غیرکوشـر در یـک ویتـرین یـا مکـان کسـب مگـر          .1-4

:موارد زیر رعایت شده باشدآنکه

غـذاي  «نصب عالئم مشخص کننده و تابلوي مناسب در باالي هر نوع محصول مثالً نوشـتن  .1-1-4

حروف بزرگ کتابی در مکانی کامالً مشخص و قابـل رویـت و یـا بـه     با» غذاي غیرکوشر«و » کوشر

.»گوشت غیرکوشر«و » گوشت کوشر«همین ترتیب در خصوص گوشت نوشتن 

جداکردن محصوالت غذایی کوشر از محصـوالت غـذایی غیرکوشـر یـا نگهـداري آنهـا در       .2-1-4

.تیشن بندي مناسبکابینت هاي متفاوت و یا جداکردن اقالم کوشر و غیرکوشر توسط پار

آماده نمودن و عرضه محصوالت غذایی کوشر در ظروفی که مختص این محصوالت در نظر .3-1-4

. گرفته شده است

١ - Hebrew
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آماده کردن و سروکردن هر غذایی به عنوان کوشر جهت مصرف در محل و یـا جـایی دیگـر و    .2-4

. د ذیل رعایت شودتهیه نمودن و سروکردن غذاي غیرکوشر در همان مکان مگر آنکه موار

استفاده از ظروف و وسایل مجزا جهت استفاده و نگهداري هـر نـوع غـذا و نیـز اسـتفاده از      .1-2-4

.برچسب و عالئم مشخص بر روي این وسایل و ظروف

در این مکان غـذاهاي  «نوشتن عبارات مناسب با استفاده از حروف بزرگ کتابی مثالً عبارت .2-2-4

در منوي غذا، و استفاده از عالئم و نصب آنهـا در مکـان   » و فروخته می شودکوشر و غیرکوشر تهیه 

.مناسب

مهـر یـا   فاقـد به عنوان کوشـر کـه  جهت فروشهر نوع ماده غذاییداشتنفروش یا در اختیار .3-4

.که نشان دهنده  کوشر بودن محصول باشدعالمت کشتارگاه 

خیسـانده شـده و   «ه عنوان کوشر که بـه عنـوان   فروش و یا عرضه هر نوع گوشت و مرغ تازه ب.4-4

محصول به گونه اي خیسانده و نمک سـود  : مگر آنکه الف. مشخص گردیده است1»نمک سوده شده

خیسانده و نمـک سـود   «بر روي برچسب بسته بندي محصول عبارت : شده باشد که کوشر گردد، ب

نمی باشد عالمتی کـه دال بـر ایـن    آورده شده باشد، و در مواردي که محصول بسته بندي شده» شده

در این پاراگراف منظور از گوشت و مرغ تـازه گوشـت و   . موضوع باشد به نحو مناسبی الصاق گردد

. بر روي آن انجام نشده باشدمرغی است که فراوري دیگري غیر از خیساندن و نمک سودکردن 

.به عنوان حاللغبه دروسروکردن هر نوع ماده غذاییعرضه، فروش، تهیه و.1-5-4

١ - Soaked and Salted
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برداشتن یا مخدوش کردن یا سبب حذف شدن و مخدوش شدن آنچه کـه سـبب شناسـایی    .2-5-4

مگر در مواردي کـه محصـول بـه عنـوان غیـرحالل      . یک محصول به عنوان محصول حالل می گردد

عرضه شده باشد و از مخدوش شدن برچسب یا عالئم موجود در محصول چنـین مفهـومی اسـتنباط    

. نشود

در مواردي که برچسب یا دیگر عالئم مربوط به کشتارگاه بصورت تقلبی بـر روي محصـول   .3-5-4

الصاق شده باشد و شخص اقدام به عرضه یا فروش محصول مذکور به عنوان محصول حـالل کـرده   

. باشد

الصاق برچسب یا عالئم مشخص کننده بر روي محصوالت غذایی بسته بندي شده حـالل و  .1-6-4

ر اختیار داشتن این برچسب ها و یا دیگر عالئم مربوط به شناسایی محصول به عنوان حالل جرم یا د

. تلقی می گردد، مگر آنکه فرد تولیدکننده یا بسته بندي کننده محصوالت بسته بندي شده حالل باشد

حـالل،  الصاق نمودن برچسب یا دیگر عالئم شناسایی بر روي اقالم غذایی بسته بندي نشده.2-6-4

و یا در اختیار داشتن این برچسب ها یا دیگر عالیم جرم تلقی شده مگر آنکه فـرد خـود تولیدکننـده    

.این محصوالت غذایی باشد

الصاق برچسب تقلبی بر روي محصوالت بسته بندي شده اي که به عنـوان محصـول حـالل    .3-6-4

و عالئم به منظـور فریـب و گمـراه    عرضه می شود به هر زبانی، با کلماتی چون حالل یا دیگر لغات

. کردن افراد بنحویکه مصرف کننده فکر کند که محصول حالل خریداري می کند جرم می باشد
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فروش، عرضه، تهیه، یا سروکردن مواد غذایی بسته بندي نشـده غیـرحالل و موادغـذایی بسـته     .7-4

ستوران یا فروشگاه با حروف مگر آنکه در ورودي ر. بندي نشده حالل در یک مکان واحد جرم است

در این مکـان موادغـذایی حـالل و غیـرحالل     «کتابی بزرگ با ارتفاع حداقل چهار اینچ عباراتی نظیر 

و یـا عبـارات مشـابه    » در این مکان غذاهاي حالل و غیرحالل سرو مـی گـردد  «یا » فروخته می شود

. نوشته شود

عالمت ومهرت غذایی حالل در حالیکه فاقد به عنوان محصوالفروش یا عرضه مواد غذایی.1-8-4

. باشدکه نشان دهنده حالل بودن محصول یا دیگر عالئمیکشتارگاه

عرضه موادغذایی بسته بندي نشده حالل و موادغذایی غیرحالل در یـک ویتـرین یـا مکـان     .2-8-4

:واحد در محل کسب جرم است مگر آنکه موارد ذیل رعایت گردد

غـذاي  «چون با عباراتی ص کننده و تابلوي مناسب در باالي هر نوع محصول نصب عالئم مشخ.الف

حروف کتابی مشخص، یا در مواردي که فقط گوشت عرضه استفاده از با » غذاي غیرحالل«و » حالل

.»گوشت غیرحالل«و » گوشت حالل«می گردد نوشتن عباراتی چون 

با استفاده از کابینت هـاي متعـدد و یـا    جداکردن محصوالت غذایی حالل و غیرحالل از یکدیگر .ب

.نمودن اقالم غذایی حالل و غیرحالل به کمک پارتیشن بنديجدا

تهیه و عرضه محصوالت غذایی حالل در ظروفی که مختص تهیه و عرضه مواد غذایی حـالل در  . ج

,١٩٨٨.cF:P.L)]. نظر گرفته شده اند c.١۵۴, s.٣)

. ه قابل اجرا گردیداین قانون شش ماه پس از اصالحی.11
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Fضمیمه

ایالت ایلینویزدرقوانین موادغذایی حالل

نود و دومین جلسه هیأت قانونگذاري ایالت ایلینویز 

قانون مربوط به بهداشت عمومی 

٩٢-SB٠٧۵٠enr

SB٧۵٠ Enrolled

LRB٩٢٠٧٩۴٢DJpr

.تصویب شده در هیأت قانونگذاري براي مردم ایالت ایلینویز

.نامیده شود1به عنوان قانون موادغذایی حاللاین قانون می تواند.ن کوتاهعنوا.1بخش 

:تعاریف موجود در قانون.5بخش 

به معنی پرداختن به فعالیت هاي تبلیغاتی از طریق رسانه هاي مختلف نظیر روزنامه، »تبلیغ کردن«-

یـه و بروشـور، ویتـرین    رادیو، اینترنت و رسـانه هـاي الکترونیکـی، آگهـی هـاي تلویزیـونی، اطالع      

. فروشگاهها و سایر روش ها است

منظور هر نوع غذا یا محصـول غـذایی اسـت کـه بطـور      »غذا، محصول غذایی یا کاالي غذایی«-

قانونی مورد بازرسی قرار گرفته یا هر نوع غذاي تهیه شده که به تاییـد دپارتمـان کشـاورزي رسـیده     

١ - Halal Food Act
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م، فراوري شـده، جامـد و مـایع بـوده و شـامل گوشـت،       این مواد غذایی شامل موادغذایی خا. است

. محصوالت گوشتی، شیر و محصوالت لبنی، نوشیدنی ها و دیگر مواد غذایی است

به معنی محصوالت غذایی است که جهت خرده فروشی بسـته  »کاالهاي غذایی بسته بندي شده«-

. بندي شده اند

با قوانین و رسوم اسالمی نظیر قـوانین مربـوط بـه    منظور موادغذایی است که دقیقاً مطابق » حالل«-

ذبح شرعی و سایر مقررات اسالمی تهیه شده و توسـط یـک سـازمان اسـالمی معتبـر و کارشناسـان       

.مذهبی مورد تایید قرار گرفته است

ممنوعیت تقلب.10بخش 

طبقه Bگروه اظهار و ادعاي دروغ توسط این قانون منع شده است و چنین عملی به عنوان جرم .الف

بر این اساس هر نوع نوشتار یا گفتار مستقیم یا غیرمستقیم که به منظور فریـب یـا بـه    . بندي می شود

. اشکال دیگر سبب گردد که مصرف کننده غذاي غیرحالل را حالل تصور نماید جرم تلقی می گردد

هتل، رسـتوران و  نظیر فروشگاه، (وجود هر نوع غذا یا محصول غذایی غیرحالل در محل کسب .ب

که جهت فروش یا سروکردن به عنوان غذاي حالل تبلیغ شود، حکم فروش را داشته و صاحب ) غیره

.این موادغذایی مرتکب جرم شده اند

این موضوع کامالً منطقی است که بر اساس این قانون و بدنبال شکایات کشـتارگاه، تولیدکننـده،   .ج

توزیع کننده، یا هر شخص یا سازمانی که محصـوالت غـذایی   دامداري، فراوري کننده، بسته بندي و
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حالل را مطابق با شرایط و مقررات اسالمی تایید می کند، افـراد خـاطی تحـت پیگـرد قـانونی قـرار       

.گیرند

. می شوندBافراد ذیل مرتکب جرم گروه . موارد جرم مرتبط با غذاي حاللسایر.15بخش 

. حالل براي مصرف انسان بفروش می رسدجهت تولید غذاير مورد حیوانی که اظهار دروغ د-

. اظهار دروغ در مورد حالل بودن موادغذایی تهیه شده، عرضه شده جهت فروش یا بفروش رسیده-

حذف یا مخدوش کردن و یا سبب حذف یا مخدوش شدن آنچه که عامـل شناسـایی یـک کـاالي     -

که محصول به عنوان غیرحالل عرضه شـده باشـد و   مگر در مواردي . غذایی به عنوان حالل می باشد

. از مخدوش شدن برچسب یا دیگر عالیم محصول چنین مفهومی استنباط نشود

فروش، عرضه یا در اختیارداشتن محصولی به قصد فروش به عنـوان محصـول غـذایی حـالل کـه      -

ي آن.بـر رو بصـورت تقلبـی  محصـول حـالل  ، نشان، برچسب یا دیگر عالئم شناسایی کشتارگاهمهر

. الصاق شده باشد

الصاق برچسب یا عالئم مشخص کننده بر روي محصوالت غذایی بسته بندي شده به عنوان حالل -

و یا در اختیار داشتن این برچسب ها جرم تلقی می شود مگر آنکه فرد خـود تولیـد کننـده یـا بسـته      

. بندي کننده این محصوالت باشد

کننده بر روي محصوالت بسته بندي نشده اي که به عنوان حالل الصاق برچسب یا عالئم مشخص-

عرضه می گردد و یا در اختیار داشتن این برچسب ها یا دیگر وسایل شناسایی کننده محصـول، مگـر   

.آنکه فرد خود تولیدکننده این محصوالت غذایی باشد
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حصول حـالل عرضـه   الصاق برچسب تقلبی بر روي محصوالت بسته بندي شده اي که به عنوان م-

می گردد با داشتن مجوز برچسب گذاري بر روي این محصول به هر زبانی با کلماتی چون حالل یـا  

دیگر لغات یا عالئم به منظور فریب و گمراه کردن مصرف کننده بطوریکه مصرف کننده تصـور کنـد   

.که محصول حالل خریداري می کند، جرم است

وادغذایی بسته بندي نشده غیرحالل و موادغذایی بسـته بنـدي   فروش، عرضه، تهیه، یا سروکردن م-

جـز در مـواردي کـه در قسـمت ورودي رسـتوران یـا       . نشده حالل در یک مکان واحد جـرم اسـت  

در ایـن مکـان موادغـذایی    «فروشگاه با حروف کتابی بزرگ با ارتفاع حداقل چهار اینچ عباراتی نظیر 

یـا  » این مکان غذاهاي حالل و غیرحالل سرو مـی گـردد  در «یا » حالل و غیرحالل فروخته می شود

. عبارات مشابه نوشته شود

یـا سـایر   فروش یا عرضه موادغذایی به عنوان حالل در حالیکه این محصوالت فاقد مهر کشتارگاه -

. که نشانگر حالل بودن محصول است باشدعالمتهائی 

یک ویترین یا مکان واحد در محل کسب عرضه مواد غذایی بسته بندي نشده حالل و غیرحالل در-

:جرم است مگر آنکه موارد ذیل رعایت گردد

، و »غـذاي حـالل  «نصب عالئم و تابلوي مناسب در باالي هر نوع محصول که عبـاراتی چـون   .الف

همچنین در مواردي که فقط گوشت عرضه مـی  . با حروف بزرگ نوشته شده باشد» غذاي غیرحالل«

. نصب گردد» گوشت غیرحالل«و » گوشت حالل«نوشته هایی چون گردد تابلوهایی با 



٣٦٠

جدانمودن محصوالت غذایی حـالل و غیـرحالل از یکـدیگر توسـط کابینـت هـاي متعـدد و یـا         .ب

. جدانمودن اقالم غذایی حالل و غیرحالل توسط پارتیشن بندي

واد در نظر گرفته تهیه و عرضه محصوالت غذایی حالل در ظروفی که مختص تهیه و عرضه این م.ج

. شده است

بر اساس قوانین فدرال، موادغذایی حالل از مقررات فدرال روش هاي کشتار . قانون فدرال.20بخش 

معاف نبوده و این مقررات براي موادغذایی حالل نیـز قابـل اجـرا    1978انسانی مربوط به قانون سال 

. است

بصورت ذیـل اصـالح   ٢KKافزودن اصالحیه قانون مربوط به فریب دادن مصرف کننده با.90بخش 

. گردید

:اصطالحات مورداستفاده در این قانون.الف

در این قانون به هر تشکیالتی که موادغذایی را به عنوان غذاي حـالل معرفـی،   1واژه فروشنده-

ایـن تشـکیالت شـامل تولیدکننـدگان،     . آماده سازي، تهیه و به فروش می رساند گفته مـی شـود  

ها، فروشگاهها، رستورانها، هتل ها، آشپزخانه ها، فروشگاههاي عرضه یگاهها، عمده فروشکشتار

گوشت، کمپ هاي تابستانی، نانوایی هـا، فروشـگاههاي موادغـذایی لـوکس، سـوپرمارکت هـا،       

خواروبارفروشی ها، آسایشگاههاي سالمندان، فروشنده هاي موادغـذایی منجمـد، شـرکت هـاي     

١ - Dealer
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این تشکیالت ممکن است . سایر تشکیالت عرضه کننده موادغذایی استواسطه در موادغذایی و

. در زمینه فروش، تهیه یا نگهداري موادغذایی غیرحالل نیز فعالیت داشته باشند

. منظور مدیر بخش کشاورزي است: 1مدیر-

، محصول غذایی، افزودنـی  براي مصرف انسان پرورش داده شدهمنظور از غذا حیوانی که: اغذ-

. غذایی، مکمل غذایی یا نوشیدنی ها است

منظور موادغذایی است که دقیقاً مطابق با قوانین و رسوم اسالمی نظیر قوانین مربوط بـه  : حالل-

ذبح شرعی و سایر مقررات اسالمی تهیه شده و توسط یک سازمان اسالمی معتبـر و کارشناسـان   

. مذهبی مورد تایید قرار گرفته است

یا تشکیالتی که حیوانات را جهت تهیه غذاي حالل پرورش می دهد، یا غذایی هر فروشنده.ب

را تهیه، توزیع یا براي فروش عرضه می کند مـی بایـد اطالعـات الزم کـه شـامل نـوع و مقـدار        

همچنـین  . محصول است را مطابق با آنچه که مدیر مشخص نموده بر روي محصول درج نمایـد 

. ین نموده عرضه یا به فروش برسدغذا باید در محیطی که مدیر تعی

این قانون در صورتیکه شرایط و مقررات قانونی را رعایت نمایند )ب(افراد مورداشاره در بند .ج

غالب شواهد گویاي این موضـوع اسـت کـه افـراد     . مرتکب جرم و عمل غیرقانونی نخواهند شد

ده، فـراوري کننـده، بسـته    متعهد وظیفه خود را در خصوص مشخص نمودن کشتارگاه، تولیدکننـ 

١ - Director
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بندي کننده و یا توزیع کننده هر محصولی که به عنوان حالل عرضه می گردد بخوبی انجـام مـی   

. دهند

ایـن  )ب(غذایی را در اختیار داشته باشد که با شرایط مندرج در بخش در صورتیکه فروشنده.د

نده قصد فروش آن موادغـذایی را  قانون مطابقت نداشته باشد می تواند نشانگر آن باشد که فروش

. داشته است

هر فروشنده اي که حیوانات را جهت مصارف غذایی حالل پرورش می دهد، یا غذا را تهیه و .ه

توزیع می کند یا جهت فروش عرضه می نماید باید شرایط و مقررات تعیین شده از طرف مـدیر  

شـرایط  . غذایی حالل صـدق مـی کنـد   این مقررات براي کلیه محصوالت. را کامالً رعایت نماید

شامل ثبت موارد، برچسب گذاري، و بسته بندي مطابق با مقررات تعیـین شـده از جانـب مـدیر     

. است

حیوانات مورداستفاده براي تهیه غذاي حالل و نیز کاالهاي غذایی حالل را نمـی تـوان بـراي    .و

تاییـد توسـط مرکـز    بـه مربـوط مسـتندات الزم  محصوالت مذکور فروش عرضه کرد مگر آنکه 

توسط بازرس اسالمی را داشته و توسط مـدیر نیـز ثبـت گردیـده     انجام بازرسیاسالمی معتبر یا 

. باشند

براي اجراي این بخش از قانون مدیر باید قوانین را مطابق با قانون ایالـت ایلینـویز رعایـت و    .ز

. اجرا کند
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قررات تعیین شده توسط مدیر بـر اسـاس ایـن    عدم رعایت این بند قانونی یا رعایت نکردن م.ح

.قانون جرم می باشد
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Gضمیمه 

ایالت مینسوتادر قوانین مواد غذایی حالل 

2001Chapter-قوانین اجالس مینسوتا ۵۴-H.F.No.١۴٩

قانون مربوط به موادغذایی؛ کنترل سروکردن، فروش، و برچسب گذاري موادغذایی داراي مجوز 

؛ 4، تحـت بخـش   59/31ایالـت مینسـوتا، بخـش    2000تاییدیه مذهبی؛ اصالحیه قانون سـال  و

.31؛ کد پیشنهاد شده براي قانون جدید در قوانین مینسوتا، فصل 661/31

: تصویبیه سیستم قانونگذاري ایالت مینسوتا

ـ  4، تحت بخش 59/31مینسوتا، بخش 2000قوانین سال .1بخش  ده بصورت زیر اصـالح گردی

. است

: به معنی» روش هاي انسانی«. ]1روش هاي انسانی[4تحت بخش 

منتقـل  روي ریـل  و بـر هر روشی از کشتار حیوانات که قبل از آنکه حیوان را با زنجیر ببندند. 1

روشی سریع و موثر از جمله بـا یـک ضـربه    استفاده از، یا برش روي بدن دام ایجاد کنند باکنند

لوله، یا مواد شیمیایی یا وسایل دیگر سبب ایجاد بـی حسـی و بیـدردي در    مکانیکی، یا شلیک گ

. حیوان شوند

١ - Humane methods
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روش هاي الزم جهت آماده کردن حیوانات و نیز کشتار آنهـا مطـابق بـا روش هـاي مـذهبی      . 2

بریـدن  ناشـی از اسالمی و یهودي که به موجب آن حیوانات بواسطه کم خونی مغزي ایجاد شده 

.نهاي کاروتید با آلت برنده تیز دچار عدم هوشیاري گردندسریع و همزمان شریا

]محصوالت حالل[]658/31[2بخش 

بـوده بر اساس قانون انجام موارد ذیل خالف مقررات و قانون . ]شرایط غذاي حالل[.1تحت بخش

:نباید به انجام آن مبادرت ورزیدو

هاي گوشتی، یا مرغ و فراورده هاي سروکردن، عرضه غذا یا محصوالت غذایی، گوشت و فراورده. 1

. آن که به دروغ به عنوان حالل معرفی شده اند

مجاز دانستن غذا، محصوالت غذایی، گوشت یا فراورده هاي گوشتی، یا مرغ و فراورده هـاي آن،  . 2

یا محتویات بسته بندي یا ظرفی که داراي برچسب و عالمت حالل است، مگر آنکه اقالم غذایی ذکر 

. طابق با قوانین و رسوم مذهبی اسالم تهیه و نگهداري شده باشندشده م

غـذا یـا محصـوالت غـذایی،     فریـب خـورده و  نوشتار یا گفتاري که سبب شود مصرف کننـدگان  . 3

.را حالل تصور نمایندگوشت و فراورده هاي گوشتی، یا مرغ و فراورده هاي غیرحالل

غذا و محصوالت غـذایی، گوشـت و محصـوالت    وجود]حکم از روي ظن و دلیل[.2تحت بخش 

گوشتی و مرغ و فراورده هاي غیرحالل آن در محل کسب به معنی آن است کـه شـخص آنهـا را بـه     

.قصد فروش عرضه کرده است
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مجازات افرادیکه مبادرت به عرضه غذا، محصوالت غـذایی، مـرغ و فـراورده    ]دفاع[3تحت بخش 

شتی غیرحالل به عنوان محصوالت حالل می کنند به معنی دفاع هاي آن یا گوشت و فراورده هاي گو

از حقوق کشتارگاه، تولیدکننده، فراوري کننده، بسته بندي کننده، توزیع کننده، یا شخص و سـازمانی  

است که محصوالت مذکور را متعهدانه و مطابق با قوانین و مقررات اسالمی تهیه، تولید و یا گـواهی  

. می نمایند

و هبصورت ذیل مورد تجدیدنظر قرار گرفت661/31ایالت مینسوتا، بخش 2000انون سال ق.3بخش 

. اصالح گردیده است

بر اساس قانون عمـل بـه مـوارد ذیـل جـرم      ]عالمت، مهر، برچسب، مارك تجارتی[661/31بخش 

:محسوب می شود

که باعث شود محصوالت الصاق عمومی برچسب، زدن مهر یا استفاده از هر راه یا وسیله شناسایی. 1

. غذایی غیرکوشر به عنوان محصوالت کوشر و تهیه شده بر اساس قوانین مذهبی یهود عرضه گردد

الصاق عمدي و آگاهانه برچسب، زدن مهر یـا اسـتفاده از هـر وسـیله شناسـایی کـه سـبب شـود         . 2

ت اسالمی عرضـه  محصوالت غذایی غیرحالل به عنوان محصوالت غذایی حالل و تهیه شده با مقررا

. گردد

برداشتن، مخدوش نمودن، محو کردن، پوشاندن، تغییـردادن، یـا خـراب کـردن عمـدي یـا سـبب        . 3

مخدوش شدن، خراب شدن و محوکردن عالمت، مهر یا برچسب مخصوص کشتارگاه یا برچسـب و  
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یـا  عالمت محصوالت غذایی تا بدین وسیله نشان دهند که غذا یا محصوالت غـذایی کوشـر بـوده و   

.مطابق با مقررات مذهبی یهود تهیه شده است

برداشتن، مخدوش کردن، محو نمودن، پوشاندن، تغییردادن، یا خراب نمـودن عمـدي و یـا سـبب     . 4

مخدوش شدن، خراب شدن و محوکردن برچسـب یـا عالئـم مشـخص کننـده محصـوالت غـذایی،        

آنکه این محصـوالت غـذایی   گوشت یا محصوالت گوشتی، یا مرغ و محصوالت آن براي نشان دادن

.حالل بوده و با روشی مطابق با شرایط و مقررات اسالمی تهیه شده اند

فروش آگاهانه هر نوع غذا یا محصول غذایی که فاقد عالمت یا مهر کشـتارگاه  در اختیار داشتن یا . 5

هـودي  یا سایر عالئم و برچسب هاي نشان دهنده کوشر بودن و تهیه محصول بـر اسـاس مقـررات ی   

است به هر شخصی به عنوان محصول کوشر، و یا فروش هر نوع غذا یا محصول غذایی که برچسب 

. یا سایر عالئم محصول بصورت تقلبی بر روي آن الصاق شده باشد

هر نوع غذا یا محصول غذایی که فاقد عالمت یا مهر کشـتارگاه  در اختیارداشتن یا فروش آگاهانه . 6

ب هاي نشان دهنده حالل بودن و تهیه محصول مطابق بـا شـرایط و مقـررات    یا سایر عالئم و برچس

اسالمی است به هر شخصی به عنوان محصول حالل و نیز هر نوع غذا یا محصوالت غذایی، مـرغ و  

محصوالت آن، و گوشت یا محصوالت آن کـه عالمـت، مهـر، برچسـب یـا دیگـر عالئـم شناسـایی         

. دبصورت تقلبی بر روي آن درج شده باش
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Hضمیمه 

ایالت کالیفرنیادر غذایی حالل قوانین مواد

: خالصه قانون

قانون موجود تصریح می کند که چنانچه شخصی به قصـد تقلـب، گوشـت یـا محصـوالت گوشـتی       

غیرکوشر را به عنوان غذاهاي کوشر یا به عنوان غذاهاي تهیه شده بر اسـاس قـوانین یهـود بفـروش     

شت هاي کوشر و غیرکوشر را بدون تفکیک یا مشخص نمودن آنهـا در یـک   رساند، و یا افرادیکه گو

دالر آمریکـا، یـا حـبس در زنـدان     600تا 100مکان واحد در محل کسب عرضه می کنند با جریمه 

. روز یا هر دو مجازات بصورت توأم مواجه خواهند شد90تا 30ایالتی به مدت 

شخصی که به قصـد تقلـب، گوشـت و فـراورده هـاي      این الیحه قانونی همچنین تصریح می کند که 

گوشتی را به دروغ به عنوان محصول حالل یا به عنوان فراورده تهیه شده مطابق با مقـررات اسـالمی   

بفروش رساند، یا فردي که گوشت حالل و غیرحالل را در یک مکان واحد و بدون مشـخص کـردن   

این قانون یک برنامه محلی . ازات خواهد شدآنها عرضه نماید توسط جریمه نقدي و زندانی شدن مج

. و ایالتی اجباري را وضع نموده است
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قانون کالیفرنیا ایالت را ملزم به جبران هزینه هاي ناشی از مـوارد خـاص و الـزام آور قـانون کـه بـر       

در عـین  . موسسات محلی تحمیل شده است می نماید، شرایط پرداخت در قـانون آورده شـده اسـت   

. س این الیحه در موارد خاص ایالت ملزم به پرداخت هزینه ها نمی باشدحال بر اسا

:ایالت کالیفرنیا بصورت زیر اجرا می شوددراین قانون 

. C383: به مجموعه قوانین کیفري اضافه و بصورت زیر تکمیل گردیده اسـت C383بخش .1بخش 

تا 100دد مجرم بوده و مشمول این بخش از قانون می گوید که هر شخصی که مرتکب موارد زیر گر

موارد عبارتند . حبس در زندان ایالتی و یا هر دو مورد با هم خواهد شد90تا 30دالر جریمه یا 600

:از

شخصی که با قصد تقلب و به دروغ گوشت و محصوالت گوشتی خام یـا فـراوري شـده را بـه نـام      

د و یا جهت فـروش بـراي مصـرف    روشتولید شده بر اساس موازین اسالمی بفتحت عنوان حالل یا 

عرضه نماید؛ به دروغ عرضه نمودن محصول غذایی یا بسته بندي شده که واژه حـالل بـر هـر    انسان

زبانی بر روي آن الصاق شده باشد؛ فروش یا عرضه گوشت یا محصوالت گوشتی آماده شده خام یـا  

یکه در خصـوص نوشـتن   فراوري شده جهت مصرف انسان دریک مکان واحد در محل کسب، درحال

بـر روي پنجـره یـا ویتـرین     » در این مکان گوشت حالل و غیرحالل بفـروش مـی رسـد   «این جمله 

فروشگاه با حروف کتابی بزرگ با ارتفاع حداقل چهار اینچ کوتاهی کرده باشد؛ در مواردي که در یک 

ولی در باالي هر مکان واحد فراورده هاي خام یا فراوري شده حالل و غیرحالل گوشت عرضه شده 

نوع گوشت یا فراورده گوشتی وضعیت حالل یا غیرحالل بودن آن با استفاده از حروف کتابی بـزرگ  
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نوشته و نصب نشده باشد؛ » گوشت غیرحالل«یا » گوشت حالل«با ارتفاع حداقل چهار اینچ بصورت 

دروغ در مـورد حـالل   فروش یا عرضه غذا یا محصوالت غذایی در رستورانها یا اماکن دیگر و اظهار 

بودن محصوالت یا تهیه شدن آنها بر اساس شرایط و مقررات اسالمی؛ فروش یا عرضه جهت فروش 

محصوالت غذایی حالل و غیرحالل در رستوران یا مکانهاي مشابه در حالیکه بر روي پنجره مکانهاي 

غذاي حـالل و غیـرحالل   در این مکان «مذکور با حروف کتابی و حداقل با چهار اینچ ارتفاع عبارت 

. نوشته نشده باشد» سرو می شود

واژه حالل در قانون به معنی رعایـت کامـل قـوانین و آداب اسـالمی در خصـوص کشـتن حیـوان و        

پرندگانی که گوشت آنها به مصرف انسان می رسد و نیز رعایت قوانین اسالمی در کلیه مراحل تولید، 

ی و نیز رعایـت مـوارد الزم در خصـوص اسـتفاده از ابـزار،      تیمارکردن و آماده سازي دیگر موادغذای

. استفاده در مراحل کشتن و آماده سازي گوشت و سایر موادغذایی استوسایل و ظروف مورد

قانون کالیفرنیا، الزامـی در پرداخـت   Bبر اساس این قانون و طبق بخش ششم از بند سیزده .2بخش 

مجموعه قوانین دولتی این قـانون  17556ساس مفهوم بخش زیرا بر ا. هزینه ها وجود نخواهد داشت

جرم یا تخلف جدیدي را مطرح کرده، جرم یا تخلفی را حذف می کند، و یا میزان جریمه تخلفـی را  

قوانین کالیفرنیا تعریـف جـرم را تغییـر مـی     Bتغییر می دهد و یا بر اساس بخش ششم از بند سیزده 

. دهد
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Iضمیمه 

ایالت میشیگاندر ی حالل قوانین مواد غذای

5480، الیحه قانونی شماره 2002، مصوب سال 207قانون شماره 

: اصالح گردید داراي این عنوان استF297که با افزودن بخش 328پاراگراف 1931قانون 

قانون تجدیدنظر، تقویت، تدوین و افزودن مقررات مربوط به جرائم؛ قانون تعریـف جـرم و تعیـین    «

ها؛ جبران خسارت در موارد خاص؛ تعیین صالحیت مدارك و دالیل محاکمه فرد مـتهم بـه   مجازات 

ارتکاب به جرم؛ قانون تأمین امنیت شاهدان چنین محاکماتی؛ و لغو برخی قـوانین و بخـش هـایی از    

»قوانین که متناقض هستند

:قانون تصوب شده در ایالت میشیگان

:F297بخش 

ن به معنی تهیه شده یا فراوري شده مطابق با شرایط و مقررات اسالمی حالل در این بخش از قانو. 1

. است

. شخصی که به قصد فریب، موارد ذیل را مرتکب گردد مجرم تلقی می شود. 2
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فروش یا عرضه گوشت، محصوالت گوشتی یا محصوالت غذایی در هـر مکـانی بصـورت    . الف

به قصد فریب یا گمراه کردن مردم با استفاده محصوالت خام یا آماده مصرف که به دروغ و دقیقاً 

.تلقی نماینداز گفتار یا نوشتار سبب شود که مردم محصوالت عرضه شده حالل

اظهار دروغ در مورد هر نوع محصول غذایی یا محتویات بسته بندي مواد غـذایی بـا داشـتن    . ب

.مجوز نصب یا نوشتن واژه حالل به زبان انگلیسی بر روي بسته بندیها

عرضه گوشـت و محصـوالت گوشـتی حـالل و غیـرحالل یـا محصـوالت غـذایی حـالل و          . ج

یـا  » گوشت حـالل «غیرحالل در محل کسب و عدم مشخص نمودن محصوالت با عباراتی چون 

.»غذاي حالل«

نوشتن و نصب کلمات یا حروفی به عربی غیر از واژه حالل و یا درج و چسباندن هر عالمت، . د

لی شبیه آرم و نشان حالل و یا اعالم موارد فوق بصورت آگهی دستی در داخل نشان، آرم و سمب

و خارج محل کسب بدون آنکه حداقل با همان اندازه عالئم، نشان، یا مارك حالل و یا جمالتـی  

مـا فقـط گوشـت و غـذاي غیـرحالل مـی       «، » ما فقط گوشت و غذاي حالل می فروشـیم «نظیر 

. را نوشته و نصب کرده باشد» حالل و غیرحالل می فروشیمما گوشت و غذاي«یا «، » فروشیم

وجود مواد غذایی غیرحالل در محل کسبی که در آگهی و تبلیغات آن اینطور مشخص شده اسـت  . 3

که در این مکان فقط مواد غذایی حالل عرضه می گردد بدین معنی است که شخص با تقلب و فریب 

. خته استگوشت و مواد غذایی غیرحالل را می فرو

. فردي که مرتکب اعمال زیر گردد مجرم است.4
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الصاق عمدي و آگاهانه برچسب، مهر یا استفاده از هر وسیله شناسایی دیگر که سبب گردد  . الف

محصوالت غذایی غیرحالل به عنوان محصوالت غذایی حالل و محصوالت تهیه شده با مقررات 

.اسالمی عرضه گردد

دن، محونمودن، پوشاندن، تغییردادن، یا خراب نمودن عمدي و یا سبب برداشتن، مخدوش کر. ب

مخدوش شدن، خراب شدن و محو کردن مهر یا عالمت مخصوص کشـتارگاه یـا دیگـر عالئـم     

شناسایی الصاق شده به غذا یا محصوالت غذایی جهت نشان دادن اینکه این محصوالت غـذایی  

. حالل می باشند

یارداشتن هر نوع غذا یا محصول غـذایی کـه فاقـد عالمـت یـا مهـر       فروش آگاهانه یا در اخت. ج

کشتارگاه و دیگر عالئمی که نشانگر حالل بودن و تهیه محصول مطابق با شرایط اسالمی باشد به 

عنوان محصول غذایی حالل و نیز فروش یا در اختیارداشتن هر نوع غذا یا محصـول غـذایی کـه    

. 5.  ناسایی بصورت تقلبی بـر روي آن درج شـده باشـد   عالمت، مهر، برچسب یا دیگر عالئم ش

سازمان کشاورزي باید فروش محصوالت غذایی حالل را تحت نظارت و بازرسی خود قرار داده 

و این قانون را اجرا نماید، این سازمان می تواند مقررات الزم را جهت اجرا و اعمال مقررات بـر  

. منتشر نماید328/24لی ا306PA1969 ،201 /24MCL، 1969اساس قانون 
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Jضمیمه 

کشورهاي مختلفدرشرایط صادرات 

Source: From USDA. ٢٠٠٣. Library of Export Requairement, ٨/۵/٢٠٠٣.

شرایط صادرات به بحرین 

محصوالت فاقد شرایط / محصوالت واجد شرایط

:محصوالت واجد شرایط

گوشت تازه و منجمد . 1

محصوالت طیور. 2

. شرایط کشتار اسالمی یا حالل استفاده می شود: ایط کشتارشر

:شرایط برچسب گذاري

براي کلیه محصوالت، باید دماي مناسب جهت ذخیره و نگهداري بر روي جعبـه یـا بسـته    . الف

. بندي درج شود تا نحوه حمل و نقل و نگهداري محصول کامالً روشن و واضح باشد

نگهـداري  .......... صورت منجمد نگهداري شود، در پائین تراز دماي براي مثال با عباراتی نظیر ب( 

.............. و دمـاي  ......... نگهـداري شـود، و یـا بـین دمـاي      ) در یخچـال (گردد، بصورت سـرد  

).نگهداري گردد
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عالوه بر ویژگیهاي اجباري برچسب گذاري در ایاالت متحده، گوشـت و مـرغ بسـته بنـدي     . ب

:خصوصیات ذیل نیز باشندشده باید داراي 

برچسب دو زبانه عربی و انگلیسی .1

کشور تولیدکننده .2

. و انقضاء بر روي بسته بندي محصوالت) کشتار یا انجماد(درج تاریخ تولید .3

/ ماه/ روز: نحوه درج تاریخ براي محصوالت صادرشده به بحرین باید به صورت ذیل باشد.1-3

سـال بـراي محصـوالتی کـه     / عمر نگهداري شش ماه یا کمتر و ماهسال براي محصوالت داراي 

تـاریخ بایـد بصـورت عـددي و بـه دو زبـان       . داراي عمر نگهداري بیشتر از شش ماه می باشـد 

. انگلیسی و عربی نوشته شود

ساعت پس 72محصول «عبارت .محاسبه می گرددمحصول د انجمزمان اتاریخ انقضاء از .2-3

سازمان 9060-5باید در بخش مالحظات پرسش نامه یا فرم شماره » ده استاز کشتار منجمد ش

FSISنوشته شود .

در برچسـب محصـوالت منجمـد قابـل قبـول      » در یخچال نگهداشته شـود «استفاده از عبارت .4

.نخواهد بود

. تعیین عمر نگهداري یک محصول باید از تاریخ تولید شروع شود.5

.سیستم متر یکدرج وزن خالص بر اساس.6

مشخصات محصول .7
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عبارتی که بر کشتار حیوانات بر اساس اصول اسـالمی  . چنانچه تأییدیه کشتار حالل الزم باشد.8

. داللت کند باید در برچسب آورده شده باشد

. روش هاي برچسب گذاري زیر جایگزینی براي افزودن تاریخ هاي تولید و انقضاء می باشند. ج

مثالً براي کاهش یا عـوض نمـودن قیمـت    (استفاده شود 1از برچسب هاي دستیچنانچه. ج-1

نباید به گونه اي باشد که عبـارات موجـود در برچسـب اصـلی محصـول را محـو یـا        ) محصول

الصاق برچسب هایی که سبب پوشاندن اطالعات برچسب اصلی محصـول مـی   . مخدوش نماید

.وي تاریخ تولید یا انقضاء باشدبرچسب هاي دستی نباید حا. گردد غیرمجاز است

می شوند بایـد حـاوي تـاریخ هـاي تولیـد و      2برچسب هایی که بر روي محصول ضمیمه.ج-2

. انقضاء بوده، و نیز باید از مواد مورد تایید تهیه شده باشد

در خصوص محصـوالت فـراوري شـده و بسـته بنـدي شـده گوشـت و مـرغ، تـاریخ هـاي           . د

و انقضاء و نیز وزن خـالص محصـوالت منجمدشـده بایـد بـر روي      ) دبسته بندي و انجما(تولید

. برچسب محصول درج شده باشد

: مدارك و مستندات موردنیاز

قبـل از گـواهی نمـودن، تـاریخ تولیـد و انقضـاء       . باید اخذ گـردد 9060FSIS-5فرم هاي .1

داراي تاریخ بـوده و بـه   باید 9060-5فرم هاي . محصول باید به تایید افراد بازرس رسیده باشد

. برسدFSISامضاء دامپزشک 

١ - Stickers
٢ - Inserts
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البته صـادرکنندگان بایـد از ایـن امـر     . گواهی کشتار اسالمی یا کشتار حالل اجباري نمی باشد.2

صـادرکنندگان  . آگاهی داشته باشند که چنین محصوالتی امکان توزیع محدودي خواهنـد داشـت  

حالل بـا واردکننـدگان بحرینـی در تمـاس     باید جهت مشخص نمودن لزوم یا عدم لزوم گواهی

در صورت نیاز به اخذ گواهی حـالل اقـدام الزم را جهـت دریافـت آن از یـک مرکـز یـا        . باشند

.سازمان اسالمی بعمل آورند

گواهی کشتار اسالمی، گواهی اي است که توسط فردي از یک سازمان اسالمی کـه مـورد تاییـد    

ین گواهی بیان می کند که حیوانات بر اساس مقـررات و  ا. کشور واردکننده است صادر می گردد

این گواهی باید به تایید کنسول بحرین رسـیده و همـراه محمولـه    . قوانین اسالمی کشتار شده اند

. باشدوجود داشتهبار

، بایـد داراي گـواهی   مـی باشـند  برچسب حاللواجداي کهمحصوالت تازه یا منجمد شده.3

ین نامه اي از صادرکننده باشد مبنی بر اینکه گواهی الزم قبل از کشتار حالل و یا داراي تضم

. رسیدن محصول به مقصد تأمین خواهد شد

محصوالت باید داراي گواهی کشتار حـالل کـه نشـانگر    اینبراي محصوالت فراوري شده،.4

بر حالل بودن موادخام اولیه است باشند و یا باید تضمین نامه اي به همراه داشته باشند مبنی

. اینکه صادرکننده قبل از رسیدن محصول به مقصد گواهی الزم را تهیه خواهد نمود

شرایط نگهداري، حمل و نقل و غیره 
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بر اساس مقررات بحرین، توصیه هاي مربوط به نگهداري، آماده سازي، و دیگر موارد باید همراه 

. محموله محصوالت غذایی وجود داشته باشد

: شرایطسایر 

مدت زمان بین کشتار یا انجماد محصول : نقضاء محصوالت تازه یا منجمدشده گوشتزمان ا.1

محصوالت منجمـد شـده بایـد در دمـاي     . ماه تجاوز نماید4تا رسیدن آن به بحرین نباید از 

درجه سانتیگراد نگهداري شده و زمان انقضاء مصرف آن در مورد گوشـت  -18پایین تر از 

. ماه بیشتر نباشد9وشت چرخ کرده و گوشت گوسفند از ماه و در مورد گ12گاو از 

شرایط ذکرشده در اینجا، صرفاً جهـت راهنمـایی بـوده و وظیفـه صـادرکننده اسـت کـه بـا         .2

. واردکننده تماس گرفته تا شرایط الزم جهت محصوالت خاص را مشخص نمایند

شرایط صادرات به مصر 

محصوالت فاقد شرایط / محصوالت واجد شرایط 

:محصوالت واجد شرایط

گوشت و مرغ تازه و منجمد . 1

محصوالت گوشت و مرغ .  2

روده اسب . 3
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محصوالت اعم از محصوالت تازه و منجمدشده این اطالعـات بایـد بـر روي جعبـه هـا و کانتینرهـا       

.الصاق شده باشد

:1شرایط مورد نیاز براي اخذگواهی

باید داراي تاریخ،  اسم 9060-5کلیه فرم هاي گواهی .باید تهیه شود9060FSIS-5فرم هاي . 1

.باشدFSISو امضاء دامپزشک 

گواهی و تاییدیه هاي مربوط به موارد خاصـی را کـه   : ویژگیهاي خاص در گواهی نمودن محصول. 2

بـراي  ) واردکننـده (صادرکننده جهت کسب رضایت و توافق با تامین کننـده و نیـز خریـدار محصـول    

) نـوع بسـته بنـدي، طیـف وزن محصـول، و کیفیـت محصـول       (ي خـاص محصـول   برخی ویژگیهـا 

درخواست می کند را می توان بر اساس مقررات سرویس عرضـه محصـوالت کشـاورزي دپارتمـان     

. صادر نمود(USDA)کشاورزي ایاالت متحده 

:سایر گواهی ها.3

زیـر بایـد در قسـمت    عبارات ): 2شامل بخش خوراکی غیرگوشتی الشه(محصوالت گوشت گاو.1-3

محصوالت گوشت گاو شامل بخش هاي خوراکی غیرگوشـتی  «. تایپ شود9060-5مالحظات فرم 

الشه، صادرشده از ایاالت متحده و تهیه شده از گاوهـایی اسـت کـه از نظـر بـالینی و آزمایشـگاهی       

می (EBL)4و لوکوز گاوي آنزوتیک(BIV)3بررسی شده و عاري از ویروس نقص سیستم ایمنی گاو

١ - Certification requirements
٢ - Edible offals
٣ - Bovine immuno-deficiency virus
٤ - Enzootic bovine leukosis
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بوده و محصـول عـاري از گوشـت یـا     (BSE)1ایاالت متحده عاري از بیماري جنون گاوي«و » باشد

.»پروتئین حیوانی تهیه شده از انگلستان است

در بخش مالحظات فرم مذکور عبارت زیر باید . تکمیل شود9060FSIS-10فرم :روده اسب.2-3

ایـاالت  «و » تهیه شـده انـد  داریماریهاي عفونی و واگیرروده ها از حیوانات عاري از ب« . نوشته شود

.»استBSEمتحده عاري از 

:شرایط نگهداري و رسیدگی

بر اساس مقررات مصر، به همراه کلیه محمولـه هـاي وارداتـی بایـد دسـتورالعمل هـاي مربـوط بـه         

جود داشـته  نگهداري، آماده سازي و دیگر مواردي که الزم است توسط مصرف کننده رعایت گردد و

. باشد

:شرایطسایر 

کلیه محصوالت صادرشده از ایـاالت متحـده بـراي    . پورت سعید بندري آزاد است: حمل با کشتی. 1

. حمل و ارسال توسط کشتی با هر پرچمی بدون اشکال است

از محصوالت گوشت و مرغی که به مصر وارد می شود نمونـه هـاي   : بازرسی محصوالت وارداتی.2

نتایج آزمایش محصول که توسط کشور مبـداء یـا   . گرفته می شود2آزمایش سالمونالجهتتصادفی

.صادرکننده قبل از ارسال و حمل محموله ارائه گردد مورد قبول نمی باشد

١ - Bovine Spongiform Encephalopathy
٢ - Salmonella
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نمونه ها مثبـت باشـند مـورد    % 10یا کمتر از% 10چنانچه ) شامل جگر گاو(گوشت گاو در .1-2

.قبول است

.نمونه ها مثبت باشند پذیرفته می شود%20کمتر ازمرغ اگردر مورد گوشت . 2-2

به جز سطوح و مقادیر قابل پذیرش و مجاز سالمونال، چنانچه تایپ سـالمونال شناسـایی شـده    .3-2

باشـد، محمولـه تـا    3و یا سالمونال کلرا سوئیسCو 2A ،B، سالمونال پاراتایفی1شامل سالمونال تایفی

.وزارت بهداشت و سالمت مصر توقیف می گرددزمان اتخاذ تصمیم توسط

زمان یا دوره انقضاء مصرف .3

2باید در ظرف ) شامل کبد گاو و گوسفند همراه با عقده هاي لنفاوي متصل به آن(گوشت گاو . 1-3

از بارنامه محموله براي تایید تاریخ بارگیري اسـتفاده  . ماه از تاریخ تولید از ایاالت متحده حمل گردند

مـاه از تـاریخ   7دوره انقضاء گوشت قرمز منجمدشده براي مصرف توسـط مصـرف کننـده    . ی شودم

زمـان مصـرف آنهـا بـاقی     % 50کلیه گوشت ها باید در زمانی به مصر برسند که حداقل . انجماد است

. مانده باشد

ده مـاه از تولیـد از ایـاالت متحـ    2بایـد در عـرض مـدت    ) شامل دل و جگر مرغ(مرغ منجمد .2-3

دوره انقضاء مصرف از زمان تولید بایـد  . ماه از تولید به مصر برسد3بارگیري شده و در ظرف مدت 

. ماه باشد9

. باشد% 5هنگامیکه از نمونه مرغ منجمد رفع انجماد می گردد میزان آب جمع شده نباید بیشتر از .4

١ - S.typhi
٢ - S.paratyphi
٣ - S.cholera-suis
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مسـتقیم مصـرف کننـده    میزان چربی گوشت قرمزي که بـراي مصـرف  : میزان چربی گوشت قرمز. 5

میزان چربی گوشت قرمـز صادرشـده جهـت اسـتفاده بـراي      . باشد% 7صادر می گردد نباید بیشتر از 

. باشد% 20فراوري نباید بیشتر از 

:کارخانجات واجد شرایط جهت صادرات به مصر

تایید قرار مورد تشکیالتی که کبد گاو به مصر صادر می کنند قبل از ارسال محصول باید: کبد گاو.1

فهرست موسسات یا تشکیالتی که مجـاز بـه صـادرات کبـد گـاو بـه مصـر هسـتند در         . گرفته باشند

موسسات جدیدي که درخواست تایید صادرات . وجود داردFSISمجموعه هاي اطالعاتی مربوط به 

.تماس حاصل نمایندFSISکبد گاو به مصر دارند باید جهت اطالعات بیشتر با مرکز سرویس فنی 

کلیه تشکیالت و شرکت هایی که بازرسی فدرال می شـوند بـراي صـادرات بـه     : محصوالت دیگر.2

.مصر واجد صالحیت می باشند

:حاللاطالعات مربوط به گواهی

در قبـال ایـن موضـوع کـه آیـا      FSIS. ذیالً اطالعاتی براي استفاده صـادرکنندگان ارائـه شـده اسـت    

ادر می گردد با شرایط کشتار مذهبی مطابقت دارد یـا خیـر   محصوالتی که براي کشورهاي اسالمی ص

مراحل مربوط به گواهی صادرات شامل نظارت بر فرایند حالل یـا تعیـین صـحت و    . مسئولیتی ندارد

. درستی گواهی حالل نمی باشد

:گواهی کشتار اسالمی یا کشتار مذهبی
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گـواهی کشـتار   . ان اسالمی دریافت کندصادرکننده باید گواهی کشتار اسالمی را از یک مرکز یا سازم

اسالمی، تاییدیه اي است که توسط یکی از اعضاء یک سازمان اسالمی شناخته شده که توسط کشـور  

این گواهی مبـین ایـن موضـوع    . واردکننده جهت ارائه این سرویس تعیین شده است صادر می گردد

بهمـراه این گواهی باید . کشتار شده انداست که حیوانات مطابق با دستورالعمل ها و مقررات اسالمی 

-گواهی مذکور باید به تایید اتاق بازرگانی عربی. وجود داشته باشدمحصوالت داراي برچسب حالل 

. وجود داشته باشدآمریکایی و یا کنسولگري مصر رسیده و همراه کلیه محموله ها 

:نصب برچسب حالل

ی باشند که بیان کند ایـن محصـول از حیـوانی کـه     محصوالت داراي گواهی حالل باید داراي برچسب

الصاق برچسب حالل بـر عهـده صـادرکننده و    . مطابق با قوانین اسالمی کشتارشده بدست آمده است

. سازمان گواهی کننده حالل است

محصوالت داراي برچسب حـالل بایـد بـه همـراه خـود      : محصوالت تازه و منجمد فراوري نشده.1

. ز باشندداراي گواهی حالل نی

مـواد خـام مـورد اسـتفاده جهـت فـراوري ایـن        : محصوالت فراوري شده داراي برچسب حـالل . 2

. محصوالت باید داراي گواهی حالل نیز باشند

شرایط صادرات به اندونزي 

محصوالت فاقد شرایط / محصوالت واجد شرایط

محصوالت واجد شرایط .1
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ت گوشت قرمز گوشت قرمز تازه و منجمدشده و محصوال.1-1

گوشت مرغ تازه و منجمد شده و محصوالت مرغ .2-1

یا بخش خوراکی غیرگوشتی الشـه  1در اندونزي ریه گاو به عنوان آالیش: محصوالت فاقد شرایط.2

در کشورهایی که ریه به عنوان محصول خوراکی جمـع آوري مـی شـود    . گاو در نظر گرفته می شود

در ایاالت متحـده ریـه بـه عنـوان محصـول      . به اندونزي می باشنداین ریه ها واجد شرایط صادرات 

آورده » براي مصارف غیرخـوراکی «غیرخوراکی در نظر گرفته می شود و باید در برچسب آن عبارت 

.براي صادرات به اندونزي فاقد شرایط می باشدلذا این ریه هاشود 

:مستندات مورد نیاز

. زه و منجمدشده بشرح ذیل استچگونگی مستندسازي براي گوشت و مرغ تا

.مربوط به گواهی سالم بودن مرغ و گوشت صادراتی باید تکمیل گردد9060FSIS-5فرم .1

.تاریخ صحیح تولید و انقضاء باید در قسمت مالحظات تایپ شود. 1-1

. رسیده باشدFSISفرم مذکور باید داراي تاریخ بوده و به امضاء دامپزشک .2-1

از انجام فراوري به ژاپن صادر می گردند بایـد  که پس ازبه اندونزي هاي مرغ صادر شده محموله .2

. مقررات زیر تبعیت نمایند

ذکـر  9060-5در صورت درخواست صادرکننده، این عبارت باید در قسـمت مالحظـات فـرم    .1-2

. وجود نداشته استروز گذشته موردي از شیوع آنفلوانزاي پرندگان در ایاالت متحده 90طی «: گردد

١ - Offal
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کیلومتري ناحیه اي که مزرعه تولید مرغ در آن واقع شـده اسـت در   50عالوه بر این حداقل تا شعاع 

و دیگر بیماریهـاي عفـونی پرنـدگان کـه     2، وباي مرغی1روز گذشته بیماریهاي نظیر نیوکاسل90طی 

.»توسط دولت تشخیص داده شده باشد وجود نداشته است

در طی دوره . زمانی صادرات پرندگان از برخی ایالت ها به مقصد ژاپن ممنوع شددر یک دوره .2-2

. مذکور باید در گواهی صادرات ذکر می شد که پرنـدگان مربـوط بـه ایالـت هـاي مـوردنظر نیسـتند       

ایـن اظهاریـه هـا جـزء شـرایط      . عبارات موردنظر را می توان از مقررات واردات ژاپن بدسـت آورد 

.ن براي پرندگان تولیدشده در ایاالت متحده می باشندسیستم بهداشتی ژاپ

:کارخانجات واجد شرایط صادرات

کلیه شرکت هاي تولیدي ایاالت متحده که بصـورت فـدرال بازرسـی مـی شـوند واجـد شـرایط        .1

. صادرات به اندونزي هستند

. کیلوگرم نیازي به اجازه واردات ندارند10بارهاي با وزن کمتر از .2

:ت مربوط به گواهی حاللاطالعا

مسئولیتی در مورد این موضـوع کـه   FSIS. ذیالً اطالعاتی براي استفاده صادرکنندگان ارائه شده است

آیا محصوالتی که براي کشورهاي اسالمی صادر می گردد با شرایط کشتار مـذهبی مطابقـت دارد یـا    

ند حالل یا تعیین صحت و درستی مراحل مربوط به گواهی صادرات شامل نظارت بر فرای. خیر ندارد

. گواهی حالل نمی باشد

١ - Newcastle disease
٢ - Fowl cholera
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:گواهی کشتار اسالمی یا کشتار مذهبی

گـواهی کشـتار   . صادرکننده باید گواهی کشتار اسالمی را از یک مرکز یا سازمان اسالمی دریافت کند

کشـور  اسالمی، تاییدیه اي است که توسط یکی از اعضاء یک سازمان اسالمی شناخته شده که توسط 

این گواهی مبین این موضوع است که . واردکننده جهت ارائه این سرویس تعیین شده صادر می گردد

بهمـراه ایـن گـواهی بایـد    . حیوانات مطابق با دستورالعمل ها و مقـررات اسـالمی کشـتار شـده انـد     

-عربیگواهی مذکور باید به تایید اتاق بازرگانی. وجود داشته باشدمحصوالت داراي برچسب حالل 

. آمریکایی برسد

:نصب برچسب حالل

.نصب برچسب حالل از وظایف و مسئولیت هاي صادرکننده و سازمان تاییدکننده حالل است.1

توصـیه مـی شـود کـه     . مرغ منجمد و محصوالت مرغ همواره نیاز به داشتن گواهی حالل نیسـتند .2

. وص با واردکنندگان هماهنگی نمایندصادرکنندگان قبل از ارسال محموله هاي صادراتی در این خص

محصوالت فراوري شده اي که داراي برچسب حالل می باشند نیـازي بـه داشـتن گـواهی حـالل      . 3

. اما موادخام مورد استفاده جهت فراوري این محصوالت باید داراي گواهی الزم باشند. ندارند

مصرف پرسنل نظامی ایاالت متحده اگر محصوالت براي: ارسال براي پرسنل ارتش ایاالت متحده.4

.ارسال شده است می توان از گواهی کشتار اسالمی صرف نظر کرد

شرایط صادرات به ایران 
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محصوالت فاقد شرایط/ محصوالت واجد شرایط

محصوالت واجد شرایط 

گوشت قرمز .1

محصوالت طیور .2

:شرایط کشتار

اده شدن الشه براي مراحل در سینگ و تخلیه احشاء، جهت انجام خونگیري کامل و آم:کشتار مذهبی

.پرندگان را باید با بریدن پوست، ورید وداج و ناي توسط کاردتیز کشتار نمود

:مستندات مورد نیاز

. باید تکمیل شود9060FSIS-5فرم : محصوالت گوشت قرمز.1

محصوالت طیور .2

. تکمیل شود9060FSIS-5فرم .1-2

کـل محمولـه   «:حاوي اظهارات ذیل باید دریافت شودUSDA/FSISبرگ دار تایید شده فرم سر.2-2

:ذکر شده در گواهی مربوطه از پرندگانی می باشند که

از کشتارگاهی که نام آن در گواهی ذکر گردیده است تهیه شـده و پرنـدگان قبـل و پـس از     .1-2-2

ر گرفته و عالئمی دال بر وجود بیماري کشتار تحت نظارت دامپزشک صالحیت دار مورد بازرسی قرا

. عفونی تشخیص داده نشده است
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از گله هایی بدست آمده که تحت نظارت دامپزشک بوده و در طی دوماه گذشته هیچ یک از .2-2-2

، 2، پاسـتورلوزیس 1سالمونلوزیس، بیمـاري گـامبرو  -بیماریهاي زیر در گله تشخیص داده نشده است

.3نزاي پرندگان، و اورنیتوزیسبیماري نیوکاسل، آنفلوا

هستند تماس پیـدا نکـرده   2-2-2در کشتارگاه با پرندگان دیگري که مبتال به بیماریهاي بند .3-2-2

.باشند

بیمـاري نیوکاسـل در گلـه هـاي     4در محیط تولید، پرورش و کشتار، شیوع سـویه ولوژنیـک  .4-2-2

. صنعتی در شش ماه قبل از کشتار ثبت نشده باشد

افـزوده  USDAجهت شستشو، کلر به آب سرد شستشوي الشه مطابق با دستورالعمل هـاي  .5-2-2

.شده باشد

در صورتی پذیرفته خواهد بود که 2-2-4و 2-2-2تایید شرکت صادرکننده در مورد بندهاي : توجه

. مشابه اظهارات تایید شده توسط سیستم دامپزشکی باشد

، تـازه  ) الشـه کامـل  (جوجـه هـاي گوشـتی آمـاده پخـت     : براي پرنـدگان USDAدرجه بندي .3-2

: بوده و داراي شرایط زیر باشدUSDAباید داراي گواهی درجه بندي ) منجمدشده(

داراي گواهی درجه بندي و درج شـدن بـر روي   A5جوجه هاي گوشتی داراي درجه بندي .1-3-2

.کارتن هاي بسته بندي

١ - Gumboro
٢ - Pasteurellosis
٣ - Ornithosis
٤ - Velogenic Strain
٥ - Grade A



٣٨٩

4/2(گـرم  1100بـا متوسـط وزن   ) پونـد 2-3(رم گـ 850-1350وزن هر جوجه گوشـتی  .2-3-2

).پوند

این تاریخ باید .  ماه قبل از ارسال محموله کشتار و منجمدشده باشند3پرندگان حداکثر باید .3-3-2

تنها اولین و آخـرین تـاریخ   . در گواهی صادرات و نیز بر روي کارتن هاي بسته بندي درج شده باشد

. در گواهی نامه صادرات آورده شده باشدهاي کشتار و منجمدکردن باید

هر جوجه گوشتی باید بصورت جداگانه و در کیسه هاي پالستیکی غیرقابـل نفـوذ بـه هـوا     . 4-3-2

. بسته بندي شده باشد

که بـر اسـاس مناقصـه دولـت      ) پرنده کامل(مرغ آماده پخت تازه و منجمد شده : خریدهاي خاص. 3

عالوه بر اینکه فهرست . مطابقت داشته باشدتمامی شرایط گفته شده ایران خریداري می گردد باید با

برسد،USDAو پیشنهادات مناقصه باید به تایید 

.بازرس باید جهت صدور گواهی صادرات به انجام بازرس مجدد بپردازد

.واردکننده باید از وزارت کشاورزي ایران مجوز واردات داشته باشد: اجازه مخصوص.4

کلیه فرم ها باید توسط دامپزشـک رسـمی امضـاء شـده و داراي تـاریخ      : شدن گواهینامه هاامضاء .5

.باید نوشته شود) دکتر دامپزشک یا معاون آن(پس از امضاء، نام و درجه . باشند

:شرایط نگهداري و رسیدگی
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ت به هـوا  در مورد جوجه گوشتی، هر پرنده باید بطور جداگانه و در بسته بندیهاي غیرقابل نفوذ نسب

.بسته بندي شود

:شرکت هاي واجد شرایط صادرات

ـ بصورت فدرال مورد بازرسی قرار می گیری کهشرکت هایکلیه  د بـراي صـادرات بـه ایـران واجـد      ن

.می باشندشرایط 

شرایط صادرات به عراق

محصوالت فاقد شرایط/ محصوالت واجد شرایط

محصوالت واجد شرایط. 1

محصوالت گوشت قرمز. 1-1

محصوالت طیور. 1-2

:مستندات مورد نیاز

:گواهی هاي الزم بشرح ذیل می باشند

.تکمیل شود9060-5فرم . 1
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در مورد محصوالت طیور، دولت عراق که این محصوالت را بطور مسـتقیم از صـادرکنندگان   . 2

. نـد ایاالت متحده خریداري می کند، پیشنهاد مناقصه آنها را بـراي هـر محمولـه دریافـت مـی ک     

پیشنهاد شرکت در مناقصه و قرارداد همراه با مشخصات مربوطـه توسـط بخـش کنتـرل کیفیـت      

.محصوالت طیور گواهی می گردد

شرایط صادرات به اردن

محصوالت فاقد شرایط/ محصوالت واجد شرایط

محصوالت واجد شرایط. 1

گوشت گاو تازه و منجمد. 1-1

الت مرغگوشت مرغ تازه و منجمد شده و محصو. 2-1

:مستندات موردنیاز

:گواهی هاي الزم بشرح ذیل می باشند

9060FSIS-5تکمیل فرم :گوشت تازه و منجمد شده گاو. 1

عبارت زیر باید در قسمت توضـیحات در فـرم   . 9060-5تکمیل فرم : مرغ تازه و منجمد شده. 2

مربـوط بـه   Aفهرست ایاالت متحده عاري از بیماریهاي طیور موجود در«آورده شود  5-9060
1OIEاست«

١ - World Organization for Animal Health (Office International des Epizooties)
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:شرکت هاي واجد شرایط صادرات

کلیه شرکت هایی که بصورت فدرال مورد بازرسی قرار می گیرنـد جهـت صـادرات بـه اردن واجـد      

.شرایط هستند

:شرایط صادرات به کویت

محصوالت فاقد شرایط/ محصوالت واجد شرایط

محصوالت واجد شرایط. 1

گوشت گاو، گوساله، گوسفند، بره و بز: تگوشت و محصوالت گوش. 1-1

مرغ و محصوالت آن.  2-1

.محصوالت فاقد شرایط شامل گوشت خوك و محصوالت تهیه شده از گوشت خوك است. 2

:شرایط فراوري

:موارد ذیل شرایط الزم براي فراوري گوشت و مرغ می باشند

.مجاز استاستفاده از گوشت و چربی خوك در فرموالسیون محصوالت غیر. 1

.استفاده از محصوالت گیاهی در فرموالسیون فراورده هاي گوشتی بالمانع است. 2

:شرایط برچسب گذاري

براي مشخص شدن اینکه چه نوع محصولی حمل و نقل و جابجـا مـی گـردد، بایـد بـر روي      . 1

بـراي  (جعبه هاي حاوي محصوالت دماي موردنیاز براي نگهداري محصول بوضوح ذکـر گـردد   
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....... نگهـداري شـود، بـین    ...... ال، بصورت منجمـد نگهـداري شـود، در دمـاي پـایین تـر از       مث

).سانتیگراد نگهداري شود....... سانتیگراد و 

عـالوه بـر رعایـت مـوارد اجبـاري در ایـاالت       : گوشت و مرغ تازه، منجمد شده، کنسرو شده. 2

:رده شده باشدمتحده، در بسته بندیهاي گوشت و مرغ باید موارد ذیل آو

کشور مبداء.1-2

. عبارتی که نشان دهد محصول از دام کشتار شده بروش اسالمی تهیه شده است.2-2

برچسب هاي دوزبانه، انگلیسی و عربی.3-2

. در بخش انگلیسی برچسب باید نام محصول و نام و آدرس تولید کننده آورده شـده باشـد  .4-2

٩CFRیا ٣٨١.١٢٨لعمل چنانچه نام محصول بر اساس دستورا مـورد تاییـد قـرار گرفتـه     ٣١٧.٧

براي مثال گوشـت مـرغ تولیـد    . باشد می تواند از استانداردهاي ایاالت متحده فاصله گرفته باشد

.برچسب می خورد1»مرغ آمریکایی«شده در آمریکا معموال با  عنوان 

.مشخص بودن وزن خالص محصول بر اساس واحد متریک الزم است.5-2

وزن کل : نکته. (اعداد یا حروف مورد استفاده براي مشخص نمودن وزن باید به زبان عربی باشد

محصول براي صورت حساب و فاکتورهاي بازرگانی موردنیاز است اما بـراي درج در برچسـب   

).محصول الزم نیست

١ - American chicken
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یها درج شده نقضاء محصول باید بر روي یکایک بسته بندو ا) کشتار یا انجماد(ریخ تولید تا.6-2

/ مـاه / ماه یا کمتر باشد تاریخ انقضاء بایـد بصـورت روز  6چنانچه عمر نگهداري محصول . باشد

سـال  / ماه باشد تاریخ انقضاء باید بصورت ماه6سال و چنانچه عمر نگهداري محصول بیشتر از 

.تاریخ نویسی باید بصورت عددي و به دو زبان انگلیسی و عربی باشد. درج گردد

رخی روش هاي جایگزین برچسب گذاري محصوالت گوشت و مرغ تازه و منجمد شده در ب.3

.زیر آورده شده است

برچسب هاي دستی ممکن است مورد استفاده قـرار گیرنـد امـا نبایـد عبـارات موجـود در       .1-3

برچسب هاي دستی کـه بـر روي برچسـب اصـلی     . برچسب محصول را محو یا مخدوش نمایند

برچسب . د نباید سبب پوشاندن موارد مهم درج شده بر روي برچسب گرددمحصول زده می شو

.هاي دستی نمی تواند حاوي تاریخ تولید یا انقضاء باشد

می شوند را می توان اسـتفاده کـرد امـا ایـن     1برچسب هایی که بر روي محصول چسبانده.2-3

سب ها باید از مـواد مـورد   این برچ. برچسب ها باید داراي تاریخ تولید و انقضاء محصول باشند

.تایید ساخته شده باشند

:مستندات موردنیاز

:شرایط اخذ گواهی بشرح ذیل است

١ - Inserts
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-5کلیه فـرم هـاي   . مربوط به گواهی سالم بودن مرغ و گوشت باید تکمیل شود9060-5فرم . 1

9060FSIS باید به امضاء و مهر دامپزشکFSISبرسد.

صادر کننده باید گواهی کشـتار اسـالمی را از یـک    FSISواهی در رابطه با کشتار اسالمی و گ. 2

گواهی یا تاییدیه کشتار حالل یا کشـتار اسـالمی گـواهی اي    . سازمان یا مرکز اسالمی اخذ نماید

است که توسط یکی از اعضاء یک سازمان اسالمی که توسط کشور واردکننده براي انجام این امر 

گواهی بیان می کند که حیوانات مطابق بـا شـرایط مـذهبی    این . تعیین شده است صادر می گردد

گواهی مذکور باید همراه با محصوالتی که برچسب حـالل خـورده انـد و جـود     . کشتار شده اند

آمریکـایی و یـا کنسـولگري    -گواهی صادرشده باید به تایید اتاق بازرگـانی عربـی  . داشته باشد 

.وجود داشته باشدکویت رسیده باشد و به همراه کلیه محموله ها 

FSISگواهی . 3

:منجمد فراوري نشده/ محصوالت تازه.1-3

گواهی حـالل یـا ضـمانت نامـه اي از     همراه محصوالتی که داراي برچسب حالل می باشند باید 

. وجود داشته باشـد طرف صادرکننده مبنی بر تهیه گواهی حالل قبل از رسیدن محموله به مقصد 

در قبال گواهی نمودن رعایت شـرایط مـذهبی در   (FSIS)ادغذایی سازمان بازرسی و سالمت مو

. خصوص محصوالتی که به مقصد کشورهاي اسالمی ارسال می گردند مسئولیتی برعهـده نـدارد  

بر روند حالل یا نظارت بر معتبر بودن گواهی حالل نمی FSISروال گواهی حالل شامل نظارت 

.گردد
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ري محصـوالت داراي برچسـب حـالل بایـد داراي گـواهی      موادخام مورد استفاده در فراو.2-3

.حالل باشند

محموله هاي نظامی.4

وزارت امور خارجه کویت ممکن است محموله هاي مربوط به ارتش ایاالت متحده را از داشـتن  

بدون چنین معافیتی، محصوالت بر اساس مقـررات وارداتـی   . مقررات وارداتی خود معاف نماید

-5هر محموله اي که براي ارتش ارسال می گردد باید داراي فـرم  . می گیرندمورد بازرسی قرار 

9060FSIS    و نیز نامه اي از سفارت ایاالت متحده در کویت مبنی براین موضوع باشـد کـه ایـن

.محموله براي استفاده نیروهاي نظامی ارسال شده است

:شرایط رسیدگی و نگهداري

راه هر محموله شرایط رسیدگی، نگهداري، آماده سـازي و  بر اساس مقررات کویت باید به هم. 1

.دیگر مواردي که براي مصرف کننده مهم است وجود داشته باشد

.منجمد باید از وراي لفاف قابل مشاهده باشد/ کلیه محصوالت تازه. 2

زمان ورود و تاریخ انقضاء محصول . 3

داراي عمـر نگهـداري بیشـتر از    کلیه محصوالت بسته بندي شده وارداتی بـه  کویـت کـه   .1-3

ماه از تاریخ تولید که در برچسـب محصـول درج شـده اسـت     6یکسال می باشند باید در مدت 

.وارد کویت شوند
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مـاه  3کلیه محصوالتی که داراي عمر نگهداري یکسال یا کمتر هستند باید در عرض مدت .2-3

کویـت واردندگاري آنها باقیمانده اسـت که حداقل نیمی از عمر مااز تاریخ تولید و یا در زمانی

.شوند

:شرکت هاي واجد شرایط صادرات

کلیه شرکتهاي تولیدکننده گوشت و مرغ که بصورت فـدرال مـورد بازرسـی قـرار مـی گیرنـد بـراي        

.صادرات به کویت واجد شرایط می باشند

)1از جمله ایاالت سبها و ساراواك(شرایط صادرات به مالزي

محصوالت فاقد شرایط/ رایطمحصوالت واجد ش

:محصوالت واجد شرایط

محصوالت گوشت .1

منجمد گاو و گوساله، الشه بره و گوسـفند، قطعـات گوشـت، و نیـز محصـوالت      / گوشت تازه.1-1

.فراوري شده تهیه شده توسط شرکت هاي مورد تایید مالزي

بخـش هـاي خـوراکی    گوشت و محصوالت فرعی گوشت مثل کبد، طحال، قلب، مغز و دیگر .2-1

.باشندداراي شرایط حاللمشروط بر آنکه 

.ریه گاو در صورت داشتن شرایط ذیل قابل واردات است.3-1

١ - Sabha and Sarawak
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هستند استحصـال  در کشتارگاه هایی که جهت صادرات مورد تایید مالزيریه هاي گاو باید .1-3-1

.باشندو داراي گواهی حالل صادر شده توسط یک مرکز اسالمی مورد تایید شده 

عالوه بر این باید بر اساس . نشده باشندغیر طبیعیریه ها باید سالم بوده و متحمل تغییرات.2-3-1

ریـه  مقررات برچسب گذاري شده باشند بدین معنی که دربرچسب ذکر شده باشد کـه  8/325بخش 

.استجهت مصرف غیرانسانی ها 

گ رسمی که در آن تاریخ، وزن، تعداد در سربرUSDAهمراه بودن گواهی صادرشده توسط .3-3-1

) یا دکتر دامپزشکDVMبراي مثال (کارتن یا بسته بندي، عنوان فردي که این گواهی را امضاء نموده 

:رعایت شده باشدو درج عبارات ذیل

ریه ها مربوط به حیواناتی هستند که مورد بازرسی قبل و پس از کشتار قرار گرفتـه و عقـده هـاي    -

ن سینه اي قدامی، میانی و خلفی و نیز برونشیال چپ و راست برش خورده و سطح ریه ها لنفاوي میا

.نیز توسط مالمسه مورد بازرسی قرار گرفته اند

وجود نداشته است و بیمـاري طـاعون گـاوي هرگـز در ایـاالت      1929بیماري تب برفکی از سال -

.متحده گزارش نگردیده است

که مورد بازرسـی فـدرال قـرار گرفتـه اسـت واجـد شـرایط        کلیه محصوالت گوشت خوك.4-3-1

.صادرات می باشند

محصوالت طیور.2
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منجمدشده مرغ و محصوالت گوشت مرغ تهیه شده توسط شـرکت هـاي مـورد تاییـد     / گوشت تازه

.مالزي

:شرایط کشتار

مشروط بر آنکـه  البته استفاده از بی حسی با وسایل غیرمتنفذه . کشتار باید بدون بی حسی انجام شود

حیواناتی که مغز آنها  توسط وسایل بی حسی تخریـب شـده باشـند    . (به مغز نفوذ نکند بالمانع است

).برگشت داده خواهند شد

:شرایط برچسب گذاري

MPIمقـررات  8/325و مطـابق بـا بخـش    ات غیر طبیعی نشده باشند تغییرمتحملریه هاي گاو باید

.که ذکر شود براي مصرف غیرانسانی استبدین صورت . برچسب گذاري گردند

:مستندات مورد نیاز

:شرایط مربوط به مجوز.1

مجـوز توسـط دپارتمـان سـرویس هـاي      . صادرکنندگان باید از طرف واردکننده داراي مجـوز باشـند  

جهت اجازه واردات گوشت و محصوالت فرعی گوشت، مرغ و محصوالت فرعی 1دامپزشکی مالزي

).نمی باشدUSDAاین مجوز توسط بازرس تاییدلزومی به ( رددلزي صادر می گبه ما

:شرایط گواهی.2

١- Malaysian Department of Veterinary Services
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موارد زیر باید رعایـت شـده   فرم هااین کلیه در . باید تکمیل گرددFSISسازمان9060-5فرم . 1-2

:باشد

.باشدFSISامضاء و عنوان دامپزشک فرم ها داراي تاریخ،.1-1-2

.موارد ذیل درج شده باشدUSDAدر سر برگ رسمی همراه گواهی دامپزشکی .2-1-2

وجود نداشته است و بیمـاري طـاعون گـاوي هرگـز در ایـاالت      1929بیماري تب برفکی از سال -

.متحده گزارش نگردیده است

ایـن عبـارت   (تهیه شده اند ........ گوشت هایی که این گواهی مربوط به آنها است توسط گشتارگاه -

او و گوسفند و محصوالت فرعی گوشت که نیاز به گواهی کشـتار حـالل دارنـد    فقط براي گوشت گ

).الزم است

این عبارت تنها براي (در ایاالت متحده وجود نداشته است 1978از سال ) وباي خوك(تب خوك -

). گوشت خوك و محصوالت گوشت خوك الزم است

.توسط بازرس تایید گرددقبل از صدور گواهی باید تاریخ صحیح تولید و انقضاء . 2-2

: در مورد محصوالت مرغ درج گرددعبارات زیر باید 9060FSIS-5در قسمت مالحظات فرم . 3-2

محصوالت از پرندگانی تهیه شده اند که مورد بازرسی قبل و پس از کشـتار قـرار گرفتـه و عـاري از     

بوده ودقت کافی جهـت  محصوالت براي مصرف انسان مناسب. بیماریهاي عفونی و واگیردار هستند

.جلوگیري از آلودگی آنها قبل از صادرات بعمل آمده است

:گواهی کشتار حالل.3
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، صادرکنندگان باید از یک سازمان یا مرکز اسالمی مورد تاییـد گـواهی   FSISعالوه بر گواهی .1-3

کی از اعضـاء  گواهی کشتار حالل، گواهی اي است که توسط ی. نیز اخذ کنند) حالل(کشتار اسالمی 

گواهی بیان می کنـد کـه حیوانـات    . یک سازمان اسالمی مورد تایید کشور وارد کننده صادر می گردد

این گواهی باید با محصـوالتی کـه برچسـب حـالل     . مطابق با شرایط مذهبی اسالمی کشتار شده اند

.گواهی باید به تایید یک مرکز اسالمی معتبر برسد. دارند همراه باشد

.والت تهیه شده از گوشت خوك نیاز به گواهی حالل ندارندمحص.2-3

می توان مرغ و محصوالت آن را بدون داشتن گواهی حالل وارد نمود اما این محصوالت نمـی  .3-3

.توانند داراي برچسب حالل باشند

: شرایطسایر 

از گوشـت هائیکـه   . گوشت حالل را باید بصورت جدا از گوشت هـاي غیـرحالل نگهـداري نمـود    

حمل می گردد باید داراي گواهی حالل بوده و بصورت مجزا کنندهفراوريکشتارگاه به یک شرکت 

کشتارگاهی که گوشـت حـالل را جهـت فـراوري ارسـال مـی کنـد در        . و تفکیک شده حمل گردند

خصوص اطالع رسانی به شرکت فراوري کننده جهت مشخص نمودن و بصـورت مجـزا نگهداشـتن    

.وشت هاي غیرحالل مسئول می باشداین گوشت ها از گ

تشکیالت مربوط به کشتار و فراوري گوشـت گـاو، گوسـفند، خـوك و مـرغ و نیـز تاسیسـات و        .1

. نگهداشتن این گوشت ها باید مورد بررسی قـرار گرفتـه و مـورد تاییـد مـالزي باشـد      امکانات سرد

ممکن است مالزي بـه  . تموجود اسFSISفهرستی از موسسات و شرکت هاي مورد تایید مالزي در 
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بـر  . شرکتی که در این فهرست وجود ندارد نیز اجازه دهد که محصوالتش را بـه مـالزي وارد نمایـد   

اساس درخواست صادرکننده، می توان براي محصوالتی که مربوط به شرکت هاي فدرال می باشند و 

توصـیه مـی شـود کـه     به صادرکنندگان. نامشان در فهرست وجود ندارد گواهی صادرات صادر نمود

اطالعات دیگر در رابطه با . شرکت ها را با هماهنگی واردکنندگان تعیین نمایندصالحیت بودنواجد 

.شرکت موردنظر باید به گونه اي اعالم گردد که قابل دسترس باشد

صالح مالزي می باشد صادر ی که مورد تایید مراجع ذیگواهی حالل باید توسط یک سازمان اسالم.2

.مستقر در ایاالت متحده انجام شودکارشناسانانجام بازرسی هاي تکمیلی می تواند توسط . ددگر

شرایط صادرات به مراکش

محصوالت فاقد شرایط/ محصوالت واجد شرایط

محصوالت واجد شرایط. 1

گوشت قرمز و محصوالت آن.1-1

نیازمنـد داشـتن مجـوز    صادرکنندگان گوشت و مرغ به مـراکش . گوشت مرغ و محصوالت آن.2-1

واردکننـدگان پـس از تاییـد وزارت کشـاورزي مجـوز      . واردات از وزارت بازرگانی مـراکش هسـتند  

که تمایل به صادرات محصوالت خود به مـراکش را دارنـد   صادرکنندگانی . دات دریافت می کنندوار

.یندباید با طرف واردکننده در خصوص تهیه یک کپی از مجوز واردات تماس حاصل نما

:مستندات موردنیاز
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تکمیـل شـده و گـواهی سـالم بـودن      9060FSIS-5براي محصوالت گوشـت قرمـز بایـد فـرم     . 1

.محصوالت تهیه گردد

گـواهی  . موردنیـاز اسـت  9352-1و فرم 9060FSIS-5در مورد صادرات محصوالت طیور، فرم . 2

.دامپزشکی جهت صادرات گوشت مرغ به مراکش باید اخذ گردد

) دکتر دامپزشک یـا فـرد داراي مـدرك معـادل    (کلیه فرم ها باید نام و درجه مسئول دامپزشکی در. 3

FSISو امضاء وي وجود داشته باشد.

. وجود داشـته باشـد  ) حالل(همراه محموله هاي داراي برچسب حالل باید گواهی کشتار اسالمی . 4

.حیوانات باید مطابق با قوانین اسالمی کشتارشده باشند

:ت هاي واجد شرایط صادراتشرک

. کلیه شرکت هاي تحت نظارت و بازرسی فدرال واجد شرایط صادرات هستند

شرایط صادرات به عمان

محصوالت فاقد شرایط/ محصوالت واجد شرایط

محصوالت واجد شرایط.1

گوشت قرمز تازه و منجمدشده و محصوالت گوشت قرمز.1-1

محصوالت مرغگوشت مرغ تازه و منجمدشده و.2-1
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.گوشت خوك در صورتیکه بوضوح برچسب گذاري شده باشد واجد شرایط صادرات است: تذکر

:شرایط کشتار

.شرایط کشتار اسالمی یا حالل باید رعایت شده باشد

:شرایط برچسب گذاري

االت متحده، گوشت و عالوه بر وجوه اجباري برچسب گذاري در ای-منجمد/ گوشت و مرغ تازه. 1

:ي شده باید داراي شرایط زیر باشدبسته بندمرغ

: شرایط درج تاریخ باید بـه صـورت زیـر باشـد    . و انقضاء) کشتار یا منجمدکردن(د تاریخ تولی.1-1

سال بـراي محصـوالت   / سال براي محصوالت داراي عمر نگهداري شش ماه یا کمتر و ماه/ ماه/ روز

اید داراي فرمت عددي و به دو زبان عربی و انگلیسی تاریخ ب. داراي عمر نگهداري بیشتر از شش ماه

.باشد

.در حال حاضر محدودیتی در مورد درج وزن خالص وجود ندارد.2-1

کشور تولیدکننده . 3-1

.اعالم این موضوع که محصول مطابق با اصول کشتار اسالمی تهیه شده است.4-1

.برچسب باید به دو زبان انگلیسی و عربی باشد.5-1

CFRنام محصول می تواند بر اساس استاندارد ایاالت متحده و مطابق با مقـررات  .6-1 و یـا  ٣١٧.٧

مـرغ  «براي مثال بر روي محصوالت مرغ تولید شـده در ایـاالت متحـده بـر چسـب      . باشد٣٨١.١٩٨

. زده می شود» آمریکایی
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کلیـه محصـوالت   عمان اجازه ورود محصوالت گوشت خوك را می دهد منوط بر اینکه بـر روي .2

.اعم از چربی خوك برچسب مناسب زده شده باشد

:مستندات موردنیاز

:شرایط الزم براي اخذ گواهی

بایـد  9060-5کلیه فرم هاي . گواهی سالم بودن گوشت و مرغ باید اخذ گردد.906FSIS-5فرم . 1

.رسیده باشدFSISداراي تاریخ بوده و به امضاء دامپزشک 

، صادرکننده باید گواهی کشتار حالل را نیـز از یکـی   FSISعالوه بر گواهی سازمان .کشتار مذهبی. 2

گواهی کشتار اسالمی، گواهی اي است که توسط یکی . از مراکز یا سازمانهاي اسالمی اخذکرده باشد

این گواهی بیان می کند که . از اعضاء یک سازمان اسالمی مورد تایید کشور واردکننده صادر می گردد

این گواهی باید همـراه محصـوالتی کـه    . وانات مطابق با شرایط و مقررات اسالمی کشتار شده اندحی

-گواهی مذکور بایـد بـه تاییـد اتـاق بازرگـانی عربـی      . برچسب حالل خورده اند وجود داشته باشد

.آمریکایی و یا کنسولگري عربی رسیده و همراه کلیه محموله هاي صادراتی وجود داشته باشد

:هاگواهیایرس.3

محصوالت تازه و منجمد فراوري نشده . 1-3

یا ضمانت نامه اي باید از طرف صادرکننده مبنی بر تهیه محصوالت باید داراي گواهی حالل باشند و

هسـتند  کـه داراي برچسـب حـالل    محموله به مقصد همراه محصوالتیگواهی حالل قبل از رسیدن

.وجود داشته باشد



٤٠٦

د استفاده در محصوالت فراوري شده اي که داراي برچسـب حـالل هسـتند بایـد     موادخام مور.2-3

.داراي گواهی حالل باشند

:شرایط رسیدگی و نگهداري

بر اساس مقررات عمان باید همراه هر محموله، شرایط رسـیدگی، نگهـداري، آمـاده سـازي و دیگـر      

.مواردي که براي مصرف کننده مهم است وجود داشته باشد

:یطشراسایر 

.محصول باید مستقیما به مقصد عمان ارسال گردد. 1

تاریخ انقضاء . 2

مـاه جهـت تعیـین    12عمـر نگهـداري   دي که فاقد تاریخ انقضاء است براي گوشت گاو منجم. 1-2

.تاریخ انقضاء پیشنهاد می گردد

. ماه پس از تولید باشد12براي مرغ منجمد شده حداکثر تاریخ انقضاء می تواند .2-2

:شرکت هاي واجد شرایط صادرات

کلیه شرکت هایی که بصورت فدرال مورد بازرسی قرار می گیرند جهـت صـادرات بـه عمـان داراي     

کـه مطـابق بـا    ت داراي برچسب حالل شرکت هـا موظفنـد   در مورد محصوال. شرایط الزم می باشند

.شرایط اسالمی عمل نمایند

شرایط صادرات به پاکستان
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محصوالت فاقد شرایط/ ایطمحصوالت واجد شر

محصوالت خوراکی یا غیرخوراکی که به پاکسـتان صـادر مـی شـوند نبایـد حـاوي محصـوالت یـا         

.محصوالت فرعی بدست آمده از خوك باشند

:شرایط برچسب گذاري

.بر روي انواع بسته بندي موادغذایی فراوري شده باید تاریخ تولید و انقضاء درج شده باشد

:زمستندات موردنیا

: در گواهی کشتار مذهبی باید این عبارت آمده باشد که.کشتار مذهبی. 1

پرندگان مشمول این گواهی بوسیله کارد تیز و با بریده شدن پوست، ورید وداج، و ناي کشـتار شـده  

و سپس مراحل درسینگ و تخلیه امعاء و احشـاء انجـام شـده    خونگیري به نحو کامل انجام شده. اند

.است

:الت خوراکی و غیرخوراکی صادراتی باید داراي شرایط زیر باشندمحصو. 2

نامه اي مبنی بر تایید اینکه اقالم صادراتی عاري از محصـوالت یـا محصـوالت فرعـی خـوك      .1-2

.هستند

در زمان ترخیص محموله، صادرکننده باید گواهی یا تاییدیه اي از تـامین کننـده یـا تولیدکننـده     .2-2

بر اینکه محموله صادراتی عاري از محصوالت یا محصوالت فرعی بدسـت آمـده از   ارائه نماید مبنی

.خوك می باشد
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شرایط صادرات به قطر

محصوالت فاقد شرایط/ محصوالت واجد شرایط

محصوالت واجد شرایط. 1

)غیر از گوشت خوك(گوشت قرمز و محصوالت گوشت قرمز بصورت تازه یا منجمد شده .1-1

و محصوالت گوشت مرغ بصورت تازه یا منجمد شده گوشت مرغ.2-1

محصوالت فاقد شرایط.2

گوشت خوك و محصوالت تهیه شده از گوشت خوك .1-2

: شرایط برچسب گذاري

براي گوشت و مرغ تازه و منجمد، عالوه بر شرایط برچسب گذاري اجباري مربوط به ایاالت متحده، 

:رایط ذیل باشندبسته بندیهاي گوشت و مرغ باید داراي ش

ماه یا 6نحوه تاریخ نویسی براي محصوالت با عمر نگهداري : و تاریخ انقضاء) کشتار(تاریخ تولید . 1

مـاه بصـورت   6سال و براي محصوالت داراي عمر نگهداري بیشـتر از  / ماه/ کمتر باید بصورت روز

.و عربی درج گرددتاریخ باید بصورت عددي و به دو زبان انگلیسی . سال نوشته شود/ ماه

.چسباندن برچسب هاي دستی یا استیکر مجاز می باشد. 2

.درج شده باشد» محصول مطابق با اصول کشتار اسالمی تهیه شده است«باید عبارت . 3

.نوسان داشته باشد% 10وزن خالص حداکثر می تواند . وزن خالص نوشته شود. 4

:مستندات موردنیاز
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-5کلیه فرم هـاي  . مربوط به سالم بودن مرغ و گوشت باید اخذ گرددFSISسازمان 9060-5فرم . 1

. رسیده باشدFSISباید به مهر و امضاء دامپزشک 9060

صادرکننده باید گواهی کشـتار  . اخذ گواهی  کشتار اسالمی موردنیاز است-گواهی کشتار اسالمی.2

گـواهی کشـتار   . ی دریافـت نمایـد  اسالمی را از یکی از اعضاء یک مرکز اسالمی یـا سـازمان اسـالم   

اسالمی، تاییدیه اي است که توسط یکی از اعضاء یک سازمان اسالمی که توسـط کشـور واردکننـده    

این گواهی بیان می کند که حیوانات مطـابق بـا   . براي انجام این کار تعیین شده است صادر می گردد

داراي برچسب حالل وجـود داشـته   این گواهی باید همراه محصوالت. شرایط مذهبی کشتار شده اند

آمریکایی و یا کنسولگري قطر رسیده و به همراه کلیه -گواهی باید به تایید اتاق بازرگانی عربی. باشد

.محموله ها وجود داشته باشد

:هاگواهیسایر .3

محصوالت تازه و منجمد فراوري نشده .1-3

دن ده مبنی بر تهیه گواهی حالل قبـل از رسـی  ضمانت نامه اي از طرف صادرکننیا باید گواهی حالل 

.وجود داشته باشدداراي برچسب حاللمحموله به مقصد همراه محصوالت 

مواد خام مورد استفاده در محصوالت فراوري شده اي که داراي برچسـب حـالل هسـتند بایـد     .2-3

.داراي گواهی حالل باشند

:شرایط رسیدگی و نگهداري
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باید به همراه هر محموله، شرایط رسیدگی و نگهداري، آماده سازي و دیگر بر اساس مقرات قطر، . 1

.مواردي که براي مصرف کننده مهم است وجود داشته باشد

.نیازي به بسته بندي وکیوم نمی باشد-بسته بندي. 2

:سایر شرایط

.کشتار به مقصد برسدتاریخماه از4محصوالت مرغ باید ظرف مدت .1

محصوالت از . تصادفی از محصوالت گوشت و مرغ وارده شده به قطر انجام می شودنمونه گیري .2

نظر مواردي چون وجود حشره کش ها، سالمونال و دیگر باکتریهاي بیماریزا، شمارش کلی باکتریایی، 

مـورد آزمـایش   فلزات سنگین، تشخیص حضور گوشت و چربی خوك در فرموالسـیون محصـوالت  

.قرار می گیرند

ماه، براي 9ماه، براي گوشت چرخ شده 12نگهداري براي محصوالت منجمد مرغ و گوشت عمر.3

. روز خواهد بود14روز و براي گوشت تازه گوسفند 21گوشت تازه گاو 

:شرکت هاي واجد شرایط صادرات

کلیه شرکت هایی که بصورت فدرال مورد بازرسی قرار می گیرند براي صادرات به قطر واجد شرایط 

.ی باشندم

شرایط صادرات به عربستان سعودي

محصوالت فاقد شرایط/ محصوالت واجد شرایط
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محصوالت واجد شرایط. 1

گوشت قرمز تازه و منجمدشده و محصوالت فراوري شده گوشت قرمز.1-1

. باشـد 1ربع الشهحداقل اندازه قطعات گوشت بصورت سال بوده و 5کمتر از بایدگاوهاي نر سن -

.سال داشته باشند و بصورت الشه کامل ارسال گردند3ها کمتر از گوسفند

مخصـوص بازرسـی ایـاالت    بایـد داراي مهـر  ) نیم الشه، یا ربع الشه در مورد الشه گـاو (هاالشه-

، و در پارچه سـفید و  ده، کلیه ها از الشه ها برداشته شدهعاري از هرگونه نگهدارنده بو.متحده باشند

.دنده باشتمیز لفاف بندي ش

بخشـی از دم حیـوان جهـت    . الشه ها باید احشاء گیري شده و فاقد سر، پاها و چربی کلیـه باشـد  -

.تشخیص نوع حیوان روي الشه باقیمانده باشد

به غیر از جوهر مهربازرسی، هیچ نوع ماده نگهدارنده، آنتی بیوتیک یـا مـواد رنگـی نبایـد اسـتفاده      -

.شود

محصوالت فراوري شده مرغ مرغ تازه و منجمد و .2-1

گوشت مرغ و محصوالت فراوري شده مرغ بایـد از پرنـدگانی تهیـه شـده باشـد کـه بوسـیله        : توجه

بـراي اینکـه بتـوان    . پروتئین حیوانی، چربی حیوانی و یا محصوالت فرعی حیوانی تغذیه نشده باشند

رش حیوانات بدون استفاده از پرو«مرغ را به عربستان سعودي صادر نمود، پرندگان باید تحت برنامه 

١ - Quarter
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دپارتمـان کشـاورزي   (AMS)1که توسط سرویس عرضـه محصـوالت کشـاورزي   » پروتئین حیوانی

.اجرا می گردد تغذیه شده و پرورش یافته باشند(USDA)ایاالت متحده 

محصوالت فاقد شرایط.2

.آالیش نظیر کبد، زبان، مغز، کلیه و معده کلیه گونه هاي حیوانی.1-2

:ایط برچسب گذاريشر

درجه حرارت نگهداري باید بوضوح بـر روي بسـته بنـدیهاي موادغـذایی درج شـود تـا نشـانگر        .1

بصـورت منجمـد نگهـداري گـردد، در     : براي مثال(چگونگی حمل و نقل و نگهداري محصول باشد 

مـاي بـین   نگهـداري گـردد، در د  ) دریخچـال (نگهداري شود، بصورت سرد .......... دماي پایین تر از 

).درجه سانتیگراد نگهداشته شود......... درجه سانتیگراد و ......... 

عالوه بر برچسب گذاري اجباري در ایاالت متحده مـوارد زیـر نیـز    : گوشت و مرغ تازه و منجمد.2

.باید در برچسب درج گردد

رد اسـتفاده قـرار   برچسب دوزبانه باشد و زبان عربی یکی از زبانهایی باشد که در برچسـب مـو  . 1-2

.گرفته است

عبارتی باید در برچسب وجود داشته باشد بدین مضمون که محصول بر اسـاس اصـول کشـتار    .2-2

.اسالمی تهیه شده است

وزن خالص.3-2

١ - Agricultural Marketing Service
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درجه بندي بر اساس وزن باید به گونه اي . گرم باشد1800تا 550وزن خالص مرغ سرد باید بین -

گرم نوسان بین 50. گرم اختالف وجود داشته باشد100جه دیگر حداقل باشد که بین هر درجه با در

.درجات قابل تحمل است

مرغ هاي موجود در جعبه ها یا کارتن ها باید یک اندازه و هم وزن باشند و بیشـتر از  : مرغ منجمد-

.بین آنها نوسان وزن وجود نداشته باشد% 10

و انقضاء، نام ماه باید بطور کامل یا بـه اختصـار آورده   ) ادکشتار یا انجم(براي تاریخ هاي تولید .4-2

Jan or Januaryبراي مثال، (شود  تاریخ نیز می تواند به یکی از دو صورت بـه انگلیسـی و   ).  ١٩٨۵

or ٢٧/۴/٨٧)عربی آورده شود  ٢٧Apr ٨٧).

از پـس  مـاه  ........ تا مناسب مصرف «باید با این عبارت همراه باشد ) کشتار یا انجماد(تاریخ تولید -

.»تاریخ تولید

تاریخ انقضاء براي گوشـت  . تاریخ انقضاء براي مرغ منجمد از تاریخ اولین انجماد محاسبه می شود-

.تازه و منجمد گاو، گوساله، گاومیش، گوسفند، بز و مرغ تازه از تاریخ کشتار محاسبه می گردد

.در برچسب محصول منجمد جایز نمی باشد» دبصورت سرد نگهداري شو«استفاده از عبارت .5-2

.برخی روش هاي جایگزین برچسب گذاري که ذیال آورده شده اند ممکن است استفاده شوند.6-2

. برچسب هاي دستی یا استیکر نباید عبارات موجود در برچسب محصول را محو یا مخدوش نماید-

. ر به برگشت دادن محصـول گـردد  پوشیده شدن برچسب اصلی توسط برچسب دستی می تواند منج

. پوشاندن اطالعات برچسب توسط برچسب دستی تخلف محسوب می گردد
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.برچسب هایی که بر روي محصول چسبانده می شوند باید داراي تاریخ تولید و انقضاء باشند-

این نوع برچسب گذاري از جملـه نـامرغوبترین   (مهرهاي جوهري باید پاك نشدنی و خوانا باشند -

).نوع برچسب گذاري می باشند

گوشت و مرغ فراوري شده .3

. موارد زیر باید در برچسب محصوالت فراوري شده گوشت و مرغ ذکر شده باشد.1-3

.برچسب دو زبانه با موارد اجباري برچسب گذاري در ایاالت متحده-

درج وزن خالص-

)شامل چربی خوك(مشخص نمودن محصوالت خوك -

تولید و انقضاء تاریخ هاي-

چنانچه . گواهی کشتار اسالمی براي محصوالت فراوري شده گوشت و مرغ ضروري نمی باشد.2-3

محصوالت فراوري شده داراي برچسب حالل باشند، موادخام مـورد اسـتفاده بایـد از منـابع مطمـئن      

. تامین شده باشد و با گواهی مناسبی که نشانگر کشتار اسالمی است همراه باشد

شرایط موردنیاز براي گوشت و مرغ فراوري شده و بسته بندي شده .4

و تاریخ انقضاء) بسته بندي یا انجماد(تاریخ تولید .1-4

وزن خالص محصول منجمد.2-4

: مستندات موردنیاز

:شرایط اخذ گواهی بشرح ذیل است
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گوشت گاو و گوسفند.1

وشت و مرغدر خصوص سالم بودن گ6090FSIS-5اخذ فرم .1-1

:درج شده باشدFSISعبارات زیر باید در سربرگهاي رسمی گواهی .2-1

ساعت 12سال بوده و حداکثر ......... گوشت بدست آمده از حیواناتی است که داراي سن متوسط «-

قبل از کشتار و نیز بالفاصله پس از کشتار مورد بازرسی دامپزشکی قـرار گرفتـه و عـاري از بیمـاري     

.»براي مصرف انسان مناسب می باشدبوده و

حیوانات متعلق به گله هایی بوده اند که در خصوص کنترل بیماریهـا تحـت نظـارت ایـالتی و یـا      «-

.»قرار داشته اندUSDAنظارت 

و نیـز عـاري از بیمـاري جنـون     (FMD)عاري از بیماري تب برفکی 1929ایاالت متحده از سال «-

.»گاوي بوده است

.»تحت شرایط بهداشتی آماده سازي، رسیدگی، ذخیره و حمل و نقل شده استمحصول «-

.»محصول با مقررات مربوط به تولید، نگهداري و حمل و نقل ایاالت متحده مطابقت مناسبی دارد«-

مـاه قبـل از کشـتار مـواردي از شـیوع      3در ایالتی که گوشت در آنجا استحصـال شـده اسـت در    «-

تیس، طاعون، پلوروپنومونی واگیردار گاوي، بیماري لمپی اسکین، یوالر استوماتابیماریهایی چون وزیک

، )نـوع آسـیایی  (تب دره ریفت، زبان آبی، آبله گوسفند، آبله بز، سپتی سـمی هموراژیـک تیلریـوزي    

بروسلوزگاوي، سل گاوي، بابزیوز گاوي، آگاالکتیه واگیـردار، و پلوروپنومـونی واگیـردار بـز وجـود      

.»تنداشته اس
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.»این محصول با محصوالتی که مورد بازرسی قرار نگرفته اند در یک جا نگهداري نشده اند«-

تغذیه نشخوارکنندگان با پروتئین بدست آمده از نشخوارکنندگان دیگر در ایاالت متحده ممنوع می «-

»باشد

مضـري بـا اثـرات    بر اساس یک برنامه ملی مربوط به باقیمانده هـا، در محصـول باقیمانـده هـاي     «-

.»هورمونی وجود ندارد

عبارات موجود در سربرگهاي رسمی گواهی با سازمان واردات عربستان سعودي مورد بحث و : توجه

.تبادل نظر قرار گرفته است و اعتقاد بر این است که با شرایط عربستان سعودي مطابقت دارد

مرغ و محصوالت گوشت مرغ.2

در خصوص سالم بودن گوشت و مرغ FSISسازمان9060-5اخذ فرم .1-2

.درج شده باشدFSISعبارات زیر باید در سربرگهاي رسمی مربوط به گواهی .2-2

ساعت قبل از کشتار و نیز بالفاصله پس از کشتار مـورد بازرسـی دامپزشـکی    12پرندگان حداکثر «-

.»شندقرار گرفته، عاري از بیماري بوده و براي مصرف انسان مناسب می با

USDAپرندگان مربوط به گله هایی هستند که بیماریهاي آنها تحت نظـارت ایـالتی و یـا توسـط     «-

.»کنترل می گردد

پرندگان کشتاري تحت بازرسی دقیق دامپزشکی قرار گرفته و عاري از عالئـم بـالینی مربـوط بـه     «-

.»بیماریهاي عفونی و واگیردار بوده اند
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.»ی آماده سازي، رسیدگی، ذخیره و حمل و نقل شده استمحصول تحت شرایط بهداشت«-

.»محصول با مقررات مربوط به تولید، نگهداري و حمل و نقل ایاالت متحده مطابقت مناسبی دارد«-

ماه قبـل از کشـتار مـواردي از شـیوع     3در ایالتی که گوشت مرغ در آنجا استحصال شده است در -

ن، فرم کشنده بیماري نیوکاسل، تیفوئید پرندگان، و بیماري پلوروم بیماریهایی چون آنفلوانزاي پرندگا

.وجود نداشت است

.»این محصول با محصوالتی که مورد بازرسی قرار نگرفته اند در یک جا نگهداري نشده اند«-

.»پرندگان با پروتئین حیوانی، چربی حیوانی، یا محصوالت فرعی حیوانی تغذیه نشده اند«-

استفاده از هورمونهاي مشوق رشد در تغذیه طیـور را  (FDA)ذا و داروي ایاالت متحده سازمان غ«-

.»ممنوع کرده است

عبارات موجود در سربرگهاي گواهی طیور با سازمان واردات عربستان سعودي مورد بحـث و  : توجه

.داردتبادل نظر قرار گرفته است و اعتقاد بر این است که با شرایط عربستان سعودي مطابقت 

گواهی کشتار اسالمی.3

اسـالمی را از یکـی از   ) حـالل (، صادرکننده باید یک گـواهی کشـتار   FSISعالوه بر گواهی سازمان 

محصوالتی که داراي برچسب حالل هسـتند بایـد   . اعضاء یک سازمان یا مرکز اسالمی دریافت نماید

بنی بر اینکه قبل از رسـیدن محمولـه   داراي گواهینامه حالل یا ضمانت نامه اي از صادرکننده باشند م

مسئولیتی در خصوص اینکه FSISبا اینحال، سازمان . به مقصد گواهی حالل اخذ و ارائه خواهد شد

محصوالتی که به کشورهاي اسالمی صادر می گردند شرایط کشتار مذهبی در مورد آنها رعایت شده 
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که توسط یک عضو سازمان اسـالمی مـورد   گواهی کشتار اسالمی، گواهینامه اي است . است را ندارد

گواهی بیان می کند که حیوانات مطابق با شرایط مذهبی کشتار . تایید کشور واردکننده صادر می گردد

بر روند حالل یـا نظـارت بـر معتبـر     FSISروال صدور گواهی حالل شامل نظارت سازمان . شده اند

آمریکـایی و یـا کنسـولگري    -اق بازرگانی عربیگواهی باید به تایید ات.بودن گواهی حالل نمی گردد

.عربی رسیده و همراه کلیه محموله ها وجود داشته باشد

باید در مورد محصوالت منجمـد در  » ساعت پس از کشتار منجمد شده است72محصول «عبارت .4

.نوشته شده باشد9060FSIS-5بخش مالحظات فرم 

ایاالت متحده در عربستان سعودي صادر گردد می چنانچه محموله صادراتی جهت مصرف پرسنل.5

به همراه چنین محموله هایی باید نامه اي وجود داشـته باشـد   . توان از گواهی حالل چشم پوشی کرد

که منظور از صادرات مشخص شده باشد و صادرکننده مسئولیت کلیه مشـکالت احتمـالی در هنگـام    

.ورود محموله به عربستان را پذیرفته باشد

.دنباشFSISنام و امضاء دامپزشک ریخ،کلیه گواهینامه ها باید داراي تا.6

:شرایط رسیدگی و نگهداري

بر اساس مقررات عربستان سعودي باید همراه هر محموله صادراتی شرایط رسیدگی، نگهداري، آماده 

.سازي و دیگر مواردي که براي مصرف کننده مهم است وجود داشته باشد

:شرایطسایر 

بازرسی بخش واردات عربستان سعودي.1
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از کلیه محصوالت گوشت و مرغ وارد شده به عربستان سعودي بصورت تصادفی نمونه برداري .1-1

:شده و آزمایش جهت موارد زیر انجام می شود

نمونه اخذ شده از نظر سالمونال مثبت باشـد محصـول برگشـت داده    5نمونه از 2چنانچه بیشتر از -

.شودمی

. در نمونه گوشت گاو چرخ شده قابل پذیرش نیست1حضور باکتري اشریشیا کوالي-

در گرم000/000/10حداکثر -رشد باکتریایی-

kg100/g50؛ گوشت مرغ حداکثر g100/mg20در گوشت گاو حداکثر : نیتروژن فرار-

.ددر تمام محصوالت شناسایی نوع گونه جهت تشخیص گوشت خوك انجام می شو.2-1

% 5وقتیکه از نمونه مرغ منجمد رفع انجماد می شود، میزان آبی که نمونه پس داده است نباید از .3-1

مقامات مسئول عربستان سعودي توصیه می کنند که صنایع ایاالت متحده این آزمـایش  . تجاوز نماید

.ربستان نگرددبه عنف محموله هنگام رسیدیرا قبل از ارسال محموله ها انجام دهند تا سبب توق

فرد وارد کننده باید از وزارت بازرگـانی  . چنانچه محصولی توقیف گردید–محصول توقیف شده .2

.عربستان سعودي درخواست رسیدگی به موضوع را نماید

تاریخ رسیدن محصول و تاریخ انقضاء. 3

١- Escherichia coli
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ان سعودي نبایـد  در مورد طیور منجمدشده، فاصله بین کشتار تا زمان رسیدن محصول به عربست.1-3

طیور منجمد شده باید در بـرودت  . ماه براي مرغ، غاز، اردك و بوقلمون منجمد شده باشد3بیشتر از 

.ماه پس از تاریخ کشتار باشد12درجه سانتیگراد نگهداشته شده و تاریخ انقضاء آن -18پایین تر از 

ن به عربستان سعودي نباید بیشتر براي گوشت قرمز منجمد شده فاصله بین کشتار تا زمان رسید.2-3

درجه سانتیگراد نگهـداري شـود و تـاریخ    -18محصوالت باید در برودت پایین تر از . ماه باشد4از 

مـاه و بـراي گوشـت چـرخ کـرده، همبرگـر،       12انقضاء براي گوشت گاو، گاومیش، گوسفند، و بـز  

. ماه از تاریخ انجماد باشد9سوسیس و کبد 

10ت سرد، فاصله بین کشتار تا زمان رسیدن به عربستان سعودي نبایـد بیشـتر از   در مورد گوش.3-3

4درجه سانتیگراد نگهداري شده باشد و تاریخ انقضـاء  -2روز باشد، محصول باید در دماي باالتر از 

.هفته پس از تاریخ کشتار باشد

روز باشد 7نباید بیشتر از براي محصول مرغ سرد فاصله بین کشتار تا زمان رسیدن به عربستان.4-3

.درجه سانتیگراد نگهداري شود-2و محصول باید در برودت 

براي مرغ و گوشت سرد وکیوم شده، فاصله بین کشتار تا زمان رسیدن به عربستان نباید بیشـتر  .5-3

درجه سانتیگراد نگهداشته شده باشـد و تـاریخ   -2محصول باید در برودت حداکثر . روز باشد40از 

. هفته پس از کشتار باشد10انقضاء باید 

براي گوشت هاي کنسروشده، تاریخ انقضاء براي محصوالت مرغ و گوشـت کنسـرو شـده در    .6-3

.ماه پس از کنسرو شدن است24قوطی هاي فلزي و استریل شده 
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کلیه نمونه هاي محصوالت گوشت و مرغ، بدون درنظر گرفتن کمیت آنها باید داراي برچسـب .7-3

چنانچه محصول همراه مسافر وارد می شود این شرایط اغلب توسط مسـئولین  . و سایر شرایط باشند

.در مبادي ورودي نادیده گرفته می شود

مهروموم شده و USDAد باید توسط محصولی که از طریق بنادر کشور ثالث حمل و نقل می شو.4

.تایپ شده باشد9060FSIS-5شماره مهروموم و شماره کانتینر در بخش مالحظات فرم 

:شرکت هاي واجد شرایط صادرات

کلیه شرکت هایی که بصورت فدرال مورد بازرسی قرار می گیرند براي صادرات به عربستان سعودي 

.واجد شرایط هستند

شرایط صادرات به سنگاپور

محصوالت فاقد شرایط/ محصوالت واجد شرایط

محصوالت واجد شرایط.1

گوشتمحصوالت .1-1

تازه و منجمدوگوشت گا-

و منجمد) سرد(گوشت خوك تازه -

گوشت بره تازه و منجمد-

محصوالت طیور.2-1
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.طیور تازه و منجمد که بصورت فدرال بازرسی شده اند.1-2-1

اردك هایی که بصورت فدرال بازرسی شده اند ممکن است تحت شرایط زیـر بـه سـنگاپور    .2-2-1

. صادر شوند

پا، ناي و مري، و حضورغدد چربیا بدون متصل بودن سروبا ی-

.تهیه شده است1محصول مراحل بازرسی قبل و پس از کشتار را گذرانده و بصورت آماده پخت-

.سرها کامال پرکنی و پاك شده و معابر دهان و بینی کامال شستشو داده شده است-

هـا بصـورت متصـل بـه الشـه مـی باشـد بـراي         آب مورد استفاده براي پرندگانی که ناي و مري آن-

.سردکردن پرندگانی که ناي و مري آنها برداشته شده است استفاده نمی شود

).مطابق با استانداردهاي هنگ کنگ(پاهاي پرندگان .3-2-1

گوشت شترمرغ، به شرطی که پرندگان در ایاالت متحد پـرورش یافتـه باشـند و متعلـق بـه      .4-2-1

.یا محافظت شده نباشندجمعیت هاي بومی و

).شامل محصوالت کنسرو شده(محصوالت فراوري شده .3-1

محصوالت فاقد شرایط.2

ریه گاو.1-2

محصوالت وارد شده به ایاالت متحده از کشورهاي ثالث.2-2

:شرایط برچسب گذاري

١- Ready-to-cook
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:کانتینرهاي حمل محصول باید داراي مشخصات زیر باشد: پاي پرندگان.1

فقط جهت صادرات بـه سـنگاپور،   ) پاي بوقلمون(پاي مرغ«ي کانتینر محموله باید عبارت بر رو.1-1

.نوشته شود» USDAبسته بندي شده تحت نظارت بهداشتی 

عالمـت بازرسـی رسـمی بـر روي کانتینرهـاي محمولـه اسـتفاده             . شماره، نام و آدرس شرکت.2-1

.نمی شود

، کلیه برچسب ها باید بطور کامـل محصـول را   )اي متصلصادرات اردك با سروپ(در مورد اردك .2

.باشند) فقط جهت صادرات به سنگاپور(معرفی کرده و داراي عبارت 

کارتن هاي حمل محصوالت تازه یا منجمد گوشت و طیور باید داراي تـاریخ تولیـد و یـا تـاریخ     .3

).فرمت تاریخ نویسی باید بصورت ماه و سال باشد(کشتار باشند 

فهرست شده اند باید شامل نام گونه حیوانی مربوطه نیز 9060FSIS-5م محصوالتی که در فرم نا.4

اگر نام گونه حیوانی بطور معمول در برچسب ذکر نشده باشد باید در داخل پرانتـز و پـس از   . باشند

).خوك(پروسیوتو : براي مثال. نام محصول آورده شود

:شرایط فراوري

)استاندارد هنگ کنگ(یر می تواند به سنگاپور صادر گردد پاي طیور تحت شرایط ز

پاها باید پس از آنکه طیور درسینگ شده و به مرحله نهایی شستشو رسـید قبـل از وارد شـدن بـه     . 1

این کار ممکن است بالفاصله پس از انتقـال بـه خـط نقالـه احشـاء      . اتاق احشاء گیري برداشته شوند

.گیري انجام گردد
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بصورت بهداشتی برداشته شده، در ظروف تمیز بسته بندي شده و بطور مناسـب منجمـد   پاها باید. 2

مدیریت کشتارگاه باید جهت انجام مراحل کار همکاري نموده و پرسنل کشتارگاه باید پاهایی . گردند

.را که براي مصرف غذایی نامناسب هستند جدا نمایند

.دي شوندناخن پاها باید برداشته شده و پاها درجه بن.3

.طی جمع آوري باید از آلوده نشدن پاها اطمینان حاصل شود. 4

از نظر التهاب و وجود ضایعات غیرطبیعی که می تواند بـر روي سـالم بـودن    1ناحیه مفصل هوك. 5

.محصول اثر بگذارد بررسی شود

ه بندي شـوند و  پاها باید تحت شرایط بهداشتی و در اتاقهاي مجزا آماده سازي و در کارتن ها بست. 6

.تا زمان انجماد در شرایط سرد نگهداري گردند

:مستندات موردنیاز

:شرایط اخذ گواهی بشرح ذیل است

. مربوط به گواهی سالم بودن گوشت و مرغ) 5/6/1999(9060-5اخذ فرم . 1

ه که بـه  در بخش مالحظات فرم مذکور در خصوص کلیه محصوالت گوشت و مرغ منجمد شد. 1-1

درج » منجمد شده اسـت USDAمحصول تحت نظارت «د باید عبارت نگاپور صادر می شومقصد س

: عبارتند ازروش هاي مورد قبول جهت تایید عبارت فوق . شده باشد

. محصول در یک تشکیالت صادراتی منجمد شده باشد-

١ - Hock Joint
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محصـول  گواهی کنترل کیفیـت (و گو اهینامه اي ) خارج از تشکیالت تولید(محصول منجمد شده -

تهیـه شـده   FSISبه عنوان گواهی روش انجماد جهت ارائه بـه  ) منجمد شده براي ارسال به سنگاپور

.این گواهی به همراه محصول صادرشده به سنگاپور نخواهد بود. باشد

در حین تکمیل این فرم باید مطمـئن بـود کـه اطالعـات زیـر      . باید اخذ شود١-٩۴٣۵(٩/٩٣)فرم . 2

.نامه منعکس شده اندبدرستی در گواهی

. تاریخ تولید درج شده در گواهی با تاریخ تولید درج شده بر محصول مطابقت دارد. 1-2

.تاریخ تولید قبل از تاریخ اخذ گواهی است. 2-2

.شماره شرکت تولیدي که در گواهی آمده با آنچه که بر روي محصول درج شده مطابقت دارد. 3-2

که در گواهینامه قید شـده اسـت بـا آنچـه کـه بـر روي کـارتن هـاي         شماره گواهی صادرات . 4-2

:عالوه بر این شرایط زیر نیز رعایت شده باشد. محصوالت درج شده مطابقت داشته باشد

.درج شده باشد9435-1(٩/٩٣)تاریخ صحیح تولید و کشتار باید در فرم  . 1-4-2

ماه از تاریخ کشتار به سنگاپور 6مدت گوشت منجمد شده گاو، گوسفند و مرغ باید در عرض -

ماه پس از کشتار به سنگاپور می رسـند توقیـف شـده و    12تا 6محصوالتی که در فاصله . برسد

.قبل از عرضه جهت فروش آزمایشات الزم در مورد آنها انجام خواهد شد

.واهد شداجازه ورود داده نخبه سنگاپور برسدماه از زمان کشتار 12به محصولی که بعد از 

. از تـاریخ کشـتار بـه سـنگاپور برسـد     مـاه  3باید در عرض مـدت شدهگوشت خوك منجمد-

ماه پس از کشتار به سـنگاپور برسـد توقیـف شـده و قبـل از      6تا 3گوشت خوکی که در فاصله 
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6به گوشت خوکی که پس از . عرضه جهت فروش آزمایشات الزم در مورد آن انجام خواهد شد

. شتار به سنگاپور وارد شود اجازه ترخیض داده نخواهد شدماه از زمان ک

ماه از تاریخ تولید به 3گوشت فراوري شده خوك، گاو، گوسفند و طیور باید در عرض مدت -

ماه از تاریخ تولید به سنگاپور برسند توقیـف  6تا 3محصوالتی که در فاصله . سنگاپور وارد شود

به محصـوالتی  . شات الزم در مورد آنها انجام خواهد شدشده و قبل از عرضه جهت فروش آزمای

در ایـن مـورد  .ماه از تاریخ تولید به سنگاپور برسند اجازه ترخیص داده نخواهد شـد 6که بعد از 

تاییدیـه اي از  ) گوشت فراوري شـده خـوك، گـاو، گوسـفند، و طیـور     (براي محصوالت خاص 

ریخ تولید خـارج از چهـارچوب زمـانی مجـاز     مبنی بر اینکه تا(PPD)1دپارتمان تولیدات اصلی

.است الزم می باشد

و کلیه عبارات تکمیلـی  9435FSIS-1(٩/٩٣)و فرم  9060FSIS-5(٠۵/٠۶/١٩٩٩)فرم .2-4-2

دکتـر  (2DVMعنوان مدرك . رسیده باشدیک دکتر دامپزشک معینباید داراي تاریخ بوده و به امضاء

.بعد از امضاء آورده شودیا مدرك معادل باید ) دامپزشک

گواهی گوشت و محصوالت گوشت گاو .5-2

ایـاالت  «: نوشـته شـده باشـد   FSISسازمان 9060-5عبارات زیر باید در قسمت مالحظات فرم 

ماه قبل از تاریخ کشتار حیوانات و تاریخ صادرات محصول به سنگاپور عـاري  6متحده در مدت 

.»از بیماري جنون گاوي بوده است

١ - Primary production Department
٢ - Doctor of Veterinary Medicine
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)سرد(گوشت خوك تازه . 6-2

باید آزمایش تریشین FSISسازمان 9060-5قبل از نوشتن عبارت زیر در قسمت مالحظات فرم 

الشه ها جهت حضور تریشین مورد آزمایش قرار گرفته و نتیجه آزمایش منفی بـوده  «انجام شود 

اییدیـه الزم از  آزمایشگاههاي که آزمایشات مربوط به تریشین را انجام مـی دهنـد بایـد ت   . »است

را داشـته  (AMS)برنامه گواهی آزمایشگاهی مربوط به سرویس عرضـه محصـوالت کشـاورزي    

.آزمایش تریشین براي محصوالت بیکن خوك استفاده نمی شود: توجه. باشند

گواهی گوشت شترمرغ. 7-2

.تایپ گرددFSISسازمان 9060-5عبارت زیر باید در قسمت مالحظات فرم 

ایاالت متحده پرورش یافته و متعلق به جمعیت هاي محافظت شـده و بـومی نمـی    پرندگان در «

.کشور مبداء باید ذکر گردد» .باشند

)مطابق استاندارد هنگ کنگ(پاي طیور . 8-2

پاي طیور چنانچه به شیوه اي که قبال ذکر شد فراوري گردد در ایاالت متحده به عنوان محصـول  

ما وقتی جهت صادرات به سنگاپور تهیه مـی شـود بـه عنـوان     خوراکی در نظر گرفته نمی شود ا

.محصول خوراکی درنظر گرفته می شود

وجـود دارد بـه ایـن    9060-5عبـارتی در فـرم   . باید اخذ گـردد FSISسازمان 9060-5فرم .1-8-2

من گواهی می کنم که طیور و محصوالت طیوري که در باال ذکر شده اسـت مربـوط بـه    «که صورت

است که بازرس رسمی قبل و پس از کشـتار در مـورد آنهـا مطـابق بـا قـوانین و مقـررات        گله هایی



٤٢٨

USDAاین بخـش بـراي   » انجام شده و این محصوالت سالم و براي مصرف انسان مناسب می باشند

.پاي طیوري که مطابق با استاندارد هنک کنگ تولید شده قابل اعمال نبوده و نباید عالمت زده شود

می تواند اقدام به صـدور گـواهی   کنگ رعایت گردد بازرس هنگنیکه شرایط استانداردزما.2-8-2

.بصورت زیر نماید

گواهی می شود که پاهاي مرغ اشاره شده در فوق مطـابق بـا مقـررات رسـمی بازرسـی مـرغ و       «

CFR part ٩)محصوالت مرغ  . که توسط وزارت کشاورزي  انتشار یافته فراوري شده است(٣٨١

محصوالت سالم و عاري از هرگونه ناخالصی بوده و بر اساس استاندارد هنـگ کنـگ بـراي    این 

-5این گواهی را می توان در داخل قسمت مالحظات در فـرم  . »مصرف انسان مناسب می باشند

.و یا درست قبل از این قسمت تایپ نمود9060

.گواهی باید توسط بازرس موجود در محل تهیه شود. 3-8-2

سـازمان  9060-5کلیه فرم هاي . گواهی باید حاوي نام و نام خانوادگی بازرس مربوطه باشد. 4-8-2

FSIS باید داراي تاریخ و عنوان و امضاء دامپزشکFSISباشند.

محصوالت فراوري شده . 9-2

محصوالت کنسرو شده گوشت و مرغ .1-9-2

درج 9060FSIS-5فرم عبارت ذیل باید در خصوص محصوالت کنسرو شده گوشت و مرغ در 

318-300محصوالت کنسرو شده گوشت و مرغ ذکر شده مطابق با مقـررات بخـش   «: شده باشد

ایـن محصـوالت در   . تولید و مورد بازرسی قرار گرفته انـد 318USDA-311مربوط به مقررات 
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. شـته انـد  دقیقـه قـرار دا  ....... درجه سانتی گراد براي مدت حداقل .......... درجه حرارت حداقل 

.»دقیقه بوده است..... (˚F)فرایند استریل کردن داراي ارزش استریل کنندگی 

لوبیا و گوشت خوك کنسرو شده اي که با قوانین بازرسی گوشت مطابقت ندارند می توانند . 2-9-2

این گونه محصوالت باید داراي اظهارنامـه اي از طـرف   . مقررات گواهی گردند350بر اساس بخش 

:کننده مشتمل بر عبارات زیر باشدتولید

محصول) و چربی(میزان گوشت -

.محصول از اجزاء سالم و بدون نقص تهیه شده است-

. درجه سانتی گراد حرارت دیده است....... دقیقه در دماي ....... محصول براي -

.درجه سانتی گراد را دریافت کرده اند100کلیه بخشهاي محصول حداقل حرارت -

رسـیده و وي اظهـار نمایـد کـه شـکی در      MPIموارد فوق باید به تایید و امضاء دامپزشک . 3-9-2

خصوص اظهارات تولیدکننده نـدارد و از تمیزبـودن محـیط کارخانـه وروش هـاي  تولیـد کارخانـه        

گواهی بایـد  . این گواهی می تواند در سربرگ رسمی شرکت تایپ گردد. فراوري کننده رضایت دارد

.نباید صادر گرددFSISسازمان 9060-5فرم . باشدMPIمضاء دامپزشک داراي ا

) جرکی(گواهی گوشت گاو خشک شده . 10-2

مربوط به گوشت گاو خشک شده ایاالت متحـده  بایـد  9060FSIS-5در بخش مالحظات فرم 

ک دقیقه آخر یا در زمان طوالنی تر دماي فر یـا محفظـه خشـ   30در «.عبارت زیر درج شده باشد
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درجه فارنهایت بوده است و این فرایند تضمین می کند که مرکز فراورده بـه  190کردن محصول 

.»درجه سانتیگراد رسیده است70دماي 

بر اساس مقررات سنگاپور واردکنندگان محصوالت گوشت و مرغ باید ثبت سـفارش رسـمی   .11-2

.ئه خواهد شداین اطالعات به صادرکنندگان ایاالت متحده ارا. نموده باشند

:سایر شرایط

.دهدسنگاپور بر روي محصوالت تازه، منجمد و پخته شده آزمایش میکروبیولوژي انجام می. 1

اوزان و تعداد کارتن ها باید بـه  . هنگامیکه محصول مربوط به دو یا چند شرکت مختلف است. 2

.مشخص نمودگونه اي مشخص باشد که دقیقا بتوان میزان محصول مربوط به هر شرکت را

)سرد(گوشت خوك تازه . 3

محصول باید از خوکهاي نر عقیم شده یا خوکهاي ماده اي که زایش نداشته اند تهیه شـده و در  . 1-3

جیره غذایی آنها از پس مانده آشپزخانه و آشغال استفاده نشده باشـد ودر مراحـل کشـتار از سیسـتم     

اکثر مراکز کشتار خوك در ایاالت متحـده از  . شدخنک کردن الشه توسط اسپري آب استفاده نشده با

.این سیستم استفاده نمی کنند و صدور گواهی صادرات مشروط بر رعایت این موضوع است

.هفته باشد6حداقل باید داراي عمر نگهداري ) سرد(گوشت خوك تازه . 2-3

کـی از روش هـاي   گوشت تازه یا منجمد شده خوك جهت نابود شدن انگل تریشین باید توسط ی.4

شرط تیمار جهت تریشـین در مـورد محصـوالت    . مقررات تیمار گردد10/318آورده شده در بخش 

.بیکن خوك اجرا نمی گردد
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بازرسی مجدد از الشه اردکهاي آماده طبخ.5

1/9180توصیف نقایص و اشکاالت موجود، معیارها و روش هاي تشـریح شـده در دسـتورالعمل    

MPIاستالگوي نمونه گیري در جدول زیر نشان داده شده. باید مورد استفاده قرار گیرد.

ارسال محموله هاي صادراتی به سنگاپور از طریق بنادر خارجی.6

ه هاي گوشت و مرغ از ایاالت متحده به سـنگاپور از طریـق یـک بنـدر خـارجی      ارسال محمول.1-6

.مشروط به رعایت موارد ذیل است

بطـور رسـمی مهرومـوم شـده     USDAمحموله باید توسط کانتینرهاي یخچال دار که توسط .1-1-6

.است حمل گردد

.کانتینرها ممکن است در محل تولید و یا در بندر مهروموم شوند.2-1-6

تعداد کل)حد اکثر(تعداد قابل قبول سایز نمونه برداري

10330

434حد قطعی براي هر تحت گروه

227د محدود کنندهح
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.ثبت شده باشد1/7350FSISشماره سریال مهروموم باید در گواهینامه صادراتی یا در فرم .3-1-6

تاییـد  1/7350FSISمسئول بازرسی باید مورد ذیـل را در گواهینامـه صـادراتی یـا در فـرم      .4-1-6

سـتم  کانتینر در تمام طول توقف در شهر یا محوطـه مخصـوص کانتینرهـا در بنـدر داراي سی    «: نماید

.»یخچال فعال بوده و محتویات آن در شرایط یخچال قرار داشته اند

.روز توقف داشته باشد14محموله نباید در بندر بیشتر از .5-1-6

دماي کانتینر باید در طول سفر از ایاالت متحده تا سنگاپور ثبت گـردد و دمـاي ثبـت شـده     .6-1-6

.قرار گیردجهت بررسی و آزمایش در سنگاپور مورد استفاده 

وظایف خطوط کشتی رانی.7-1-6

تماس با سیستم بازرسی رسمی در سنگاپور براي اخذ موافقت در مورد بنادري که محمولـه هـا از   -

).بنادر مورد تایید عبارتند از هنگ کنگ، ژاپن و بندر کیالنگ در تایوان(طریق آنها ترانزیت می شوند 

نزیتی جهت نظارت بر محمولـه هـاي ترانزیتـی و گواهینامـه     هماهنگی با مسئولین بازرسی بندر ترا-

.مربوطه

.قبل از آنکه کانیتنرها در بندر ایاالت متحده آماده مهروموم شده باشندMPIاطالع یافتن کارکنان -

بـراي مهرومـوم کـردن    MPIآماده نمودن کارکنانی از خطوط کشتی رانی جهت کمک بـه بـازرس   -

.کانتینرها در بندر

به بندر ترانزیت جهت تایید و متعاقب آن ارسـال بـه   1/7350FSISسال گواهی صادرات یا فرم ار-

.واردکننده در سنگاپور



٤٣٣

صادرکننده باید مدارك موردنیـاز را تهیـه نمـوده و بـا پرسـنل محلـی مسـئول بازرسـی در         .8-1-6

نین باید کلیه شرایط همچ. خصوص مهروموم کردن کانتینرها هماهنگی هاي الزم را بعمل آورده باشد

.الزم جهت ارسال محموله را مهیاکرده باشد

بازرسان رسمی شماره هاي مربوط به مهروموم کانتینرها را در گواهینامه اصلی صـادرات یـا   .9-1-6

.ثبت خواهند کرد1/7350FSISدر فرم 

:شرکت هاي واجد شرایط صادرات

جهت صادرات به سنگاپور واجـد  . ر می گیرندکلیه شرکت هایی که بصورت فدرال مورد بازرسی قرا

.شرایط می باشند

شرایط صادرات به ترکیه

محصوالت فاقد شرایط/ محصوالت واجد شرایط

محصوالت واجد شرایط. 1

محصوالت گوشتی کنسرو شده . 1-1

محصوالت فاقد شرایط. 2
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والت فراوري شـده  در حال حاضر محصوالت تازه و منجمد شده گوشت قرمز و طیور و محص. 1-2

گزارشات و اطالعات مربوط به بیماریهاي حیوانی که . گوشت قرمز و طیور قابل صادرات نمی باشند

.قابل گواهی نمودن و تایید نمی باشدFSISاز شروط دولت ترکیه است براي 

:مستندات موردنیاز

م بـراي گـواهی   در خصوص گواهی سالم بودن گوشت و مرغ از شـرایط الز 5/9060FSISاخذ فرم 

.نمودن محصوالت کنسرو شده گوشتی است

:سایر شرایط

.براي محصوالت گوشتی کنسرو شده مدارك زیر نیز موردنیاز است. 1

گواهی الزم جهت نشان دادن منشاء ماده غذایی-

این گواهی عـالوه بـر   . گواهی آنالیز که شامل آنالیز فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی است-

دادن وضعیت گوشت در محصول همچنین نشانگر مواد افزودنی و مقادیر آنها در محصـول  نشان 

وضعیت محصول از نظر میکروارگانیسم هاي بیمـاریزا نیـز بایـد در آنـالیز آورده     . نیز خواهد بود

.شود

چنانچه محصوالت گوشت و مرغ در شرکت هاي تحت نظارت و بازرسی فدرال تولید شده باشند . 2

5/9060محصوالت باید داراي گواهی مربوط به فـرم  . رکردن در کشتی واجد شرایط هستندجهت انبا

FSISباید در بخش مالحظات فرم مذکور ذکـر شـده   » جهت بارگیري در انبار کشتی«عبارت . باشند

.باشد
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(UAE)شرایط صادرات به امارات متحده عربی 

محصوالت فاقد شرایط/ محصوالت واجد شرایط

ت واجد شرایطمحصوال. 1

تازه و منجمدشده مرغگوشت و-

مرغمحصوالت گوشت قرمز و-

.شرایط کشتار حالل یا اسالمی باید رعایت گردد: شرایط کشتار

:شرایط برچسب گذاري

براي مشخص شدن اینکه چه نوع محصولی حمل و نقل می گردد، دماي موردنیاز براي نگهـداري  . 1

براي مثال، بصـورت منجمـد   (ارتن محصوالت بوضوح ذکر گردد محصول باید بر روي جعبه ها یا ک

سـانتیگراد  ........ سـانتیگراد و  ........ نگهـداري شـود، بـین    ..... نگهداري شود، در دماي پـایین تـر از   

).نگهداري شود) در شرایط یخچال(نگهداري شود، یا بصورت سرد 

موارد اجباري در ایـاالت متحـده، مـوارد    براي گوشت و مرغ تازه و منجمد شده عالوه بر رعایت .2

:ذیل باید در بسته بندي محصوالت درج شده باشد

و انقضاء ) کشتار یا منجمدکردن(تاریخ هاي تولید .1-2

:فرمت نوشتن تاریخ براي کشور امارات متحده عربی باید به این صورت باشد-
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سال براي محصوالت داراي / کمتر و ماهماه یا 6سال براي محصوالت داراي عمر نگهداري / ماه/ روز

.تاریخ باید داراي فرمت عددي باشد. ماه6عمر نگهداري بیشتر از 

.تاریخ انقضاء باید از زمانی که محصول منجمد شده است محاسبه گردد-

: اسـتثناء . درج کردن این عبارت که محصول مطابق با اصول کشـتار اسـالمی تهیـه شـده اسـت     .2-2

دارد که کشور امارات الزامی براي درج کشتاراسالمی در برچسب بسـته بنـدیهاي کـه    مواردي وجود 

بدست مشتریان می رسد ندارد اما صادرکنندگان باید اطالع داشته باشند که چنین محصـوالتی داراي  

. قابلیت توزیع محدودي خواهد بود

شـت منجمـد، و دیگـر    محدوده عمر نگهداري بر روي بسته بندي گوشت سرد وکیوم شده، گو.3-2

در مورد محصوالتی که سریع فاسد می شوند و داراي عمر . محصوالت گوشت و مرغ درج می گردد

ماه می باشند باید عمر نگهداري محصول با تاریخ کامل بر روي برچسـب آورده  3نگهداري کمتر از 

سب محصول قابل قبول نمـی  در برچ» استفاده شود........... بهتر است قبل از «استفاده از عبارت . شود

.باشد

کشور مبداء.4-2

. مشخص بودن وزن خالص محصول بر اساس واحد متریک.5-2

چنانچه محصول حاوي الکل، چربی حیوانی، ژالتین، افزودنیهـاي غـذایی و خـون باشـد بایـد      .6-2

.بوضوح در برچسب ذکر گردد
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رغ تازه و منجمد بسـته بنـدي   برخی روش هاي جایگزین برچسب گذاري محصوالت گوشت و م.3

.شده در زیر آورده شده اند

ممکن است مورد استفاده قرار گیرند اما نباید عبارات موجـود در  ) استیکر(برچسب هاي دستی .1-3

استیکرهایی که بر روي برچسب اصلی محصول زده می . برچسب محصول را محو یا مخدوش نمایند

.ي و مهم موجود در برچسب گردندشوند نباید سبب پوشاندن اطالعات ضرور

می توان از برچسب هایی که بر روي محصول چسبانده می شوند استفاده کرد اما این برچسب .2-3

این برچسب ها باید از مواد مـورد تاییـد سـاخته    . ها باید داراي تاریخ تولید و انقضاء محصول باشند

.شده باشند

رو شده باید در زمان تولید بر روي برچسب چـاپ شـده   تاریخ تولید و انقضاء در محصوالت کنس.4

.باشد

:مستندات موردنیاز

:شرایط اخذ گواهی بشرح ذیل است

کلیه فرم ها باید داراي تاریخ بوده و به امضاء و مهر دامپزشک . باید اخذ گردد9060FSIS-5فرم .1

FSISرسیده باشد.

باید گواهی کشتار اسالمی را نیز از یـک  FSISهی صادرکننده عالوه بر گوا: گواهی کشتار اسالمی.2

گواهی کشتار حالل یا کشتار اسالمی گواهی اي است که توسـط  . سازمان یا مرکز اسالمی اخذ نماید

یکی از اعضاء یک سازمان اسالمی که توسط کشور وارد کننده براي انجام این امر تعیین شـده اسـت   



٤٣٨

گـواهی  . وانات مطابق با شرایط مـذهبی کشـتار شـده انـد    گواهی بیان می کند که حی. صادر می گردد

گواهینامـه  . مذکور باید بهمراه کلیه محصوالتی که داراي برچسب حالل هستند وجـود داشـته باشـد   

آمریکایی و یا کنسولگري عربی رسـیده و همـراه کلیـه    -صادر شده باید به تایید اتاق بازرگانی عربی

.محموله ها وجود داشته باشد

هیهاي دیگرگوا.3

گواهی حـالل ویـا ضـمانت نامـه اي از     باید در مورد محصوالت فراوري نشده تازه و منجمد ، .1-3

طرف صادرکننده تهیه گردد مبنی براینکه قبل از رسیدن محصول به مقصد گواهی حالل تهیه و همراه 

.محصوالت وجود خواهد داشت

در محصـوالت فـراوري شـده اي کـه داراي     وجود گواهی حالل براي موادخام مـورد اسـتفاده   .2-3

.برچسب حالل هستند الزم است

:شرایط رسیدگی و نگهداري

بر اساس مقررات امارات متحده عربی باید همراه هر محمولـه شـرایط رسـیدگی، نگهـداري،     . 1

.آماده سازي و دیگر مواردي که براي مصرف کننده مهم می باشند وجود داشته باشد

تاریخ انقضاء . 2

مـاه  12دوره . امارات متحده عربی دوره انقضاء ثابتی براي گوشت گاو منجمد شـده نـدارد  .1-2

.جهت تعیین انقضاء به  عنوان محدوده زمانی مناسب پیشنهاد می گردد
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ماهـه جهـت   9دوره زمانی . براي مرغ منجمد نیز این کشور دوره اي ثابتی را ذکر نمی کند.2-2

.اد می گرددتعیین تاریخ انقضاء پیشنه

.ماه است3دوره انقضاء مرغ و گوشت سرد وکیوم شده .3-2

مـاه  3براي سایر محصوالت گوشت و مـرغ نبایـد بیشـتر از    ) دوره انقضاء(عمر نگهداري .4-2

.باشد

:شرکت هاي واجد شرایط صادرات

کلیه شرکت هایی که بصورت فدرال مورد بازرسی قرار می گیرنـد جهـت صـادرات بـه کشـور      

براي محصوالت داراي برچسب حالل شرکت باید توانـایی رعایـت   . مارات واجد شرایط هستندا

.شرایط اسالمی را داشته باشد



٤٤٠

Kضمیمه

دستورالعمل هاي توصیه شده براي انجام کشتار مذهبی

:مقدمه

ام مـی  کشتارهاي حالل و کوشر بترتیب جهت برآورده نمودن نیازهاي جوامع مسلمان و یهودي انجـ 

لذا این بخش بیشتر بـه مـوارد مربـوط بـه     . بسیاري از مراحل کار مشابه کشتار غیرمذهبی است. شود

.برخورد و رسیدگی به حیوان قبل از کشتار و طی فرایند کشتار می پردازد

مستندات انستیتو گوشت آمریکا 

با فراوري و بسته بندي که براي سیستم هایی کهداردکتاب راهنمایی(AMI)1انستیتو گوشت آمریکا

این مجموعه مشتمل بر دستورالعمل هـایی اسـت کـه توسـط     . گوشت سروکار دارند تهیه شده است

کمیتـه آسـایش حیـوانی انسـتیتو عرضـه و فـروش       . نوشته شـده اسـت  1991دکتر گراندین در سال 

FMI)انجمن ملی رستورانهاي زنجیره اي / 2موادغذایی / NCCR) مستنداتAMIي بازرسی و ، فرمها

. رسیدگی، و سیستم بازرسی و ممیزي جهت اعمال این دستورالعمل ها را مورد تایید قرار داده اسـت 

بازرسی ها و ممیزي هاي مربوط به دستورالعمل هاي انستیتو گوشت آمریکا براي هر نوع حیوانی که 

سـیدگی بـه حیـوان از    بازرسی به چگونگی رفتـار و ر . کشتار می شود نیزمورد استفاده قرار می گیرد

١ - American Meat Institute (AMI)
٢ - Food Marketing Institute (FMI)
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جمله عدم استفاده صحیح از دستگاه شوك دهنده الکتریکی، ایجاد سروصدا و هیاهو ،ولغزنده بـدون  

.جایگاه دام می پردازد

استانداردهاي انستیتو گوشت آمریکا براي کشتار کوشر و حالل

مـی  ) نمسـلما (و حـالل  ) یهـودي (نسخه جدید این سند همچون نسخه هاي قبلی به کشتار کوشـر  

متن کامل مربوط به کشتار مذهبی . این سند حاوي مطالب زیادي در مورد کشتار مذهبی است. پردازد

استنباط کرد در اینجا آورده شـده  همراه با دستورالعمل هاي پیشنهاد شده اي که می توان از این سند

.است

)کوشر و حالل(ه شده کشتار مذهبی روش هاي توصی

نی، کشتارگاههایی که در آنها کشتار مذهبی انجام می شود باید اقدام بـه نصـب   به دالیل انسانی و ایم

روش آویـزان کـردن گـاو،    . تجهیزات مدرن مربوط به مقید کردن حیوان در وضعیت ایسـتاده نماینـد  

تجهیـزات  . قرار می گیرد بایـد حـذف شـود   1گوساله یا گوسفند در وضعیتی که سر آنها بطرف زمین

).1991دستورالعمل انستیتو گوشت آمریکا (مودن دام بروش انسانی وجود دارد مختلفی جهت مقید ن

:دستورالعمل هاي پیشنهاد شده

سیسـتم هـایی   . کشتار حالل و کوشر در حالی انجام می شود که حیوان در وضعیت ایستاده قرار دارد

ی از سیستم هاي قابل نمونه های. که حیوان را در حالت آویزان قرار می دهند قابل پذیرش نمی باشند

:قبول عبارتند از

١ - Upside down
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ASPCA1سیستم  pen

شامل یک راهرو باریک بوده که در قسمت جلوي آن بخشی براي قرار گرفتن سرحیوان تعبیـه شـده   

پس از ورود حیوان بداخل اتاقک، حیوان توسط دري که از عقب به دام فشار وارد می کند بـه  . است

سر حیوان . مت پایین تا حد ناحیه سینه اي حیوان باال می آیدجلو رانده شده و بخش متحرکی از قس

صفحه اي که در زیر شـکم حیـوان قـرار    . در دستگاه مقید شده و آماده انجام کشتار مذهبی می گردد

از سـطح کـف اتاقـک   و آنرا باال می آورد بگونه اي عمل می کند که باعـث بلندشـدن حیـوان   گرفته

فشار آورده و آنرا به جلو می راند باید قابـل کنتـرل بـوده و کارکنـان     دري که از عقب به دام . نگردد

مقید کـردن  . بتوانند میزان فشاري که از ناحیه خلقی به  دام وارد می شود را تحت کنترل داشته باشند

چنانچـه  . باشـد تحت کنترلسیستم هموارهاپراتور باید دقت داشته باشد که.سر آخرین مرحله است

د اکثر گاوها به آرامـی مـی ایسـتند و مشـکلی     ف این اتاقک بطور صحیح عمل نمایلبخش هاي مخت

کشـتار مـذهبی   الفاصله پس از مقید شدن کامل سـر بباید.براي مقید کردن آنها وجودنخواهد داشت

.انجام شود

استفاده مـی کننـد بایـد همـواره     ASPCAکشتارگاههائیکه از سیستم : دستورالعمل هاي پیشنهاد شده

مواظب باشند کـه  . را مد نظر داشته باشندرد مربوط به عملکرد صحیح سیستم از جمله موارد زیرموا

دري . صفحه باالبرنده شکم به درستی عمل کرده و سبب بلندشدن حیوان از روي کف اتاقک نگـردد 

، و حیوان در حال انجام کشتار آرام باشد. که از پشت به حیوان فشار وارد می کند درست عمل نماید

١ - American Society for the Prevention of Cruelty to Animals
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ASPCAاین دستورالعمل مربوط به سیسـتم  . کشتار بالفاصله پس از مقید شدن سر دام صورت گیرد

.بوده و دستورالعمل هاي کلی براي سیستم هاي مقید کننده در انتهاي این بخش آورده شده است

حداکثر ظرفیت سیستم معادل . براحتی و با صرف وقت نسبتا کمی قابل نصب استASPCAسیستم 

کشتار در ساعت بهترین حالت را براي سیستم ایجاد می 75گاو در ساعت است و انجام 100تار کش

.نمونه هاي کوچکتر این سیستم را براحتی می توان براي کشتار گوساله ها طراحی نمود. کند

یا دیگر اتاقک هـاي مقیـد کننـده کـه بـراي کشـتار       ASPCAسیستم : دستورالعمل هاي پیشنهاد شده

.گاو در ساعت کار کنند100داراي جثه بزرگ استفاده می شوند باید با ظرفیت کمتر از گاوهاي

1سیستم مقیدکننده نقاله اي

می توان جهت مقید کردن و 2شکل و هم از مقیدکننده هاي نقاله اي مرکزيVهم از مقیدکننده هاي 

ر اسالمی یـا کشـتار یهـودي    نگهداشتن گاو، گوسفند یا گوساله در یک وضعیت ایستاده در طی کشتا

سیستم هاي نقاله اي باید به گونه اي باشند که بدن حیوان را در یک وضـعیت عمـودي   . استفاده کرد

هنگام انجام کشتار سیستم نقاله اي براي هر حیوان متوقـف شـده و سـر    . مناسب و راحت قرار دهند

حقیقات انجام شده نشان می دهد ت. حیوان توسط سیستم نگهدارنده سر بطور ثابت نگهداشته می شود

در سیستم نقالـه  . در گوشت خواهد شد3که استفاده از این سیستم سبب کاهش خونریزیهاي نقطه اي

براي گاو وجود داشت ASPCAاي مرکزي می توان از یک نگهدارنده سر مشابه آنچه که در سیستم 

.استفاده نمود

١ - Conveyor restrainer system
٢ - Center track conveyor restrainer
٣ - Blood  spots
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ننده نقاله اي باید مطابق با نوع طراحـی کـه دارنـد    سیستم هاي مقیدک: دستورالعمل هاي پیشنهاد شده

کشتار باید بالفاصله پس از ثابت شدن سر حیوان در قسمت نگهدارنده سـر  . مورد استفاده قرار گیرند

. دستورالعمل هاي دیگر در انتهاي این قسمت آورده شده است. انجام شود

سیستم هاي مقیدکننده کوچک

اد کشتار مذهبی معدود در هفته، یک مقید کننده ارزان از لوله هـاي  براي کشتارگاههاي کوچک با تعد

فلزي طراحی شده است که می توان از آن براي نگهداشتن حیوان به گونه اي شـبیه مقیدکننـده هـاي    

قبل از آنکه سایر مراحل کشتار انجام شـود بایـد اجـازه داد کـه خـونگیري در      . مرکزي استفاده نمود

دستورالعمل هاي دیگر در انتهاي این . جام شده وحیوانات کامال بی جان شوندحیوانات کشتار شده ان

.بخش آورده شده است

در سایت دکتر گراندین تصویر مربوط به مقید کننده ساخته شده از لوله و نرده جهت اسـتفاده بـراي   

شـگاه  در دان1»برنامه بزوگوسـفند شـمال شـرق   «گروه کاري مربوط به . حیوانات کوچک وجود دارد

کرنل هم اکنون با همکاري دکتر گراندین مشغول طراحـی دو نمونـه مقیدکننـده ارزان قیمـت بـراي      

این سیستم ها بر اساس ریـل مضـاعف   . استفاده جهت حیوانات کوچک در وضعیت ایستاد می باشند

.طراحی می شوند

.ارائـه مـی دهـد   انستیتو گوشت آمریکا در خصوص موارد ایمنی در کشتار مـذهبی تـذکرات الزم را   

. به طرح موارد الزم می پردازدصحیحغیرکشتارناشی از خطرات مورداین سازمان در همچنین

١ - Northeast sheep and Goat program (NESGP)
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نکات ایمنی هنگام کار: روش هاي توصیه شده جهت کشتار مذهبی

مراحل بستن زنجیر به پا و باال کشیدن گاو و گوساله و انتقال آنهـا بـر روي ریـل مـی توانـد بسـیار       

حوادث جدي زیادي براي پرسـنل  پا توسط زنجیردر اثر لگدزدن حیوان هنگام بستن .خطرناك باشد

بررسی هـا  . از جمله از دست دادن چشم، آسیب دائمی زانو و آسیب رسیدن به سر اتفاق افتاده است

نشان می دهد که روش بستن پا با زنجیر و باالکشیدن حیوان بر روي ریل توسط یـک سیسـتم مقیـد    

در گوسفند زنده نیز . درصدي در میزان بروز آسیب ها می گرددمنجر به کاهش پانصدکننده  مناسب

موارد متعددي از بروز آسیب هـاي دنـدانی گـزارش    . مراحل بستن پا و انتقال به ریل خطرناك است

).1991انستیتو گوشت آمریکا، (شده است 

اطالعات بیشتر در مورد کشتار مذهبی

Meat Focusو دکتـر رگنشـتاین مقالـه مـروري جـامعی در مجلـه       دکتـر گرانـدین  1994در سـال  

International بـه  » بحثـی بـراي متخصصـین گوشـت    : کشتار مذهبی و آسایش حیوان«تحت عنوان

/FMIقسمت اعظم این مقاله به آسایش حیوان و . چاپ رساندند NCCR  می پردازد که بخش هـایی

. ه در ذیل آمده استاز آن همراه با دستورالعمل هاي پیشنهاد شد

تفـاوت اصـلی در   . هم مسلمانان و هم یهودیان شرایط خاصی براي کشـتار مـذهبی حیوانـات دارنـد    

هر مسـلمانی مـی توانـد    . بسیاري از کشورها این است که حیوانات را قبل از کشتار بیحس نمی کنند

.درحالیکه نام خداوند را بر زبان جاري می کند حیوانی را کشتار نماید
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البته روش بی حسی ضربه اي غیرمتنفذه قبـل  . عموال بیحس کردن دام قبل از کشتار انجام نمی شودم

در 1980کارهاي انجام شـده در دهـه   . از کشتار مورد قبول برخی کشورهاي اسالمی واقع شده است

چنانچه حیوانات بی حـس شـده بـا    . نیوزلند منجر به تکامل روش مستقیم بی حسی الکتریکی گردید

دقیقـه توانـایی غـذا    5این روش در کمتراز یک دقیقه به هوشیاري برگردند و قادر باشند در عـرض  

. خوردن پیدا کنند بر اساس استاندارد کشتار اسالمی قابل استفاده می باشد

تقریبا در کلیه کشتارگاههاي گوسفند در استرالیا و نیوزلنـد  1بی حسی الکتریکی به روش بیحسی سر

همچنـین بـی حسـی الکتریکـی در گـاو جهـت کشـتار        . شتار اسالمی استفاده می شودجهت انجام ک

. اسالمی در بسیاري از کشتارگاههاي نیوزلند و در برخی از کشـتارگاههاي اسـترالیا انجـام مـی شـود     

نگرانیهایی در خصوص آموزش به افراد کشـتارکننده در کشـورهائیکه از بـی حسـی قبـل از کشـتار       

کارهاي زیادي براي برنامه هاي آموزشی جهت آمورش نحـوه صـحیح   . جود دارداستفاده نمی کنند و

).1994گراندین و رگنشتاین، (تیزکردن کارد و بهبود روش هاي کشتار باید انجام شود 

:دستورالعمل هاي پیشنهاد شده 

FMIکمیته آسایش حیوانی  / NCCR     توصیه می کند که براي انجام کشـتار حـالل از کـاردي مشـابه

کارد باید داراي تیغه مستقیم بوده و حـداقل دو  . آنچه که در کشتار یهودي بکار می رود استفاده شود

کاردهائی براي استفاده در کشـتار حـالل   . برابر پهناي  گردن طول داشته و همیشه تیز نگهداشته شود

١ - Head-only electric stunning
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رگاهها موفقیـت  استفاده از این کاردهـا در کشـتا  . گوسفند و بز طراحی شده و در دسترس قرار دارند

.آمیز بوده است

ایـن افـراد   . در ارتباط با قوانین غذایی یهودي، افراد آموزش دیده اي کشتار مذهبی را انجام می دهند

این افراد آمـوزش دیـده انـد تـا بـا      . انجام این وظیفه می باشندکه شوچت نامیده می شوند عهده دار

با یک ضربه و بـدون ایجـاد پـارگی یـا از هـم      نامیده می شود 1استفاده از کارد مخصوص که چالف

کارد بطور مرتب بازرسی می گردد تـا  . د حیوان را قطع نمایندوتیگسیختگی ورید وداج و شریان کار

شدن تیغه کارد عمل کشتار را بـی اعتبـار   دار عاري از هرگونه نقص باشد زیرا وجود نقص یا دندانه 

همچنین کـارد  . دد سبب مرگ سریع حیوان خواهد شدچنانچه عمل کشتار بدرستی انجام گر. می کند

).1994گراندین و رگنشتاین، (تیز درد کمتري نیز ایجاد خواهد کرد 

لزوم ارزیابی بی طرفانه

با توجه به اهمیت کشتار مذهبی براي مسلمانان و یهودیـان، ایـن موضـوع حـائز اهمیـت اسـت کـه        

آسایش حیوان نگاه کـامال بـی طرفانـه اي را داشـته     دانشمندان هنگام ارزیابی این روش ها از دیدگاه 

ارزیابی کشتار مذهبی گستره اي است که بسیاري افراد نسـبت بـه آن واقـع بینـی علمـی را از      .باشند

در این رابطه سه . این موضوع منجر به جهت گیري و انحراف از واقعیت خواهد شد. دست می دهند

رس ناشی از روش هاي مقیـد کـردن، احسـاس درد طـی     است: موضوع مهم وجود دارد که عبارتند از

.، و مرحله قبل از شروع بی حسی کامل)ذبح(بریدن 

١ - Chalef
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مقید کردن

نکته مهم جدا کردن و تفکیک نمودن استرس هاي گوناگون مربوط به مقید کـردن دام از واکنشـهائی   

زا یا دردنـاك  روش هاي استرسدر مقید کردن حیوان . دهداست که حیوان به عمل کشتار نشان می

در آمریکـاي  . سبب پنهان ماندن و پوشیده شدن واکنش هاي حیوان به عمل بریدن گلو خواهـد شـد  

ز روش هـاي مقیـد کـردن بسـیار     شمالی، برخی از کشتارگاه هایی که براي یهودیان کشتار می کنند ا

.زا نظیر آویزان کردن گاو کامال سرحال از یک پا استفاده می کننداسترس 

ات نشان می دهند که این روش مقید کردن گاو سبب تقال و نعره زدن حیـوان شـده و اغلـب    مشاهد

در اروپا اسـتفاده از نـوعی   . پاي خلقی دام که از طریق آن آویزان شده است دچار  کوفتگی می گردد

گاو طی کشتار در حا لت وارونه به پشت قرار گیرد کامال که سبب می شود1اتاقک مخصوص کشتار

گاوها به وارونه شـدن مقاومـت نشـان داده و در    . پوشاندن واکنش ها به بریدن گلو خواهد شدسبب 

مـدلهاي اولیـه ایـن اتاقـک هـا بسـیار       . تالش براي راست نگهداشتن سرخود گردن را می چرخاننـد 

,Dunn)استرس زاتر از سیستم مقید کردن دام در حالت ایستاده بود  ١٩٩٢).

3مدل بهبود یافته این اتاقک ها که بنـام پاکومیـا  . مشهور است2نام وین برگمدل اولیه این اتاقک ها ب

امـا درهـر صـورت    . مـی کنـد  استرس دچارکمترحیوان راخوانده می شود نسبت به مدل وین برگ 

سیستم هاي مقید کردن در حالت ایستاده که خوب طراحی شده باشند براي گاو آسـایش بیشـتري را   

ز دیگر مشکالت این اتاقک ها در گاو و گوساله آن است کـه پـس از بریـدن    ا. بهمراه خواهند داشت

١ - Casting Pen
٢ - Weinberg Casting Pen
٣ - Pacoima Pen



٤٤٩

ایستاده مقید شـود  در شرایطی که حیوان در وضعیت. اتفاق می افتد1گلو مکش یا آسپیره شدن خون

.این مسئله وجود نخواهد داشت

پیشـگیري  یآمریکائمتاسفانه برخی اتاقک هایی که جهت مقید کردن در حالت ایستاده توسط انجمن

طراحی شده اند سبب وارد آمدن فشار بـیش از  ASPCAبه حیوانات یا نسبت از رفتار خشونت آمیز 

جهت رعایت آسـایش حیـوان هرگونـه روش مقیـد کـردن      . حد به ناحیه سینه و گردن گاو می شود

و سیستم مقید کردن در حالت ایستاده چنانچه خوب طراحی شده باشـد  . استرس زا باید حذف گردد

سیستم هـایی کـه طراحـی نامناسـب مـی      . بدرستی عمل نماید حداقل استرس را به دام وارد می کند

بسیاري از مشـکالت مربـوط بـه اسـترس از اسـتفاده      . دارند استرس زیادي را متوجه حیوان می کنند

حتی بهترین سیستم ها نیز چنانچه بطور ناصـحیح و . ناردست و بیش از حد الکترودها ناشی می شود

.توسط افراد بی دقت مورد استفاده قرار گیرند سبب ایجاد ناراحتی براي حیوان خواهند شد

در اروپا نگرانیهاي زیادي در مورد استراس زا بودن دستگاههاي مقیدکننده مورد استفاده جهت کشتار 

در مطالعـه امبانـک و همکـاران   . و کشتار مذهبی وجود دارد) که حیوان را بی حس می کنند(مرسوم 

نشان داد که سطح کورتیزول در گاوهاي مقید شده توسط مقیدکننده هـایی کـه سـردام را    1992سال 

مقید کرده و طراحی نامناسبی دارند بیشتر از گاوهایی است که از مقیدکننده هایی استفاد می کنند کـه  

احـی شـده   در سیستم هاي مقیدکننده سر که خوب طر. در آنها حیوان بی حس شده و سر آزاد است

١ - Blood aspiration
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اند و توسط اپراتور آموزش دیده کار می کنند گاوها بطور داوطلبانه سرخود را در محل مقیـد کـردن   

,Grandin)قرار می دهند  ١٩٩٢).

در گاوها طی بـی حـس   ng/ml15مقادیر بسیار پایین کورتیزول را در حد 1992تام و شاو در سال 

در گاوهایی که در سیستم مقیدکننده سر قرار داشـتند  اندازه گیري آنها . کردن و کشتار گزارش کردند

سطوح کورتیزول طی مقید کردن گاوهایی که در سیستم باز در مزرعه پرورش یافته بودند . انجام شد

,.Mitchell et al)اندازه گیري شد ng/ml63-25در طیف  ١٩٨٨; Zavy et al., ١٩٩٢).

م بی حسی توسط تپانچه هاي داراي تیرهـاي غیرمتنفـذه   براي انجام کشتار مذهبی با استفاده از سیست

هنگامیکه عالوه بر سر بدن دام نیز مقید شده باشـد  . شدیدا توصیه می شود که بدن حیوان مقید گردد

یا کشتار انجام وده ثانیه پس از مقید شدن سر عمل بی حس کردنباید.حیوانات آرام تر خواهند بود

,Grandin and Regenstein)شود  ١٩٩۴).

.ثانیه باشد10زمان واقعی بین مقید کردن سروکشتار باید کمتر از : دستورالعمل پیشنهاد شده

واکنش به عمل بریده شدن گلو

متغیر مربوط به واکنش هاي حیوان نسبت به بریده شدن گلو باید از متغیر مربوط به زمان الزم بـراي  

یـا اسـتفاده از روش   (EEG)الکتروانسـفالوگرام  ثبت کردن . بی حس شدن کامل حیوان تفکیک گردد

زمـان الزم  » 1تعیین دامنه فعالیت الکتریکی در پاسخ به تحریکات جهت ارزیابی مکانیسم هاي حسی«

این روش ها میزان درد را اندازه گیـري نمـی   . براي از بین رفتن هوشیاري حیوان را مشخص می کند

١ - Evoked Potentials
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ن به عمل بریدن یکی از بهترین راهها براي تعیـین ایـن   مشاهده دقیق واکنش هاي رفتاري حیوا. کنند

زمـان الزم بـراي   . موضوع است که آیا بریدن گلو بدون انجام بی حسی قبلی دردناك اسـت یـا خیـر   

.ایجاد عدم هوشیاري بعدا بحث خواهد شد

گاو و گوساله در سه کشتارگاه مخصوص کشتار کوشـر در ایـاالت   3000مطالعه اي بر روي بیش از 

ایـن  . کشتارگاهها مجهز به سیستم هاي مقیدکننده حیوان در حالـت ایسـتاده بودنـد   . تحده انجام شدم

یا در ASPCA1گاوها در اتاقکهاي تغییریافته . سیستم ها با جزئیات توسط گراندین توصیف شده اند

.مقیدکننده هاي نقاله اي با ریل مضاعف قرار داده می شدند

با حیـوان  . کمی از طریق دریچه عقبی سیستم به حیوان وارد می آمدفشار بسیارASPCAدر سیستم 

در این سیسـتم حیوانـات هیجـان زده و داراي اسـترس نبودنـد و      . به مالیمت و آرامی رفتار می شد

خون موجود بر روي تجهیزات سبب ناراحتی گاوها نمی . واکنشی به بریده شدن گلو نشان نمی دادند

بعضی گاوها خـون . ه عقبی اتاقک حیوانات خود وارد سیستم می شدندبه محض باز شدن دریچ. شد

. ها را می لیسیدند

در سیستم هاي مقیدکننده این سه کشتارگاه، حیوانات واکنشی به بریده شدن گلـو نشـان نـداده و یـا     

در اولین تماس کارد با گلو آثار ترس کمـی در حیوانـات مشـاهده مـی     . واکنش کمی نشان می دادند

ترس ناشی از تماس کارد با گلو خیلی کمتر از واکنش حیوان بـه سـوراخ کـردن گـوش جهـت      . شد

در . هنگامیکه بریدن گلو ادامه می یافت واکنش دیگـري مشـاهده نمـی شـد    . نصب شماره گوش بود

١ - Modified ASPCA Pen
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بعضـی حیوانـات توسـط    ASPCAدر سیستم تغییریافتـه  . حیوانات هردو کاروتید بریده می شدهمه

ز دریچه عقبی به نحوي شل و آزاد مقید شده بودند که براحتی می توانستند خود را نگهدارنده سرو نی

.از معرض کارد کنار بکشند

در ایـن کشـتارگاهها حیوانـات    . این حیوانات تالشی براي کنار کشیدن خود از کارد نشان نمی دادند

بـه علـت اینکـه در    . طی بریده شدن گلو تقریبا واکنشی را توسط بدن یا پاي خود نشان نمـی دادنـد  

سیستم مقید کننده ریل مضاعف فشار ناشی از دریچه عقبی وجود ندارد و نیز فشار کمی بر روي بدن 

واکنش هـاي  . حیوان وارد می آید براحتی می توان حرکت بدن و پاها را در حین کشتار مشاهده کرد

1اده از قطعات مقید کننده چانهبدنی در هنگام بریدن گلو بسیار کمتر از واکنش هاي بدنی هنگام استف

استفاده از صفحه باال برنده چانه سبب وسـیع تـر شـدن    . در اتاقک مقیدکننده سر می باشد2و پیشانی

منطقه اي در اطراف حیوان که با ورود به محدوده آن حیـوان از خـود   (3منطقه تحریک پذیري حیوان

ي سبب تالش دام بـراي حرکـت و دور   به منطقه تحریک پذیرورود.می شود) واکنش نشان می دهد

,Grandin)شدن می گردد ١٩٩٣a) .     واکنش حیوان به بریده شدن گلو بسـیار کمتـر از واکـنش آن بـه

. وارد شدن به منطقه تحریک پذیري حیوان می باشد

مشـاهدات  . بنظر می رسد که حیوانی که گلویش بریده شده نسـبت بـه ایـن موضـوع آگـاهی نـدارد      

گـاو  20بـر روي  مطالعـه دیگـري  . گزارش شده است1992و همکاران در سال رمشابهی توسط باگ

. هولشتاین، آنگوس و شاروله نشان داد که این حیوانات به عمل بریدن گلو واکنشی نشان نمی دهنـد 

١ - Chin lift
٢ - Forehead hold-down bracket
٣ - Flight zone
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گاوها در شرایطی قرار داده شده بودند که سر حیوانات بطور راحتی مقید شده بود و بدن دام هـا آزاد  

پـس  . ها در هنگام بریده شدن ناحیه گلو بی حرکت باقی مانده و مقاومتی نشان نمی دادنددام. بودند

از بریده شدن گلو صفحه نگهدارنده چانه به پایین رانده می شد در این وضعیت دام ها یـا بالفاصـله   

ا بـه  ثانیـه گاوهـ  5-60طـی  . به زمین می افتادند  و یا شبیه یک گاو هوشیار به اطراف نگاه میکردنـد 

حیوانـات آرام تقریبـاً دچـار    . سمت اسپاسم هیپوکسیک رفته و اثرات بی حس شدن ظـاهر مـی شـد   

. اسپاسم نمی شدند و گاوهاي تحریک شده اسپاسم هاي شدیدي را نشان می دادند

مانـک و  . گاوهاي آرام سریعتر زمین می خوردند و شـروع حالـت بـی حسـی در آنهـا سـریعتر بـود       

هنگامیکـه  . مشاهدات مشابهی را در مورد شروع اسپاسم ها گـزارش کردنـد  1976همکاران در سال 

قرار داشت بحالـت بـی هوشـی درمـی     1شکل نگهدارنده سرVگاوها در حالتی که سرشان در قطعه 

مشاهدات گراندین نشان می . آمدند اسپاسم هایی شبیه اسپاسم هاي هیپوکسیک در آنها ایجاد می شد

وي شریانهاي کاروتید و نواحی اطراف آن در گردن گاو می تواند سبب مرگ دهد که ایجاد فشار بر ر

,Grandin and Regenstein)ثانیه شود 30گاو درمدت  ١٩٩۴).

:دستورالعمل پیشنهاد شده

جزئیات گفته شده در قوانین یهود در مورد . حیوانات باید در کمتر از یک دقیقه بی حس شوند

کارد . لوگیري از واکنش حیوان به عمل بریدن حائز اهمیت استطراحی کارد و روش بریدن در ج

کارد باید داراي تیغه مستقیم بوده و طول تیغه دو برابر پهناي . باید داراي تیغه تیز و بدون دندانه باشد

١ - V-shaped stanchion



٤٥٤

طیبرداشتن کارد از محل برش . شودعمل بریدن باید بدون مکث و تاخیر انجام. گردن حیوان باشد

,Epstein)گفته می شود1به این عمل ها الگراما. شده استبریدن گلو منع ممنوع بودن .  (١٩۴٨

برداشتن و مجدد قراردادن کارد بر گلوي حیوان در حین عمل بریدن مهم بوده و سبب کاهش واکنش 

. دیده باشدسالخ مذهبی باید آموزش الزم را براي تیز کردن کارد. حیوان به عمل بریدن خواهد شد

این افراد شرایط مذهبی را رعایت کرده . اند که از کارد کند استفاده می کنندی مشاهده شده سالخ های

و از کاردي که داراي تیغه مستقیم و بدون دندانه بوده استفاده کرده اند ولی قادر به تیز نگهداشتن 

س دار مخصوص انجام کشتار حالل بدون ایجاد بی حسی و با استفاده از کارد قو. کارد خود نبوده اند

پوست کنی سبب ایجاد برش ناهموار در ناحیه گلو شده و بعضی مواقعی سبب ایجاد واکنش شدید 

,Grandin and Regenstein)در حیوان می شود  ١٩٩۴) .

:دستورالعمل پیشنهاد شده

.باید همواره از کاردي که خوب تیز شده و طول تیغه آن دو برابر عرض گردن است استفاده نمود

رسی هاي انجام شده در سیستم کشتار یهودي نشانگر برخی طراحی هاي ضعیف در سیستم هـاي  بر

است که در حین عمل بریدن محل برش بنحويبرخی از این سیستم ها طراحی . مقیدکننده سر است

. خواهـد شـد  این موضوع سبب ایجاد واکنش هاي بسـیار شـدید در گـاو حـین کشـتار      شده وبسته 

. د می زنند، بدن را به اطراف حرکت داده و سیستم مقیدکننده را تکان مـی دهنـد  ات بشدت لگنحیوا

گاوها هنگام ورود به سیستم هاي مقید کننده اي که بخوبی طراحی نشده اند هیجـان زده شـده و بـه    

١ - Halagramah
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این مشاهدات نشان می دهند کـه سیسـتم مقیدکننـده    . عمل بریدن گلو بشدت واکنش نشان می دهند

اي طراحی شود که در طی عمل بریدن و بالفاصله پس از اتمام آن محـل بـرش بسـته    سر باید بگونه 

در برخی موارد حیوانات عصبی و وحشی پس از انجام عمل بریـدن  . نشده و به حالت باز باقی بماند

این موضـوع هیچگـاه در حیوانـات آرام اتفـاق     . گلو دچار اسپاسم هایی شبیه تشنج صرعی می شوند

,Grandin and Regenstein)نمی افتد  ١٩٩۴).

: دستورالعمل پیشنهاد شده

البتـه  . سیستم نگهدارنده سر باید اجازه دهد که محل برش در طی کشتار و پس از آن باز باقی بمانـد 

.باید از کشیدگی بیش از حد گردن که سبب ایجاد پارگی در محل برش می شود اجتناب نمود

زمان از بین رفتن هوشیاري 

ثانیه پـس از بریـده شـدن هـر دو     2-15ر این عقیده اند که در گوسفند هوشیاري در مدت محققین ب

,Nangeroni and Kennett)شریان کاروتید از بـین مـی رود    ١٩۶٣; Gregory and Wotton, ١٩٨۴;

Blackmire, مطالعات انجام شده بر روي گاو و گوساله نشـان مـی دهنـد کـه در اکثـر ایـن       . (١٩٨۴

البتـه در بعضـی حیوانـات ممکـن اسـت      . بین رفتن هوشیاري بسرعت  اتفـاق مـی افتـد   حیوانات از 

,Blackmore )هوشیاري به مدت طوالنی داوم یابد ١٩٨۴; Daly et al., و ایـن زمـان ممکـن    (١٩٨٨

مطالعات دیگر همچنین نشان می دهند که زمان الزم بـراي از  . است بیشتر از یک دقیقه بطول انجامد

Munk)شیاري در گاو و گوساله داراي نوسانات بیشتري نسبت به گوسفند و بز می باشدبین رفتن هو
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et al., ١٩٧۶; Gregory and Wotton, تفاوت هاي بین گاو و گوسفند را می توان بر اسـاس  . (١٩٨۴

.تفاوت هاي موجود در آناتومی عروقی خونی آنها توضیح داد

گوسـاله نشـان مـی دهنـد کـه مشـکل طـوالنی بـودن         بررسی هاي انجام شده در موردکشتار گـاو و  

از یک ضربه سریع استفاد ) سالخ یهودي(هنگامیکه یک شوچت . هوشیاري را می توان تصحیح نمود

,Grandin )گوساله ها تقریبا بالفاصله به زمـین مـی افتنـد   % 95می کند،  هنگامیکـه از ضـربه   . (١٩٨٧

گوساله هایی که با %  30تقریبا در . نی تر خواهد شدآهسته تر ا ستفاده می شود میزان هوشیاري طوال

.ثانیه وجود داشت30ضربه آهسته کشتار می شدند توانایی ایستادن و راه رفتن تا 

ضربه . یک توضیح احتمالی براي تاخیر در شروع عدم هوشیاري را ارائه کرد1988گرگوري در سال 

فت شدگی لبه هاي بریـده شـده شـریانها    آهسته کارد ممکن است سبب کشیدگی شریانها و سپس ج

از بین رفـتن هوشـیاري   یدن در ناحیه نزدیک فک انجام شودچنانچه مطابق با قوانین مذهبی بر. گردد

عالوه بر این چنانچه بالفاصله پس از بریدن گلـو نگهدارنـده سـر حیـوان     . سریعتر اتفاق خواهد افتاد

چنانچـه از  . صفحه نگهدارنده چانه باید بـاال بمانـد  . آزاد گردد عدم هوشیاري سریعتر ایجاد می شود

طریق دریچه عقبی اتاقک مقید کردن فشار زیادي به حیوان وارد شود خروج خون از بدن دام آهسـته  

مشـاهدات نشـان مـی دهنـد کـه در      . عملکرد صحیح و مالیم مقیدکننـده مهـم اسـت   . تر خواهد شد

اق افتاده و احتمال جفت شدن لبه هاي عـروق بریـده   حیوانات آرام از بین رفتن هوشیاري سریعتر اتف

Grandin and)ثانیـه بـه زمـین مـی افتنـد      10-15حیوانات آرام معموال در عرض . شده کمتر است

Regenstein, ١٩٩۴).
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ایستاده سیستم هاي مقیدکنندهمربوط به طراحی تجهیزات 

این تجهیزات  . اده طراحی شده اندتجهیزات خوبی براي سیستم هاي مقیدکننده حیوان در حالت ایست

,.Gigger et al)گوساله و گاو را مقید مـی کنـد  استرس کمی ایجاد کرده و براحتی گوسفند، ١٩٩٧;

Wetervelt et al., ١٩٩٧; Grandin, ١٩٨٨, ١٩٩٧, ١٩٩٢, ١٩٩٣).

یده و تحت براي حفظ استانداردهاي مربوط به آسایش حیوان، تجهیزات باید توسط اپراتور آموزش د

پرسنل باید در محوطه الرژ یا اصـطبل انتظـار بـا    . نظارت مدیریت کشتارگاه مورد استفاده قرار گیرند

متاسفانه اخیرا بعضی . حیوانات با مالیمت رفتارنموده و آنها را به آرامی وارد سیستم مقیدکننده نمایند

پا نصـب و مـورد اسـتفاده قـرار     سیستم هاي مقیدکننده اي که داراي طراحی ضعیف می باشند در ارو

ذیـال در ایـن خصـوص    . این طراحان توجه کمی به آسایش و راحتی حیوانات داشـته انـد  . اندگرفته 

.ها آورده شده استنکات مهم دستورالعملوتوصیه هاي خاص 

. کلیه قطعات و قسمت هاي دستگاه مقیدکننده باید با فشار مناسب عمل نمایند-

را بطور محکم نگهدارند بنحویکه حیوان مقید گردد اما باید از اعمال فشار بـیش  قطعات باید حیوان «

بسیاري از اپراتورها هنگامیکه تقالي حیوان را . »از حد که سبب ناراحتی حیوان می شود اجتناب کرد

.تقال اغلب نشانه فشار بیش از حد است. می بینند آنها را تحت فشار بیشتري قرار می دهند

لوگیري از خم شدن بیش از حد گردن، پیشانی گاو باید موازي با کف سیسـتم مقیدکننـده   براي ج«-

در این حالت ناحیه گلو براي انجام کشتار مـذهبی مناسـب بـوده و کشـیدگی پوسـت گـردن       . »باشد

اگـر پوسـت   . کشیدگی پوست گردن داراي حدمطلوبی است. کمترین میزان ناراحتی را ایجاد می کند
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باشد عمل بریدن را مشکل می کند و چنانچه کشیدگی پوسـت گـردن خیلـی زیـاد     گردن خیلی شل 

سبب نقض شدن قانون کشتار یهودیان گـردد کـه  محل برش تمایل به پارگی داشته و می تواندباشد 

این مسئله همچنین ممکن است با درد همراه . از ایجاد پارگی هنگام بریدن گلو برحذر می کندآنها را

ستم هاي مقید کننده سر به علت آنکه سـبب  خـم شـدگی زیـاد گـردن و در نتیجـه       برخی سی. باشد

ضـرورتی  . کشیدگی بیش از حد پوست گردن می شوند ناراحتی زیادي را  در حیوان ایجاد می کننـد 

براي مطابقت این موضوع با قوانین مذهبی وجود ندارد زیرا در چهارهزار سـال پـیش سیسـتم هـاي     

کلیـه سیسـتم هـاي    «. دگی بیش از حد پوست گردن شـود وجـود نداشـت   هیدرولیکی که سبب کشی

دریچه هاي تنظیم فشار بطور اتوماتیـک  . »مقیدکننده سر باید مجهز به دستگاه تنظیم کننده فشار باشند

قطعه اي که از باال بر روي پیشانی حیوان قرار گرفته و سر . مانع از اعمال فشار بیش از حد می شوند

این موضوع . سانتی متر پهنا بوده وبوسیله نوار الستیکی پوشانده شده است15داراي را مقید می کند

. سبب توزیع یکنواخت فشار شده و احتمال مقاومت حیوان در برابر مقیدکننده سر را کاهش می دهد

سانتی متر بوده که در پشت سر قرار8قطعه نگهدارنده پیشانی همچنین باید مجهز به لوله اي به قطر 

. این قطعه سبب می شود که با اعمال فشار اندکی سر در وضعیت مطمئن نگهداشته شود. می گیرد

.»باید مجهز به تنظیم کننده فشار باشدASPCAدریچه پشتی سیستم مقیدکننده «-

فشار باید به گونه اي باشد که حیوان بر . حیوان نباید در سیستم مقیدکننده سر زیاد به جلو رانده شود

قـوس برداشـتن پشـت حیـوان     . ي کف ایستاده و پشت حیوان در حالت صاف قرار داشـته باشـد  رو
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حیوانات آر ام براحتی ایستاده و تالشـی بـراي   . نشانگر فشار بیش از حد از ناحیه دریچه پشتی است

.تقالي حیوان ناشی از فشار زیاد یا متعادل نبودن دریچه پشتی است. حرکت سرخود ندارند

. »شـده باشـد  از کف سیستم بلنـد 1حیوان نباید توسط قطعه نگهدارنده شکمASPCAم در سیست«-

حمایت کرده و آنرا در یک وضـعیت راحـت و   بدن را بطور کاملقطعات بلندکننده اي که استفاده از 

قطعه بلندکننـده جهـت مقیـدکردن    ASPCAدر سیستم . بالمانع استدر حالت ایستاده نگه می دارد 

قطعه یا صفحه شکمی بایـد حـداکثر   . طراحی نشده استبراي بلندکردن حیوان از کفوبودهحیوان 

سیستم هاي مقیدکننده دیگر نظیر سیستم هـاي  . سانتی متر از کف باال آمده و حیوان را مقید نماید71

در سیستم نقاله اي . داراي ریل مضاعف طوري طراحی شده اند که کامال ناحیه شکم را مقید می کنند

نه نقاله باید طوري طراحی شده باشد که متناسب با ناحیه جناغی حیوانی باشد که بر روي آن قرار بد

.می گیرد

حرکـات منقطـع یـا    . کلیه قسمت هاي تجهیزات باید همواره داراي حرکتی آهسته و ثابـت باشـند  -

سیسـتم  حرکت منقطع «. ناگهانی حیوان بر روي دستگاه سبب تحریک و عصبی شدن حیوان می شود

این دستگاهها بطور اتوماتیک حرکـت  . »را می توان با استفاده از دستگاههاي کنترل کننده حذف نمود

بایـد فشـار   . »کلیه قطعات سیستم باید با فشار مطلوب کار کنـد «. سیستم را نرم و یکنواخت می کنند

د کـه سـبب تقـالي    مناسب اعمال شود تا حیوان احساس کند که مقید شده است اما باید از فشار زیا

١ - Belly lift
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هنگامیکه حیوانات در اثر فشار زیاد تقال می کنند چنانچـه فشـار را بـه    . حیوان می شود اجتناب کرد

.آرامی کم نمایند تقالي حیوان متوقف می شود

. »کلیه تجهیزات باید بنحوي رسیدگی و مراقبت شوند که بدون ایجاد سروصدا کار کند«-

دنگ دنگ قطعات فلزي بوضوح سبب عصبی شدن گـاو مـی   صداي سوت یا فش فش هوا و صداي 

.استفاده از قطعات الستیکی در محل چفت شدن در ها می تواند سبب کاهش سروصدا شود. شود

حائل هایی باید در اطراف سر حیوان نصب گردد تا مانع دیدن افـراد یـا دیگـر مـوارد مـزاحم در      «-

صوص در مورد گاوهایی که در سیستم هاي باز این موضوع بخ» .محدوده تحریک پذیري حیوان شود

در سیسـتم هـاي نقالـه اي    . پرورش یافته اند بویژه آنهائیکه کامال اهلی نمی باشند حائز اهمیت است

استفاده از حائل ها الزم نیست زیرا حیوانات بدلیل آنکه در تماس با یکدیگر هستند احسـاس امنیـت   

.بیشتري می کنند

. »م باید داراي نور کافی باشد تا حیوان براي ورود تشویق گرددسیستم مقیدکننده دا«-

روشنایی نامناسب و دمیدن هوا از ناحیه پشت حیوان سبب سر باز زدن حیوان براي ورود به سیسـتم  

,Grandin)خواهد شد  ١٩٩٣b) .»       موارد مزاحمی کـه سـبب سـرباز زدن حیـوان از ورود بـه سیسـتم

. »ف کردمقیدکننده می شوند را باید حذ

براي کشتارگاههائیکه ظرفیت پایینی از نظر کشـتار گوسـفند و بـز دارنـد مـی تـوان از یـک سیسـتم         

,Giger et al)مقیدکننده ایستاده که از لوله سـاخته شـده اسـت اسـتفاده نمـود       بـراي کشـتار   .(١٩٩٧
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رعت باال کـار  براي کشتارگاههائیکه با س. کوچک استفاده کردASPCAگوساله ها می توان از سیستم 

.می کنند می توان از یک سیستم نقاله اي مضاعف مجهز به سیستم مقیدکننده سر استفاده کرد

برخی از مراجع دین یهود سیستم هاي مقیدکننده اي که دام در آنها بحالت خوابیده قرار مـی گیـرد و   

ر اساس قوانین وارد آوردن کارد از باال به پایین بر روي گردن قرار می گیرد را ترجیح می دهند زیرا ب

فشار بیش از حد به کارد در حین کشتار منع شده است و این افراد نگران این موضوع هستند کـه در  

حالتی که کارد از پایین به باال عمل برش را انجام دهد الزم به وارد آوردن فشار زیـاد بـر روي کـارد    

وجود دارد که در حالتی که کارد از پـایین  این نگرانی. ددو این عمل سبب نقض قوانین یهودگرباشد 

به باال عمل بریدن را انجام می دهد حیوان ممکن است سرخود را به طـرف پـایین و بـر روي کـارد     

. مشاهدات نشان می دهند که خـالف ایـن مسـئله اتفـاق مـی افتـد      . متمایل و به آن فشار وارد نماید

م در سیستم مقیدکننده سر نگهداشته می شـدندو  کیلوگر950تا 800هنگامیکه گاوهاي بزرگ با وزن 

این حیوانات می توانستند سر خود را براحتی حرکت دهند مشاهده می شد که هنگامیکه بریدن گلـو  

ایـن  . مناسبی انجام می شد گاوها طی بریدن گلو سر خود را از کارد دور می کردندنا با کارد به نحو 

هنگامیکه عمل بریدن بطور صحیح انجـام مـی   . می شدموضوع سبب کاهش فشار بر روي تیغه کارد

فشار یکسانی توسط قطعات نگهدارنده . شد، گاوها به آرامی ایستاده و سر خود را حرکت نمی دادند

.چانه و نگهدارنده پیشانی به دام وارد می آمد

ن است عمل به علت آنکه در سیستم مقیدکردن ایستاده حیوانات در شرایط آرامی قرار می گیرند ممک

مشاهدات نشان می دهند که در حیوانات آرام خـونگیري بهتـر   . خونگیري به نحو بهتر ي انجام شود
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در حیوانات تحریک شده و ناآرام خـروج خـون   . انجام شده و عدم هوشیاري سریعتر آغاز می گردد

نیز مزیت محسـوب  استفاده از سیستم مقیدکردن ایستاده از نقطه نظر مذهبی . آهسته تر اتفاق می افتد

.می شود زیرا خروج بیشتر و سریعتر خون در حیوان کشتار شده با اصول کشتار مذهبی مطابقت دارد

و بهبـود سـالمت   1خروج سریع خون و کاهش تشنج سبب کاهش ایجاد خـونریزي هـاي نقطـه اي   

ایجاد حرکات تشنجی در حیـوان مـی توانـد سـبب آسـیب رسـیدن بـه پرسـنل         . گوشت خواهد شد

آرام بودن حیوان و قرار گرفتن آن در یک سیستم مقیدکننده راحت بـا اسـتانداردهاي   . تارگاه شودکش

آسایش حیوانی بیشتر مطابقت داشته، مضافا بر ا ینکه سبب کاهش خونریزیهاي نقطه اي نیـز خواهـد   

.شد

جنبه هاي آسایش کشتار

در حـال  . یدکردن حیوانـات اسـت  بسیاري از نگرانیهاي مربوط به آسایش حیوان معطوف به نحوه مق

حاضر در اروپا و ایاالت متحده بسیاري از سیستم هائی که مورد استفاده قرار مـی گیرنـد اسـترس زا    

در بسیاري از این سیستم ها فشار زیادي به دام وارد آمده و یا حیوان در وضعیتی قرار می . می باشند

عملکرد صحیح دستگاه مـی توانـد موجـب    طراحی مناسب و. گیرد که سبب ایجاد ناراحتی می شود

.کاهش بسیاري از نگرانیها در مورد گاو و گوسفند شود

١ - Petechial haemorrhage
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از نقطه نظر آسایش حیوانی دستگاههاي مقیدکننده وقتی به طرز نامناسبی عمل مـی کننـد کـه باعـث     

شوند حیوانات بدلیل عواملی چون وجود سایه ها، صداي سوت ناشی از جریان هـوا و یـا روشـنایی    

,Grandin)مناسب محیط از ورود به سیستم مقیدکننده خودداري کنند نا ١٩٩۶).

قادرند کارآیی بهترین سیستمهاي  مقیدکننـده را  می باشندقابل اصالحکه در عین حال این مشکالت 

عملکرد نامناسب کارگران یا اپراتورها سبب اخـتالل در عملکـرد سیسـتم هـاي     . بشدت کاهش دهند

جهت اطالعات بیشتر در خصوص عملکرد صحیح سیسـتم هـاي   . ب خواهد شدداراي طراحی مناس

.دکتر گراندین مراجعه نمایید1993مقیدکننده به مقاله سال 

سیستم هاي مقیدکننده دام هم جهت انجام کشتار مذهبی و هم براي کشتار مرسوم که حیوانات مورد 

کننده سر سـبب افـزایش دقـت عمـل بـی      استفاده از مقید. بی حسی قرار می گیرند استفاده می گردد

در کشـتارگاههاي بـزرگ اسـتفاده از تپانچـه     . حسی با استفاده از تپانچه هاي ضربه زننده خواهد شد

خطا می شـود کـه الزم   % 3-5ضربه زننده براي ایجاد بی حسی بدون استفاده از مقیدکننده سر سبب 

.است شلیک دوم نیز انجام شود

ه یا بی حسی بروش الکتریکی بطور صحیح مورد استفاده قرار گیـرد سـبب   چنانچه تپانچه ضربه زنند

عدم کاربرد صحیح این روش ها منجر به استرس شدید . ایجاد بی حسی فوري در حیوان خواهد شد

,Van der Wal)می شود1روش هاي ایجاد بی حسی سبب ترشح شدید اپی نفرین. در دام می گردد

١٩٧٨; Warrington, میزان ترشح اپی نفرین بیشتر از ترشحی است که بواسـطه اسـترس   این.(١٩٧۴

١ - Epinephrine
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از آنجائیکـه انتظـار مـی رود حیـوان دچـار عـدم       . هاي محیط یا روش هاي مقیدکردن اتفاق می افتد

. هوشیاري شده باشد، استرس را حس نخواهد کرد

سـترس زاتـر از   می توان چنین نتیجه گیري کرد که بکار بردن نامناسب روش هاي بی حسی بسـیار ا 

از پیشگامان تحقیق در مـورد آسـایش   ) 1978(گیگلور . کشتار کوشر با کارد تیز داراي تیغه بلند باشد

. حیوانی به نتایج مشابهی در مورد بی حس کردن و کشتار رسیده است

در کشتار حالل از کارد کوچکی استفاده می شود که سبب ناراحتی و ایجـاد تقـال بـراي حیـوان مـی      

به مسئولین کشتار اسالمی توصیه می شود که در مواردي که عمل کشتار دام بدون بـی حسـی   .گردد

. انجام می شود از کاردهایی استفاده کنند که طول تیغه آن حداقل دو برابر عرض گردن حیـوان باشـد  

ـ . در مواردي که حیوانات بی حس نشده باشند استفاده از کاردهاي داراي تیغـه منحنـی ایـراد دارد    ا ب

توجه به این موضوع که کشتار کننده هاي حالل برخالف کشتارکننده هاي یهودي آموزش هاي ویژه 

اي را در خصوص روش هاي کشتار نمی بینند بشدت توصیه می شود که قبل از کشتار به حیوانـات  

همانطور که قبال ذکر شد برخـی از کارشناسـان مـذهبی اسـالمی انجـام بـی حسـی        . بی حسی دهند

بی حسی قبل از کشـتار بـه کشـتارگاه    . کی قابل برگشت در ناحیه سر حیوان را مجاز می دانندالکتری

اجازه می دهد که با سرعت بیشتري کار کنـدو اسـتانداردهاي آسـایش حیـوانی در سـطوح بـاالتري       

.رعایت شود

قـک  در برخی از کشتارگاههاي کشتار مذهبی هنگامیکه حیوانـات را قبـل از ایجـاد بـی حسـی از اتا     

مشـاهدات نشـان مـی دهنـد کـه      . مقیدکننده بیرون می کشند، مسئله آسایش حیوانی به خطر می افتد
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کشیدن . دستکاري کردن محل برش و بریدن نامناسب ناحیه کشتار سبب واکنش شدیدحیوان می شود

پس از بریـدن  «. حیوانات بی حس نشده و ذبح شده بر روي زمین احتماال سبب بروز درد خواهد شد

احیه گلو و شل کردن مقیدکننده ها ي سرو بدن تا زمانیکه حیوان بر روي زمین نیفتاده است باید در ن

هنگام سقوط حیوان براي جلوگیري از برآمده شـدن محـل بـرش، در طـی     . »سیستم مقیدکننده بماند

.مرحله خروج خون بایدصفحه نگهدارنده زیر شکم در وضعیت باال بماند

رقراري ارتباط نمی باشد، نمی توان بطور کامل این مسئله را نفی نمود که بـرش  چون حیوان قادر به ب

بـا اینحـال مـی تـوان     . صحیح ممکن است تا حدودي سبب بروز احساس ناخوشایند در حیوان شود

بطور قطع نتیجه گیري نمود که روش هاي نامناسب بریدن و روش هاي مقیدکردن اسـترس زا قابـل   

. بریدن نامناسب اغلـب سـبب ایجـاد تقـالي شـدید در حیـوان مـی شـود        روش . پذیرش نمی باشند

هنگامیکه عمل بریدن بطور صحیح انجام شود واکنش هاي رفتاري حیوان به بریدن گلو خیلـی کمتـر   

از واکنش ها نسبت به صداي سوت ناشی از جریان هوا در سیستم، صداي ناشی از برخورد قطعـات  

ندن دام براي کشـتار و فشـارهاي زیـاد وارد شـده بـه بـدن دام       فلزي سیستم مقیدکننده، روش خوابا

احتماال ناراحتی حیوان در اثر کشتار صحیح بروش یهودي در حداقل باشد که بـه علـت   . خواهد بود

. آرام بودن حیوان و عدم مقاومت آن به یک مقیدکننده سر مناسبت خواهد بود

وان کشتار بدون انجام بی حسی نسـبت بـه   مشاهدات نشانگر آن است که به منظور حفظ آسایش حی

کشتار مذهبی روشی اسـت کـه   . کشتار همراه با بی حسی مستلزم توجه بیشتري به جزئیات می باشد
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در کشـتارگاههاي  . به میزان زیادي بهبـود یابـد  (TQM)1می تواند با استفاده از مدیریت کامل کیفیت

می توان سبب بهبود عمده اي در آسایش حیـوان و  واجد تجهیزات مقیدکننده ایستاده با تغییرات ذیل 

:کاهش خونریزیهاي نقطه اي شد

آموزش کارکنان براي داشتن رفتار مالیم با حیوانات. الف

اصالح سیستم مقیدکننده بر مبناي ویژگیهاي تشریح شده در این مقاله . ب

.مقیدکردن می شوندحذف موارد ناراحت کننده اي که سبب خودداري دام از ورود به جایگاه. ج

توجه دقیق به روش ذبح دام. د

عمـده  . جهت رسیدن به ایجاد بی حسی سریع پایش دائمی و اصالح تکنیک بکار رفته موردنیاز است

مواردي که منجر به عدم بیحسی سریع دام می شوند عبارتند از روش نامناسـب بریـدن گلـو، رفتـار     

ـ    ده بـه حیـوان و عصـبانی و تحریـک شـدن حیـوان       خشن بادام، فشار بیش از حـد سیسـتم مقیدکنن

(Grandin and Regenstein, متن کامل مقاله به همراه تصاویر و نیز رفرانس هاي ذکر : توجه. (١٩٩۴

.شده در سایت دکتر گراندین قابل دسترس می باشد

/ارتباط بین دسـتورالعمل هـاي کوشـر   خصوصبطور خالصه دکتر گراندین به موارد کلیدي زیر در 

/ دکتر گراندین خاطر نشان می کند که براي کشتار کوشر. می پردازدAMIحالل و دستورالعمل هاي 

از . پوشـش داده شـده انـد   AMIحالل برخی از موارد کلیدي بطور مناسبی بوسیله دستورالعمل هاي 

١ - Total quality management



٤٦٧

ت باید بـا  جمله موارد مهم استفاده نکردن از ابزارهاي نامناسب براي هدایت دام ها  است زیرا حیوانا

. آرامش وارد ناحیه کشتار شوند

همچنین در این مقاله مواردي چون لغزیدن و افتادن حیوان به علت نامناسب بودن کف، و ترسیدن و 

عالوه بر این اشـاره  . سراسیمه شدن حیوانات به علت سروصدا، نور نامناسب و غیره مطرح می گردد

بیشتري بـه آرامـش حیـوان نسـبت بـه کشـتارهاي       کوشر توجه /می شود که بایددر کشتارهاي حالل

.مرسوم معطوف گردد

فهرست کردن دستورالعمل هاي نهایی براي کشتار مذهبی 

اطالعات مندرج در مقاالت دکتر گراندین بصـورت مجموعـه اي از دسـتوراالعمل هـا بـراي کشـتار       

.مذهبی جمع بندي شده است

شرایط تجهیزات 

شد که حیوان در وضعیت ایستاده و راحت قـرار داشـته   جام خواهدکشتار حالل وکوشر در حالتی ان

.و یا آویزان می کنند غیرقابل قبول درنظر گرفته می شودوارونهسیستم هایی که حیوان را . باشد

یا دیگر سیستم هاي مقیدکننده اتاقکی استفاده می کننـد بایـد از   ASPCAکشتارگاههائیکه از سیستم 

ي استفاده کنند که حیوانـات طـی مقیـدکردن آرام بـوده و بالفاصـله پـس از       تجهیزات خود به گونه ا

در اتاقک هاي مجهز به صفحه باال برنده و مقیـد کننـده شـکم    . مقیدکردن سر عمل کشتار انجام شود

این قطعات باال برنده کل بدن حیوان . حیوان نباید توسط این بخش از سیستم از کف اتاقک بلند شود
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سیستم هاي باالبرنده اي که کل بـدن را در وضـعیت ایسـتاده و راحـت مـورد      . ی کنندرا پشتیبانی نم

.ندار می دهند مورد قبول واقع شده اپشتیبانی قر

حیوان در ساعت توسـط  100و سیستم هاي مشابه باید بنحوي کار کنند که کمتر از ASPCAسیستم 

کیلـوگرم اسـتفاده مـی    180وزن بیشتر از این سیستم ها براي حیوانات با. این سیستم ها مقید گردند

و سیستم هاي اتاقکی دیگر باید مجهز به تنظیم کننـده فشـار   ASPCAدریچه عقبی در سیستم . شود

.باشد

سیستم هاي مقیدکننده نقاله اي مورد استفاده براي کلیه گونه هاي حیوانات کشتاري

متـداولترین ایـن   . ي قابل استفاده مـی باشـد  این دستورالعمل براي کلیه سیستم هاي مقیدکننده نقاله ا

Vدر این مقیدکننده ها حیوانات بین دو نقالـه کـه شـکل    . هستند1شکلVسیستم ها مقیدکننده هاي 

دارند یا ریل مضاعف را ایجاد می کنند قرار می گیرند حیوانات در وضعیتی که پاهایشان باز است بر 

نقاله اي باید طوري طراحی شده باشند که متناسب بـا  سیستم هاي . حرکت داده می شوندروي نقاله 

.بدن حیوان بوده و حیوان در حالت ایستاده و راحت قرار داشته باشد

توانند ارتفاع موجـود  در مدخل سیستم نقاله اي، نصب کف کاذب براي جلوگیري از اینکه حیوانات ب

براي کاستن از ترس حیـوان الزم  این عمل د قویا توصیه می شودنو وحشت زده شوتا زمین را دیده

براي جلوگیري از دیده شدن افراد و سایر موارد ناراحت کننده در قسمت انتهایی سیستم نقاله .است 

.اي می توان از صفحات حائل استفاده نمود

١ - V-type restrainer
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پره ها یا صفحات سیستم نقاله باید طوري طراحی شده باشد که مانع از آزرده شـدن بـدن حیـوان و    

حیوانات باید به آرامی و بدون تقـال بـر روي   . بخش هایی از بدن بین صفحات نقاله شودقرار گرفتن 

حیـوان در سـاعت   100سیستم هاي نقاله اي می توانند با سرعت بیشتر از . سیستم نقاله حرکت کنند

.عمل کنند

سیستم هاي حیوانات کوچک

کیلـوگرم را مـی تـوان بوسـیله     180حیوانات کوچک مثل گوسفند، بز و گوساله هاي با وزن کمتر از 

یا دیگر مقیدکننده هاي اتاقکی و یا مقیدکننده هـاي نقالـه اي   ASPCAنمونه هاي کوچک مقیدکننده 

. کلیه دستورالعمل هاي این سیستم ها بـراي حیوانـات کوچـک نیـز قابـل اسـتفاده اسـت       . مقید نمود

با استفاده از یک یا چند نفـر مقیـد   حیوانات کوچک نظیر گوسفند و بز را می توان در حالت ایستاده

.نمود

براي کشتارگاه هاي کوچکی که تعداد معدودي کشتار مذهبی در هفته انجام مـی دهنـد مـی تـوان از     

سیستم هاي مقیدکننده لوله اي ارزان که می توانند حیوان را در یک حالت ایستاده و راحت مقید کنند 

از کف بلند می کنند تنها در شرایطی می توان استفاده کـرد  از دستگاههایی که حیوان را. استفاده نمود

مـورد  یکی از طـرح هـاي   . که این دستگاهها کل بدن حیوان را مورد حمایت قرار داده و باال نگهدارد

پاهاي حیـوان  گرفته ودر زیر بدن حیوان قرار این لوله ها . استتشکیل شدهاز دو لوله موازي قبول

مقیدکننده باید حیوان را طوري مقید نماید که حداقل تقال در حیـوان  . د بودنهخوااز دو طرف آویزان 

.ایجاد شود
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شرایط کلی سیستم هاي مقیدکننده

سیستم نگهدارنده و مقیدکننده باید طوري حیوان را محکم نگهدارد که حیوان احساس کند کـه مقیـد   

. ه حیوان را به تقال یا نعره زدن وادار کندباشد کزیاد فشار وارد آمده به حیوان نباید آنقدر . شده است

.مجهز به دستگاه هاي تنظیم کننده فشار باشدبایدسیستم

در مورد گاو، تجهیزات باید به گونه اي عمل نمایند که بر اساس دستورالعمل هـاي انسـتیتو گوشـت    

کـه هیچیـک از   نحـوي باشـد  تجهیزات باید به طراحی.گاوها نعره نزنند% 5بیشتر از (AMI)آمریکا 

رعایت این موضوع سبب ایجـاد  . حرکات ناگهانی نداشته باشداستقطعاتی که با بدن دام در تماس 

.آرامش در حیوان خواهد شد

. کلیه بخش هاي سیستم مقیدکننده باید طوري عمل نمایند که فشار بیش از حد به حیوان وارد نکننـد 

که بتوان گفت حیـوان مقیـد شـده    م نگهدارندرا محکبخش هاي مختلف سیستم باید بنحوي حیوان

در سیستم مقید کننـده سـبب ایجـاد درد و نـاراحتی در حیـوان      بیش از حد محکم نگهداشتن . است

.تقال نشانه ناراحت بودن حیوان است. خواهد شد

مهندسی تجهیزات باید طوري باشد که سبب کاهش صداي سوت ناشی از جریان هـوا و یـا صـداي    

می توان از برخی روش هاي کاهش صدا نظیر استفاده . فلزي دستگاه با یکدیگر شودبرخورد قطعات

دور . از صداگیر براي کاهش صداي ناشی از جریان هوا و بکار بردن قطعات غیرفلـزي اسـتفاده کـرد   

.کردن پمپ هاي هیدرولیک و دیگر دستگاههاي پرسروصدا از سیستم مقیدکننده قویا توصیه می شود



٤٧١

می گردد کـه حیـوان افـراد و    این عمل مانع . ایی در اطراف سر حیوان توصیه می شودنصب حائل ه

کلیه تجهیزات باید عـاري از لبـه   .سایر موارد ناراحت کننده را در محدوده تحریک پذیري خود ببیند

سطوح بخش هایی که در اطراف گردن دام قرار مـی گیرنـد   . هاي برنده و بخش هاي نوك تیز باشند

.ال صاف و بدون لبه باشندباید کام

بخش متحرك در سیستم مقیدکننده مثل دریچه عقبی، نگهدارنده سر یا سایر بخش هـا بایـد بنحـوي    

قدرت کنتـرل اپراتـور   . طراحی شده باشند که اپراتور قادر به تنظیم میزان فشار وارده توسط آنها باشد

اي فوق الذکر را متوقف کرده و آنهـا  باید به حدي باشد که وي بتواند در مواقع لزوم حرکت بخش ه

.را مطابق با اندازه حیوان تنظیم نماید

سیستم مقیدکننده باید داراي نور کافی باشد تا حیوانات را براي ورود به سیسـتم تشـویق کـرده و از    

مدخل ورودي کلیه سیستم ها باید طوري طراحـی شـده   . سرباز زدن دام براي ورود جلوگیري نماید

وان از ورود به آن خودداري نکند و تجهیزات باید جهت استفاده از الکترودهاي الکتریکی باشد که حی

.با دستورالعمل هاي انستیتو گوشت آمریکا مطابقت داشته باشد

کف سیستم مقیدکننده و نیـز ورودي آن از نظـر لغزنـدگی و خطـر زمـین خـوردن دام بایـد مطـابق         

کلیه مواردي که سبب ناراحتی حیوان می گـردد بایـد   . شددستورالعمل هاي انستیتو گوشت آمریکا با

. حذف شوند

نگهدارنده هاي سر
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نگهدارنده هاي سر باید به گونه اي طراحی شده باشند که در مقالـه گرانـدین و رگنشـتاین در سـال     

ري از خم شدن بیش از حد ناحیه گردن، پیشانی گاو بایـد  یگبراي جلو. توضیح داده شده است1994

به محض . کلیه نگهدارنده هاي سر باید مجهز به سیستم تنظیم فشار باشند. ازات کف قرار گیردبه مو

زمان بین مقیدکردن سر و انجام . قرار گرفتن نگهدارنده سر در جاي خود عمل کشتار باید انجام شود

بریـده  ن ناحیه نگهدارنده سر باید طی بریدن ناحیه گلو و پس از آ.ثانیه تجاوز کند10کشتار نباید از 

ز کشیدگی بیش از حد گردن که می تواند سبب پـارگی ناحیـه بریـده شـده     شده را باز نگهدارد، اما ا

.شود باید اجتناب نمود

شرایط الزم براي کارد

پیشنهاد می کند که براي انجام  کشـتار حـالل از کـاردي مشـابه     FMI/NCCRکمیته آسایش حیوانی 

کارد باید داراي تیغه اي مستقیم بـوده و طـول   . می رود استفاده شودآنچه که براي کشتار کوشر بکار

.کارد باید همواره تیز نگهداشته شود. تیغه آن حداقل دو برابر عرض گردن باشد

کشتار

دقت کافی براي انجام مناسب روش بریدن براي کشتار هر حیوان الزم است

شرایط پس از کشتار

سیستم مقید کننده بماند سپس بخش نگهدارنده سر و بخـش هـاي   پس از انجام ذبح، حیوان باید در 

حیوانات باید در کمتر از یک دقیقه در اثر کشـتار بـه   . نگهدارنده بدن آزاد شده تا حیوان سقوط نماید

.حالت بی حسی برسند
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کارکنان

ـ     ه مراحـل  کلیه کارکنان باید براي رفتار مناسب  و آرام با حیوان و نیز بـراي عملکـرد مناسـب در کلی

.کشتار آموزش الزم دیده باشند

بر اساس این اطالعات، پیشنهاد می شود که اطالعات ذیل جهت ارزیابی کشتار مـذهبی جمـع آوري   

برخی از این اطالعات مطالب واقعی ناشی از ارزیابی هستند، در حالیکه برخی دیگـر از ایـن   . گردند

. ورد بازبینی و پاالیش قرار گیرنداطالعات که در فرم هاي بازرسی پر می شوند باید م

نکات اصلی و با اهمیت در مورد کشتار مذهبی را براي کشـتار غیرپرنـدگان مـی تـوان از مسـتندات      

یـا  www.nccr.netبرنامه ارزیابی آسایش حیـوانی و بـراي کشـتار پرنـدگان از طریـق سـایت هـاي       

www.fmi.org.آوردبدست.
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Lضمیمه 

دي زبانهاي دیگرواژه هاي کلی
Ahadithجمع حدیث        :١
Ahlul Kitabادیان داراي کتاب آسمانی    :١
Allahخداوند یکتا       :١
Allahu Akbar١: ست که قابل توصیف باشد    اخدا بزرگتر از آن
As-Salatنماز یومیه و دیگر نمازهاي مسلمانان     :١
Bismillahبنام خدا    :١
Bodek٢: ازرس اعضاء داخلی الشه ب
Chalef٢: کارد مخصوص کشتار کوشر
Chometzغالت حرام در قوانین یهودي     :٢
Dhabhروش کشتار اسالمی حیوان بوسیله بریدن گلو     :١
Dhabihaحیوان کشتار شده به روش اسالمی     :١
Dhakaatتطهیر گوشت با کشتار مناسب حیوان :١
Hadith١: )    و امامان معصوم()   ص(مدسخنان حضرت مح
Hajمراسم زیارت مکه     :١
Halaal/Halalمجاز یا قانونی در قوانین اسالمی      :٢
Halachaسیستم قوانین یهودي   :٢
Haraam/Haram١: غیرقانونی یا ممنوع شده توسط قوانین اسالمی   
Istihalaتغییر شیمیایی مشخص در یک محصول   :١
Jalalah/Jalallahوضعیتی که حیوان در نجاست زندگی کند و از آن تغذیه نماید      :٢
Janabaناپاك شدن    :١
Khamrنوشیدنیهاي تخمیري حاوي الکل     :١
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Khosher٢: قانونی یا مجاز در قوانین یهودي  
Makrooh:     ناخوشایند یا تنفرانگیز
Mashboohمشکوك یا مورد تردید    :١
Nahr١: وش هاي اسالمی کشتار حیوانات بوسیله فرو بدون نیزه یا کارد به گردن    از ر
Najisناپاك یا کثیف    :١
Pareve٢: محصول کوشر فاقد گوشت و شیر    
Quran١: کتاب آسمانی مسلمانان    
Shari’ahقوانین اسالمی    :١
Shirk١: شریک قائل شدن براي خداوند    
Shochet٢: سالخ یهودي
Sunnah١: )       ص(گفتار و کردار حضرت محمد
Tasmiyyahذکر نام خداوند     :١
Torahکتاب مقدس یهودیان     :٢
Treife٢: غیرکوشر یا ممنوع در قوانین یهودي    
Umraحج کوتاه   :١
Zabh٣: dhabh   تلفظ دیگري از
Zabih/Zabeeha٣: dhabiha تلفظ دیگري از 

اردو: ٣عبري، : ٢عربی، : ١:توجه
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Mضمیمه 

E-Numberedافزودنیهاي

Source: Modified from Table ۶ of Bender, D.A. and Bender, A.E., Bender,s Dictionary

of Nutrition and Food Technology, ٧th ed., ١٩٩٩, Woodhead Publishing. Cambridge,

and CRC Press, Boca Raton.

افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت حاللافزودنی

رنگهاي زرد و نارنجی 

E-حاللکورکومین ١٠٠

E-ریبوفالوین فسفات ،ریبوفالوین١٠١(B٢) حالل

E-تاراترازین ١٠٢(FD & C yellow No.۶)حالل

E-١٠۴ حاللکینولین زرد

E-١٠٧Yellow ٢Gحالل
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)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت حاللافزودنی

E-١١٠Sunset yellow FCF or orang yellow

S (FD &C yellow No.۶)

حالل

رنگهاي قرمز

E-١٢٠Cochineal or carminic acidمشکوك

E-١٢٢Carmosin or azorubinحالل

E-حاللآمارانت١٢٣

E-١٢۴Ponceau ۴R or cochineal red A مشکوك

E-اریتروزین ١٢٧BS(FD&C Red NO.٣)حالل

E-١٢٨Red ٢Gحالل

E-١٢٩Allura red (FD&C Red No.۴٠)حالل

رنگهاي آبی

E-١٣١Patent blue Vحالل

E-ایندیگوکارمین یا ایندیگوتین١٣٢

(FD&C Blue NO.٢)

حالل
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)ادامه(یهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپاافزودن

E-Number وضعیت حاللافزودنی

E-بریلینت بلو ١٣٣FCF(FD&C Blue No.١)حالل

رنگهاي سبز

E-١۴حاللکلروفیلین،)رنگ سبز طبیعی برگها(کلروفیل ٠

E-١۴حاللکمپلکس هاي مس کلروفیل یا کلروفیلین ١

E-١۴٢Green S or acid brilliant green BSحالل

رنگهاي سیاه و قهوه اي

E-١۵٠aPlain caramelحالل

E-١۵٠bCaustic sulfite caramelحالل

E-١۵٠cAmmonia caramelحالل

E-١۵٠dSulfite ammonia caramelحالل

E-١۵١Black PN or brilliant black PNحالل

E-١۵حالل)زغال چوب(کربن سیاه یا کربن گیاهی ٣
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)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت حاللافزودنی

E-١۵۴Brown FKحالل

E-١۵۵Brown HTحالل

مشتقات کاروتن

E-١۶٠ aحاللبتاکاروتن،کاروتن هاي مخلوط

E-١۶٠ bحاللنوربیکسین،بیکسین،آناتو

E-١۶٠ cPaprika extrac, capsanthin or

capsorubin

حالل

E-١۶٠ dحالللیکوپن

E-١۶٠ e) ویتامینAفعال (ß-Apo-٨-carotenalحالل

E-١۶٠ fEthyl ether or ß-apo-٨-carotenoic

acid

حالل

سایررنگهاي گیاهی 

E-١۶١aFlavoxanthinحالل

E-١۶١bحالللوتئین
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)هادام(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت حاللافزودنی

E-١۶١c حاللکریپتوزانتین

E-١۶١dحاللروبی زانتین

E-١۶١e حاللویوالزانتین

E-١۶١f حاللرودوزانتین

E-١۶١g حاللکانتازانتین

E-١۶٢Beetroot red or betaninحالل

E-١۶حاللآنتوسیانین٣

استفاده می شوندترکیبات غیرآلی که به عنوان رنگ 

E-حاللکربنات هیدروژن کلسیم،)گچ(یمسکربنات کل١٧٠

E-حاللدي اکسید تیتانیوم١٧١

E-حاللاکسیدها و هیدروکسیدهاي آهن١٧٢

E-حاللآلومینیم١٧٣
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)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت حاللافزودنی

E-١٧۴حاللنقره

E-١٧۵ حاللطال

E-١٨٠Pigment rubine or lithol rubine BKحالل

:مواد نگهدارنده

ي آناسید سوربیک و نمکها

E-حاللاسید سوربیک ٢٠٠

E-حاللسوربات سدیم٢٠١

E-حاللسوربات پتاسیم ٢٠٢

E-حاللسوربات کلسیم ٢٠٣

اسید بنزوئیک و نمکهاي آن

E-یعی دربسیاري میوه ها بطورطب(اسیدبنزوئیک٢١٠

)وجود دارد

حالل

E-حاللبنزوات سدیم٢١١

E-حاللبنزوات کلسیم ٢١٢
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)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت حاللافزودنی

E-حاللبنزوات کلسیم٢١٣

E-٢١۴Ethyl P-hydroxy benzoateحالل

E-٢١۵Ethyl P-hydroxy benzoate, Sodium

salt

حالل

E-٢١۶Propyl p-hydroxy benzoateحالل

E-٢١٧Propyl p-hydroxy benzoate, sodium

salt

حالل

E-٢١٨Methyl p-hydroxy benzoateحالل

E-٢١٩Methyl p-hydroxy benzoate, sodium

salt

حالل

آندي اکسیدگوگردونمکهاي

E-حاللدي اکسید گوگرد٢٢٠

E-حاللسولفیت سدیم٢٢١

E-حاللسولفیت هیدروژن سدیم٢٢٢

E-حاللمتابی سولفیت سدیم٢٢٣
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)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت حاللافزودنی

E-٢٢۴ حاللمتابی سولفیت پتاسیم

E-٢٢۶ حاللسولفیت کلسیم

E-حاللسولفیت هیدروژن کلسیم٢٢٧

E-حاللسولفیت هیدروژن پتاسیم٢٢٨

آنبی فنیل و مشتقات

E-حالل)جهت تیمارسطحی مرکبات(بی فنیل و دي فنیل٢٣٠

E-جهت )(هیدروکسی بی فنیل-2(ارتوفنیل فنل٢٣١
تیمارسطحی مرکبات

حالل

E-حالل)ایل اکسید2-سدیم بی فنیل(سدیم ارتوفنیل فنل٢٣٢

سایر نگهدارنده ها

E-٢٣٣2-)تیوبندازول(بنزي میدازول) ایل-4-یازولت(
براي تیمار سطحی مرکبات و موز

حالل

E-٢٣۴حاللایسین ن



٤٨٤

)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت حاللافزودنی

E-٢٣۵ ناتامایسین(NATA)

براي تیمار پنیرها و سوسیس هاي عمل آوري 
شده خشک

حالل

E-حالل)هگزامین(زامتیلن تترامین هگ٢٣٩

E-٢۴حاللدي متیل دي کربنات٢

E-براي تیمار سطحی (استرهاي اسید مونتان ٩١٢

)مرکبات

حالل

E-٩١۴Oxidized polyethylene waxحالل

نمکهاي عمل آوري و شورگذاري

E-٢۴حاللنیتریت پتاسیم٩

E-٢۵حاللنیتریت سدیم٠

E-٢۵لحالنیترات سدیم١

E-٢۵نیترات پتاسیم ٢(Saltpeter)حالل

اسیدها و نمکهاي آنها 

E-٢۶حاللاستیک اسید ٠



٤٨٥

)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت حاللافزودنی

E-٢۶حاللاستات پتاسیم ١

E-٢۶سیدم دي (سدیم هیدروژن استات ،سدیم استات٢

)استات

حالل

E-٢۶حاللکلسیم استات ٣

E-حاللالکتیک اسید ٢٧٠

E-حاللپرو پیونیک اسید ٢٨٠

E-حاللسدیم پروپیونات ٢٨١

E-حاللکلسیمپروپیونات٢٨٢

E-حاللپتاسیم پروپیونات ٢٨٣

E-٢٨۴ حالل)نگهدارنده در خاویار(بوریک اسید

E-٢٨۵ سدیم تترابورات(borax)لحالنگهدارنده در خاویار

E-حاللکربن دي اکسید ٢٩٠

E-٢٩۶ حاللمالیک اسید



٤٨٦

)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت حاللافزودنی

E-حاللفوماریک اسید ٢٩٧

:آنتی اکسیدانها

آنو مشتقاتCویتامین 

E-ویتامین (اسکوربیک اسید -ال٣٠٠C(حالل

E-حاللسکورباتا-ال-سدیم٣٠١

E-حاللاسکوربات-ال–کلسیم ٣٠٢

E-٣٠۴Ascorbyl palmitate, ascorbyl
stearate

حالل

E-٣١۵ حالل)ایزواسکوربیک اسید(اریتروبیک اسید

E-٣١۶ حالل)سدیم ایزواسکوربات(سدیم اریتروبات

Eویتامین 

E-٣٠۶حاللعصاره هاي طبیعی غنی از توکوفرول

E-٣٠٧-tocopherol Syntheticحالل



٤٨٧

)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت حاللافزودنی

E-٣٠٨-tocophorol Syntheticحالل

E-٣٠٩-tocophorol Syntheticحالل

ايسایرآنتی اکسیدانه

E-حاللپروپیل گاالت٣١٠

E-حاللاکتیل گاالت٣١١

E-٣١٢Dodecyl gallateحالل

E-بوتیل هیدروکسی آنیزول ٣٢٠(BHA)حالل

E-بوتیل هیدروکسی تولوئن٣٢١(BHT)حالل

E-حالللسیتین ها ٣٢٢

:سایراسیدهاي و نمکهاي آنها 

نمکهاي اسیدالکتیک

E-٣٢۵ حاللسدیمالکتات



٤٨٨

)ادامه(فزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپاا

E-Number وضعیت افزودنی

حالل

E-٣٢۶ حاللپتاسیمالکتات

E-حاللکلسیم الکتات ٣٢٧

E-۵٨۵حاللفروسالکتات

آننمکها و استرهاي،اسیدسیتریک

E-حاللسیتریکاسید ٣٣٠

E-حاللیتراتتري سدیم س،دي سدیم سیترات،مونوسدیم سیترات٣٣١

E-حاللتري پتاسیم سیترات،دي پتاسیم سیترات،مونوپتاسیم سیترات٣٣٢

E-حاللتري کلسیم سیترات،دي کلسیم سیترات،مونوکلسیم سیترات٣٣٣

E-١۵٠۵حاللتري اتیل سیترات

آناسید تارتاریک و نمکهاي

E-٣٣۴حاللتارتاریک اسید -ال

E-٣٣۵حاللسدیم تارتراتدي،مونوسدیم تارترات



٤٨٩

)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت افزودنی

حالل

E-٣٣۶حاللدي پتاسیم تارترات،)کرم تارتار(مونوپتاسیم تارترات

E-حاللسدیم پتاسیم تارترات٣٣٧

آناسیدفسفریک و نمکهاي

E-حاللفسفریکاسید ٣٣٨

E-حاللتري سدیم فسفات،دي سدیم فسفات،فاتمونوسدیم فس٣٣٩

E-٣۴حاللتري پتاسیم فسفات،دي پتاسیم فسفات،مونوپتاسیم فسفات٠

E-٣۴حاللتري کلسیم فسفات،دي کلسیم فسفات،مونوکلسیم فسفات١

E-۴۵تري سدیم دي فسفات،دي سدیم دي فسفات٠،
،دي پتاسیم دي فسفات،تتراسدیم دي فسفات

،دي کلسیم دي فسفات،سیم دي فسفاتتترا پتا
کلسیم دي هیدروژن دي فسفات

حالل

E-۴۵حاللپنتا پتاسیم تري فسفات،پنتاسدیم تري فسفات١

E-۴۵پتاسیم پلی فسفات،سدیم پلی فسفات٢،
کلسیم پلی فسفات،سدیم کلسیم پلی فسفات

حالل



٤٩٠

)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت افزودنی

حالل

E-۵۴حاللدي کلسیم دي فسفات٠

E-۵۴حاللسدیم آلومینیم فسفات١

E-۵۴٢Edible bone phosphates (bone meal)مشکوك

E-۵۴۴ کلسیم پلی فسفات(anticaking agent)حالل

E-۵۴۵ آمونیم پلی فسفات(anticaking agent)حالل

نمکهاي اسید مالیک 

E-٣۵٠Sodium malateحالل

E-٣۵١Potassium malateحالل

E-٣۵٢Calcium malateحالل

اسیدهاي و نمکهایشانسایر

E-٣۵حاللمتاتارتاریک اسید ٣

E-٣۵۴حاللکلسیم تارترات



٤٩١

)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت افزودنی

حالل

E-٣۵۵Adipic acidاللح

E-٣۵۶Sodium adipateحالل

E-٣۵٧Potassium adipateحالل

E-٣۶حاللسوکسینیک اسید ٣

E-٣٧٠1حاللهپتونوالکتون4و

E-٣٧۵ حاللنیکوتینیک اسید

E-حاللتري آمونیم سیترات ٣٨٠

E-حاللآمونیوم فریک سیترات ٣٨١

E-٣٨۵ کلسیم دي سدیمEDTAحالل

:تثبیت کننده هاامولسیفایرها و 
آلژیناتها

E-۴حالل)از جلبک دریایی(آلژینیک اسید ٠٠

E-۴حاللسدیم آلژینات ٠١



٤٩٢

)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت افزودنی

حالل

E-۴حاللپتاسیم آلژینات ٠٢

E-۴حاللآمونیوم آلژینات ٠٣

E-۴٠۴ حاللکلسیم آلژینات

E-۴٠۵Propane-١,٢-diol alginateحالل

سایر صمغ هاي گیاهی

E-۴٠۶ حالل)از جلبک دریایی(آگار

E-۴حالل)از نوعی جلبک ایرلندي(کاراگینان ٠٧

E-۴١٠Locust been gum (carob gum)حالل

E-۴حاللصمغ گوآر١٢

E-۴١٣Tragacanthحالل

E-۴١۴ حالل)صمغ عربی(صمغ آکاسیا

E-۴١۵ حاللصمغ زانتان



٤٩٣

)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت افزودنی

حالل

E-۴١۶Karaya gumحالل

E-۴حاللصمغ تارا ١٧

E-۴١٨Gellan gumحالل

مشتقات اسید چرب

E-۴مشکوكاستئارات) 8(پلی اکسی اتیلن ٣٠

E-۴مشکوكئاراتاست) 40(پلی اکسی اتیلن ٣١

E-۴سوربیتان) 20(پلی اکسی اتیلن ٣٢
)20پلی سوربات (مونولورات 

مشکوك

E-۴20(پلی اکسی اتیلن ٣٣(
)80پلی سوربات (سوربیتان مونو اولئات 

مشکوك

E-۴٣۴ 20(پلی اکسی اتیلن(
)40پلی سوربات (سوربیتان مونو پالمیتا 

مشکوك

E-۴٣۵ 20(پلی اکسی اتیلن(
)60پلی سوربات (مونو استئارات سوربیتان

مشکوك



٤٩٤

)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت افزودنی

حالل

E-۴٣۶ 20(پلی اکسی اتیلن(
)65پلی سوربات (سوربیتان تري استئارات 

حالل

پکتین و مشتقات آن

E-۴۴پکتین ٠،amidated pectin

وجود داردو اغلب به عنوان قوام دهنده پکتین دراکثرمیوه ها (

)به مربا اضافه می شود

حالل

سایرترکیبات 

E-مشکوكلسیتین ها ٣٢٢

E-۴۴مشکوكآمونیم فسفاتیدها٢

E-۴۴۴ مشکوكسوکروز استات ایزوبوتیرات

E-۴۴۵مشکوكبواسترهاي گلیسرول رزین هاي چ

سلولز و مشتقات آن

E-۴۶حاللدر سلولزپو،میکروکریستالین٠

E-۴۶حاللمتیل سلولز١



٤٩٥

)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت افزودنی

حالل

E-۴۶حاللهیدروکسی پروپیل سلولز٣

E-۴۶۴حاللهیدروکسی پروپیل متیل سلولز

E-۴۶۵حاللاتیل متیل سلولز

E-۴۶۶حاللیل سلولزسدیم کربوکسی مت،کربوکسی متیل سلولز

استرهاي اسیدهاي چربیانمک ها 

E-۴٧٠ aمشکوكپتاسیم و کلسیم اسیدهاي چرب،نمکهاي سدیم

E-۴٧٠ bمشکوكنمکهاي منیزیوم اسیدهاي چرب

E-۴مشکوكمونو و دي گلیسریدهاي اسیدهاي چرب٧١

E-۴٧٢ aمشکوكاستیک مونو و دي گلیسرید اسیدهاي چرباسیداسترهاي

E-۴٧٢ bمشکوكالکتیک مونو ودي گلیسرید اسیدهاي چرباسیداسترهاي

E-۴٧٢ cمشکوكسیتریک مونوودي گلیسرید اسیدهاي چرباسیداسترهاي

E-۴٧٢ dمشکوكتارتاریک مونوودي گلیسرید اسیدهاي  چرباسیداسترهاي



٤٩٦

)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت افزودنی

حالل

E-۴٧٢ e استرهاي مونوودي استیل تارتاریک مونوودي گلیسریدهاي
اسیدهاي چرب

مشکوك

E-۴٧٢ fاستیک و تارتاریک مونوودي اسیداسترهاي مخلوط
گلیسریدهاي اسیدهاي چرب

مشکوك

E-۴مشکوكاسترهاي سوکروز اسیدهاي چرب٧٣

E-۴٧۴مشکوكسوکروگلیسریدها

E-۴٧۵مشکوكگلیسرول اسیدهاي چرباسترهاي پلی

E-۴٧۶Polyglycerol esters of polycondensed esters of
castor oil (Polyglycero polyricinoleate)

مشکوك

E-۴مشکوكدیول اسیدهاي چرب-2و1-استرهاي پروپان٧٧

E-۴٧٨Lactylated fatty acid esters of glycerol and

propane-١, ٢-diol

مشکوك

E-۴٧٩ bThermally oxidized soybean oil interacted

with mono-and diglycerides of fatty acids

مشکوك

E-۴مشکوكالکتیالت-2-سدیم استئاروئیل٨١

E-۴مشکوكالکتیالت-2-کلسیم استئاروئیل٨٢



٤٩٧

)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت افزودنی

لحال

E-۴مشکوكاستئاریل تارترات٨٣

E-۴مشکوكسوربیتان مونو استئارات٩١

E-۴مشکوكسوربیتان تري استئارات ٩٢

E-۴مشکوكسوربیتان مونولورات٩٣

E-۴٩۴مشکوكسوربیتان مونو اولئات

E-۴٩۵مشکوكسوربیتان مونو پالمیتات

E-١۵مشکوك)تري استین(گلیسریل تري استات ١٨

:ا و نمکهاي مورد استفاده براي مقاصد خاصاسیده

هاکربنات

E-۵سدیم هیدروژن کربنات(سدیم بیکربنات،سدیمکربنات ٠٠(

Sodium sesquicarbonate

حالل

E-۵حاللپتاسیم بیکربنات ،کربنات پتاسیم٠١

E-۵حاللآمونیم هیدروژن کربنات،کربنات آمونیم٠٣



٤٩٨

)ادامه(تحادیه اروپاافزودنیهاي غذایی مجاز در ا

E-Number وضعیت افزودنی

حالل

E-۵٠۴ حالل)منیزیوم هیدروکسید کربنات(منیزیوم هیدروژن کربنات

هیدروکلریک اسید و نمکهاي آن

E-۵حالل)نمک معمول آنکلرید سدیم (هیدروکلریک اسید ٠٧

E-۵حالل)گاهی جایگزین نمک معمولی می شود(پتاسیم کلرید ٠٨

E-۵حالل کلسیم کلرید ٠٩

E-۵حاللآمونیمکلرید ١٠

E-۵حاللمنیزیوم کلرید ١١

E-۵١٢Stannous chlorideحالل

اسید سولفوریک و نمکهاي آن

E-۵حاللسولفوریک اسید ١٣

E-۵١۴حاللسدیمهیدروژنسولفات،سولفات سدیم

E-۵١۵حاللپتاسیمهیدروژنسولفات ،سولفات پتاسیم



٤٩٩

)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت افزودنی

حالل

E-۵١۶ حاللکلسیم سولفات

E-۵حاللآمونیم سولفات ١٧

E-۵حاللمنیزیوم سولفات ١٨

E-۵حالل آلومینیم سولفات ٢٠

E-۵حاللآلومینیم سدیم سولفات٢١

E-۵حاللآلومینیم پتاسیم سولفات٢٢

E-۵حاللآلومینیم آمونیم سولفات٢٣

جهت خنثی کردن اسیدها در موادغذایی: قلیاها

E-۵٢۴ حاللسدیمهیدروکسید

E-۵٢۵ حاللپتاسیم هیدروکسید

E-۵٢۶ حاللکلسیم هیدروکسید

E-۵حاللآمونیم هیدروکسید ٢٧



٥٠٠

)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Numberوضعیت افزودنی

حالل

E-۵حاللمنیزیوم هیدروکسید ٢٨

E-۵حاللکلسیماکسید ٢٩

E-۵حاللمنیزیوم اکسید ٣٠

سایر نمکها

E-۵٣۵ حاللسدیم فروسیانید

E-۵٣۶ حاللپتاسیمفروسیانید

E-۵حاللکلسیم فروسیانید ٣٨

E-۵۴حاللکلسیم دي فسفات٠

E-۵۴حاللسدیم آلومینیوم فسفات١

استفاده می شوندضد کلوخه شدن و سایر کاربردها املکیباتی که به عنوان عتر

E-۵۴٢Edible bone phosphate (bone meal)حالل

E-۵۴۴حاللکلسیم پلی فسفات



٥٠١

)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت افزودنی

حالل

E-۵۴۵ حاللآمونیم پلی فسفات

ي سیلیکوننمکها

E-۵۵حاللسیلیکون دي اکسید ١

E-۵۵حالکلسیم سیلیکات ٢

E-۵۵٣ a حاللمنیزیوم تري سیلیکات،منیزیمسیلیکات

E-۵۵٣ bحاللتالک

E-۵۵۴حاللسدیم آلومینیم سیلیکات

E-۵۵۵ حاللپتاسیم آلومینیم سیلیکات

E-۵۵۶ حاللکلسیم آلومینیم سیلیکات

سایر ترکیبات

E-۵۵حاللبنتونیت ٨

E-۵۵حالل)آلومینیمسیلیکات (کائولین ٩



٥٠٢

)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت افزودنی

حالل

E-۵مشکوكاسیدهاي چرب٧٠

E-۵مشکوكمنیزیوماستئارات ٧٢

E-۵٧۴ حاللکلوکونیک اسید

E-۵٧۵حاللگلوکونو دلتا الکتون

E-۵٧۶ حاللسدیم گلوکونات

E-۵حاللپتاسیم گلوکونات ٧٧

E-۵حاللکلسیم گلوکونات ٧٨

E-۵حاللفروس گلوکونات ٧٩

E-۵٨۵ حاللفروس الکتات

ترکیبات افزایش دهنده طعم

E-۶مشکوك)اسیدآمینه طبیعی(گلوتامیک اسید -ال٢٠

E-۶مشکوكمونوسدیم گلوتامات ٢١



٥٠٣

)ادامه(مجاز در اتحادیه اروپاافزودنیهاي غذایی 

E-Number وضعیت افزودنی

حالل

E-۶مشکوكم گلوتاماتمونوپتاسی٢٢

E-۶مشکوكکلسیم دي گلوتامات ٢٣

E-۶٢۴ مشکوكمونو آمونیوم گلوتامات

E-۶٢۵ مشکوكمنیزیوم گلوتامات

E-۶٢۶ حاللگوآنیلیک اسید

E-۶حاللدي سدیم گوانیالت ٢٧

E-۶حاللپتاسیم گوانیالت دي٢٨

E-۶حاللکلسیم گوانیالت ٢٩

E-۶حاللاینوزینیک اسید ٣٠

E-۶حاللدي سدیم اینوزینات ٣١

E-۶حاللدي پتاسیم اینوزینات ٣٢

E-۶حاللکلسیم اینوزینات ٣٣



٥٠٤

)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت افزودنی

حالل

E-۶٣۴ حاللریبونوکلئوتیدها-5کلسیم

E-۶٣۵ حاللریبونوکلئوتیدها-5دي سدیم

E-۶٣۶حاللمالتول

E-۶حاللاتیل مالتول٣٧

E-۶۴مشکوكگالیسین و نمکهاي سدیم آن٠

E-حاللدي متیل پلی سیلوکسان٩٠٠

لعاب دهنده ترکیباتی 

E-حاللموم زنبور عسل٩٠١

E-٩٠٢Candelilla waxلحال

E-٩٠٣Carnauba waxحالل

E-٩٠۴مشکوكشالك

E-مشکوك استرهاي اسید مونتان ٩١٢



٥٠٥

)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت افزودنی

حالل

E-٩١۴ حاللموم پلی اتیلن اکسیدشده

دنآرد استفاده می شوکردن ترکیباتی که براي تیمار 

E-مشکوك)اسیدآمینه طبیعی(ستین هیدروکراید سی-ال٩٢٠

E-٩٢۴ حاللپتاسیم برومات

E-٩٢۵ حاللکلرین

E-٩٢۶ حاللکلرین دي اکسید

E-حاللآزودي کربامید ٩٢٧

گازهاي پروپالنت 

E-حاللآرگون٩٣٨

E-حاللهلیم ٩٣٩

E-٩۴حاللنیتروژن١

E-٩۴حاللنیتروز اکساید٢



٥٠٦

)ادامه(ایی مجاز در اتحادیه اروپاافزودنیهاي غذ

E-Number وضعیت افزودنی

حالل

E-٩۴حاللاکسیژن ٨

شیرین کننده ها و قند الکل ها 

E-۴حاللشربت سوربیتول،سوربیتول٢٠

E-۴حاللمانیتول٢١

E-۴مشکوكگلیسرول٢٢

E-٩٢٧a حاللآزودي کربونامید

E-٩٢٧b حاللکربامید

E-٩۵حاللفام کا آسه سول٠

E-٩۵مشکوكآسپارتام ١

E-٩۵حاللسیکالمیک و نمکهاي سدیم و کلسیم آن  اسید ٢

E-٩۵حاللایزومالت ٣

E-٩۵۴حاللپتاسیم و کلسیم آن،ساخارین و نمکهاي سدیم



٥٠٧

)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت افزودنی

حالل

E-٩۵٧Thaumatinحالل

E-٩۵٩Neohesperidin dihydrochalconeحالل

E-٩۶۵حاللشربت مالیتول،مالیتول

E-٩۶۶حاللالکتیتول

E-٩۶حاللزایلیتول٧

ترکیبات متفرقه

E-٩٩٩Quillaia extractحالل

E-١١٠۵ مشکوكلیزوزیم

E-حاللپلی دکستروز١٢٠٠

E-حاللپلی وینیل پیرولیدون ١٢٠١

E-حاللپلی وینیل پلی پیرولیدون ١٢٠٢

E-١۵٠۵ حاللتري اتیل سیترات



٥٠٨

)ادامه(افزودنیهاي غذایی مجاز در اتحادیه اروپا

E-Number وضعیت افزودنی

حالل

E-١۵مشکوك)تري استین(گلیسریل تري استات ١٨

نشاسته هاي اصالح شده

E-١۴٠۴ حاللنشاسته اکسیدشده

E-١۴حاللفسفات مونواستارچ١٠

E-١۴حاللدي استارچ فسفات ١٢

E-١۴حاللفسفات دي استارچ فسفاته ١٣

E-١۴١۴ حاللفسفات دي استارچ استیله

E-١۴حاللنشاسته استیله ٢٠

E-١۴٢٢Acetylated starch adipateحالل

E-١۴۴حاللنشاسته هیدروکسی پروپیل ٠

E-١۴۴حاللسفات هیدروکسی پروپیل دي استارچ ف٢

E-١۴۵٠Starch sodium octanoyl succinateحالل



٥٠٩

آورده شده اند موادي هستند که در انگلستان مجاز بـوده ولـی در   Eترکیباتی که بدون پیشوند : توجه

.کل اروپا مجاز نمی باشند

a :     بسـیاري از ایـن مـواد بـا     . وضعیت حالل این ترکیبات مربوط به شـکل خـالص آنهـا مـی باشـد

فزودنیهاي دیگر غذایی استاندارد شده اند و لذا ممکـن اسـت وضـعیت آنهـا از جنبـه حـالل بـودن        ا

.مشکوك گردد

b :بدلیل اثر آنها بر روي سالمتی، برخی از کارشناسان مذهبی آنها را مشکوك در نظر می گیرند.



٥١٠

Nضمیمه 

وضعیت حالل اجزاء تشکیل دهنده موادغذایی



٥١١

زاء تشکیل دهندهوضعیت حالل اج

وضعیت تعریفنام ماده 

حالل

Acesulfame Potassiumحاللشیرین کننده مصنوعی

Aceton Peroxideحاللقوام دهنده خمیر و عامل رسیدن و سفیدکنندگی

Acetylated

monoglyceride

سیفایري که بوسیله استریفیکاسیون داخلی چربی هاي لامو
می شودخوراکی با تري استین ساخته

مشکوك

Acidophilusحاللکشت آغازگر باکتریایی مورد استفاده جهت بهبود طعم

Adipic acid حاللعامل اسیدي کننده و طعم دهنده

Agar or agar-agarحاللصمغی که از جلبک دریایی قرمز تهیه می شود

Albuminسرم خون ،پروتئین هاي محلول در آب که از سفیده تخم مرغ
شیر بدست می آیدو 

مشکوك

Algin and alginatesآلژینیک که از جلبک دریایی قهوه اسید مشتقات ،نوعی صمغ
اي تهیه می شود 

حالل

All-Purpose Flour حاللنوعی آرد مناسب براي تهیه نان و کیک

Allspice ادویه تهیه شده از میوه نارس خشک شده درختPimenta

officinalis

حالل



٥١٢

تعریفنام ماده
وضعیت 

حالل

Almond oilحاللهیدروسیانیک اسیدروغن تهیه شده از بادام تلخ پس از حذف

Almond poste
خمیر تهیه شده در اثر پختن بادام هاي شیرین و تلخ و مخلوط 

شده با شکر
حالل

Alum
الح کلی براي ترکیبات مختلف آلومینیم مثل طاص،نگهدارنده

لفات و آلومینیم پتاسیم سولفاتآلومینیوم سو
حالل

Aluminum acetateحاللافزودنی غذایی

Aluminum ammonium

sulfate
حاللافزودنی غذایی که به عنوان عامل بافري وخنثی کننده عمل میکند

Aluminium Calcium

silicate
حاللعامل ضدکلوخه شدن مورد استفاده در پودر وانیل

Aluminum caprateمشکوكکاپریک اسیدنمک آلومینیم

Aluminum caprylateمشکوكکاپریلیکاسیدنمک آلومینیم

Aluminumlaurateمشکوكلوریک اسیدنمک آلومینیم

Aluminum nicotinateحاللنیکوتینیک اسیدنمک آلومینیم

Aluminum oleateمشکوكاولئیکاسیدنمک آلومینیم

Aluminum oxideحاللمل پخش کنندهعا



٥١٣

تعریفنام ماده
وضعیت 

حالل

Aluminum palmitate مشکوكیتیک مپالاسید نمک آلومینیم

Aluminum sodium

sulfate

خنثی کننده و ،ماده افزودنی به عنوان عامل بافري کننده
سفت کننده

حالل

Aluminum stearateمشکوكاستئاریک اسیدنمک آلومینیم

Aluminum sulfateحاللاصالح کننده نشاسته و عامل سفت کننده

Amidated pectin
Low-methoxyl pectin بدست آمده از داستریفیکاسیون با

آمونیوم 
حالل

Ammonium alginateحاللآلژینیک اسیدنمک آمونیم،صمغ

Ammonium bicarbonateحاللعامل ورآمدن خمیر

Ammonium carbonate

که شامل آمونیم بی pHرآمدن خمیر و کنترل کننده عامل و

ستکربنات و آمونیم کربامات ا
حالل

Ammonium caseinate حاللنمک آمونیم کازئین

Ammonium chlorideحاللقوام دهنده خمیر و موادغذایی تخمیري

Ammonium hydroxideحاللشفاف و بی رنگ آمونیم ،محلول قلیایی



٥١٤

تعریفنام ماده
وضعیت 

حالل

Ammonium phosphate حاللافزودنی غذایی

Ammonium sulfiteحاللافزودنی؛ استفاده در تولید کارامل

Anise
pimpinellaادویه اي که از میوه رسیده و خشک شده 

anisum تهیه می شود
حالل

Annattoنارنجی از درخت -رنگ زرد تا قرمزBixa orellannaحالل

Arabic gum )صمغ عربی(
حاللصمغ تهیه شده از پوست درخت آکاسیا 

Arabinogalactan صمغ تهیه شده از درختLarch)حالل)کاج فرنگی

Arginine مشکوك اسیدآمینه غیرضروري

Arrowroot
Maranta arundinaceaنشاسته تهیه شده از گیاه 

)تولید ریزوم هاي نشاسته اي می کند(
حالل

Artificial coloring
)رنگ هاي مصنوعی(

مشکوكقرار می گیرندFD&Cمواد رنگی ساخته شده که در مجموعه 

Artificial flavor
)طعم مصنوعی(

کلیه موادي که در ایجاد طعم نقش دارند و از مواد طبیعی نظیر 
تهیه نشده اند ... گوشت و ،گیاهان،میوه،ادویه

مشکوك

Ascorbic acid

ویتامین محلول در آب که مانع بروز بیماري ،Cیتامین و
سبب تامین مقاومت بدن به عفونت می شود و ،اسکوروي شده

براي سالمتی استخوانها و دندانها ضروري است 
حالل



٥١٥

تعریفنام ماده
وضعیت 

حالل

Ascorbyl palmitate
آنتی اکسیدانی که از ترکیب اسیداسکوربیک و اسید پالمیتیک 

یل می شودتشک
مشکوك

Ascorbyl stearateمشکوكمورد استفاده در کره بادام زمینی ،آنتی اکسیدان

Aspartame
دي پپتیدي که از ترکیب متیل استر فنیل ،شیرین کننده مصنوعی

آسپارتیک بدست می آیداسیدآالنین با
مشکوك

Azodicarbonamideحاللرنجی تا زردنا-پودر کریستالینه قرمز،قوام دهنده خمیر

Babassu oil روغن تهیه شده از مغزbabassu palmحالل

Baker's yeast حاللساکارومایسس سرویزیه

Baker's yeast glycan
که به عنوان ک شده مخمر ساکارومایسس سرویزیه دیواره خش

امولسیفایر و قوام دهنده در سس ساالد استفاده می شود
حالل

Baking Powder
)پودر نانوایی(

یک ،عامل ورآمدن خمیر که شامل مخلوطی از بی کربنات سدیم
یا چند عامل ورآمدن مثل سدیم آلومینیم فسفات یا مونوکلسیم 

فسفات و یک ماده خنثی مثل نشاسته است
حالل

Baking soda حالل)جوش شیرین(بی کربنات سدیم

Barley حاللاستفاده در تهیه مالت جو)جو(

Bay leaves حاللLaurus nobilisطعم دهنده بدست آمده از درخت )برگ بو(



٥١٦

تعریفنام ماده
وضعیت 

حالل

Bees Wax حاللآدامس و شیرینی جات،استفاده براي لعاب آبنبات)موم زنبورعسل(

Beet extract . ماده رنگ دهنده قرمز طبیعی که از چغندر بدست می آید)عصاره چغندر(
دسرها و آبنباتها استفاده می شود ،نوشابه ها،ماستدر

حالل

Bentoniteحاللمورد استفاده به عنوان رنگ دهنده،افزودنی

Benzoic acid
نگهدارنده اي که بطور طبیعی در برخی موادغذایی مثل 

آلو و دارچین وجود دارد،زغال اخته
حالل

Benzoyl Peroxide

بوي خفیف بنزالدئید که در اثر ماده جامد کریستاله بی رنگ با
.محلول پراکسید سدیم ایجاد می شودواکنش بنزوئیل  کلراید و 

در برخی پنیرها کاربرد دارد
حالل

Beta-apo-٨-catotenal حاللرنگ دهنده کاروتنوئیدي با رنگ نارنجی روشن تا تیره

Beta-cartotene حاللبا رنگ زرد تا نارنجی رنگ دهنده کاروتنوئیدي

Biotinمشکوكویتامین محلول در آب که یک ماده مغذي و مکمل غذایی است

Birch،حاللاستفاده در نوشابه هاي هاي غیرالکلیطعم دهنده مصنوعی

Bixin
Bixaاز درخت . که جز اصلی رنگ آناتو استيکاروتنوئید

orellana تهیه می شود
حالل

Bleached flour طی پروسه طبیعی یابه حذف رنگدانه زرد آنپس ازهآردي ک)آرد سفید(
سفید شده استکمک موادشیمیایی

حالل



٥١٧

تعریفنام ماده
وضعیت 

حالل

Bran حاللپوسته خارجی غالت)سبوس(

Bread flour حاللآرد گندم)آرد نان پزي(

Bromated flour
آرد سفیدي که به آن برومات پتاسیم افزوده اند؛

ف نانواییجهت مصار
حالل

Bromelin
آنزیم پروتئولیتیک تهیه شده از آناناس؛ مورد استفاده براي ترد 

کردن گوشت گاو
حالل

Brominated Vegetable
Oil (BVo)

روغن . روغن گیاهی که با افزودن برومین قوام آن زیاد شده است
هاي طعم دهنده در روغن برومینه حل می شوند که سپس می 

.رابه نوشیدنیهاي تهیه شده از میوه جات افزودتوان آنها 
حالل

Brown sugar پوشانده شده با الیه اي از مالس نیشکرکه کریستالهاي سوکروز )شکر قهوه اي(
می گیردآن رنگ و طعم از

حالل

Buck weat حاللنوعی گیاه که معموال به عنوان غله عرضه می شود )گندم سیاه(

Bulgur حاللپخته شده و خردشده که حاوي سبوس و مغز گندم استگندم)بلغور(

Butter )کره(
طی این .شوداز فراورده هاي چربی شیر که از زدن خامه تهیه می

خامه به دو بخش کره و دوغ کره تبدیل می گرددروند
حالل

Butter, clarified
)کره صاف شده(

این  .ه استتصفیه شدکره اي است که ذرات جامد موجود در آن
د نبو و مزه کره تاثیر بگذار،بر روي طعمذرات می توانند

حالل



٥١٨

تعریفنام ماده
وضعیت 

حالل

Butter milk .محصولی که پس از گرفتن چربی از شیر یا خامه باقی می ماند)دوغ کره(
دوغ کره پرورده در اثر ترش کردن دوغ کره تهیه میشود

حالل

Butter milk, driedحاللپودر شدهغ کره دو

Butter oil خامه یا کره ،محصولی که با حذف مواد غیرچربی از شیر)روغن کره(
بدست می آید

حالل

Butylated hydroxyanisole

(BHA)
حاللآنتی اکسیدان که سبب ثبات چربیها و روغن ها می شود

Butylated hydroxytoluene

(BHT)
حاللدر برابر حرارت حساستر استاماBHAآنتی اکسیدان مشابه 

Butyric acidحاللاسیدچربی که معموال از چربی کره بدست می آید

Caffeine
،قهوه،بطور طبیعی در برگ چاي،پودر سفید بدون بو و تلخ مزه

و میوه درخت کوال وجود دارد،کاکائو
حالل

Cake flour حاللآرد گندم نرم )آرد کیک(

Calciferolیتامین وDحاللمحلول در چربی،٢

Calcium acetateحاللکنترل کننده کپک،استیکاسیدنمک کلسیم

Calcium alginateحاللتثبیت کننده و قوام دهنده ،آلژینیکاسیدنمک کلسیم



٥١٩

تعریفنام ماده
وضعیت 

حالل

Calcium aluminum
silicate

زاء خشک در عامل ضدکلوخه شدن که سبب روانی حرکت اج
ماده غذایی می شود

حالل

Calcium ascorbateحاللسفید تا اندکی زرد ،آسکوربیکاسید نمک

Calcium bromateحاللسفیدکننده،قوام دهنده خمیر،پودر کریستاله سفید

Calcium caprate
ضد کلوخه شدن و ،متصل کننده،کاپریکاسیدنمک کلسیم

افزودنی
مشکوك

Calcium caprylate
ضدکلوخه ،امولسیفایر،متصل کننده،اسید کاپریلیکنمک کلسیم 

شدن و افزودنی
مشکوك

Calcium carbonate حاللتقویت کننده خمیر،ضدکلوخه شدن،کربونیکنمک کلسیم اسید

Calcium caseinate حاللنمک کلسیم کازئین

Calcium chlorideحاللافزودنی غذایی

Calcium citrateحاللبافر و عامل سفت کننده،شالته کننده،نمک کلسیم اسیدسیتریک

Calcium diacetateحاللنگهدارنده و شالته کننده،اسید استیکنمک

Calcium gluconate
کمک کننده به ،عامل سفت کننده،پودر سفید کریستاله
شالته کننده و تثبیت کننده،فرموالسیون

حالل



٥٢٠

تعریفنام ماده
وضعیت 

حالل

Calcium glycerophosphateحاللمورد استفاده در پودر نانوایی،مکمل مغذي و تغذیه اي

Calcium hydroxideحاللکلسیم تهیه می شوداکسیدبا افز ودن آب به،افزدنی غذایی

Calcium

hydroxyphosphate
حاللمورد استفاده در نمک آسپزخانه،افزودن غذایی

Calcium iodateحاللقوام دهنده خمیرنان ،نمک کلسیم ید
Calcium lactateحاللالکتیک اسیدنمک کلسیم

Calcium lactobionate
عامل سفت کننده ،م اسید الکتوبیونیکنمک کلسی

در مخلوط پودینگ خشک
حالل

Calcium laurate
وخه ضدکلامولسیفایر، ،متصل کننده،لوریکاسیدنمک کلسیم

شدن
مشکوك

Calcium metaphosphateحاللافزودنی ،شالته کننده

Calcium myristate
،امولسیفایر،متصل کننده،اسید میریستیکنمک کلسیم 

ضدکلوخه شدن
مشکوك

Calcium oleate
امولسیفایر، ضدکلوخه ،متصل کننده،اسید اولئیکنمک کلسیم 

شدن
مشکوك

Calcium oxide حاللغذاییافزودنی

Calcium palmitate
ضدکلوخه،امولسیفایر،متصل کننده،نمک کلسیم پالمیتیک اسید

شدن
مشکوك



٥٢١

تعریفنام ماده
وضعیت 

حالل

Calcium pantothenateحاللمورد استفاده در غذاهاي خاص،مکمل مغذي و تغذیه اي

Calcium pectinateحاللی شود نمک پکتین که از سیب و مرکبات تهیه م

Calcium peroxideحاللاستفاده در محصوالت نانوایی،قوم دهنده خمیر

Calcium phosphateحاللمکمل معدنی،عامل ضدکلوخه شدن

Calcium phytate
جهت جلوگیري از ایجاد تغییررنگ و بدطمعی با ،شالته کننده

یونهاي فلزات باند می شود
حالل

Calcium propionateحاللنگهدارنده،اسید پروپیونیکنمک

Calcium pyrophosphate حاللمکمل مغذي و تغذیه اي

Calcium saccharate
،مشتق شده از هیدروکسید کلسیم و قند
جهت بهبود خامه زنی و خامه زده شده

حالل

Calcium saccharinحاللبرابر سوکروز شیرینی دارد500،شیرین کننده

Calcium silicateحاللاستفاده در بیکینگ پودر،ضدکلوخه شدن

Calcium sorbate حاللاستفاده در پنیر،سوربیکاسید نمک کلسیم

Calcium stearate
،متصل کننده،ضدکلوخه شدن،مک کلسیم اسید استئاریکن

امولسیفایر
مشکوك

Calcium stearoyl lactylate
ک استئاریاسیدالکتیک ونمک کلسیم اسید 

عامل خوب زده شدن خامه،امولسیفایر،قوام دهنده خمیر
مشکوك



٥٢٢

تعریفنام ماده
وضعیت 

حالل

Calcium sulfateحاللبا اعمال حرارت باال از سنگ گچ بدست می آید،افزودنی

Canthaxanthin حاللرنگ دهنده قرمز مصنوعی مشابه کاروتنوئیدها

Caramel color
هیه شده بوسیله اکسیداسیون کنترل شده رنگ قهوه اي تیره ت

نشاسته و دیگر کربوهیدراتها
حالل

Cabonated waterحاللنوشابه اي که با جذب دي اکسیدکربن در آب تهیه می شود

Carbon dioxide
،گاز بدست آمده در طی تخمیر گلوکز
استفاده در کربنه کردن نوشابه ها 

حالل

Carboxymethyl cellulose
(CMC)

اتصال ،تثبیت کننده،قوام دهنده،محلول در آب سلولز صمغ 
پانسیون عامل ایجاد سوس،دهنده

حالل

Cardamon حاللElettaria cardamomumادویه تهیه شده از دانه رسیده )هل(

Carmine
ماده رنگی قرمزرنگ که از اسید کارمینیک مشتق شده و توسط 

ولید می شودتCoccus cactiحشره اي بنام 
مشکوك

Carnauba waxتهیه شده از برگها و جوانه برگهاي نخل برزیلی بنام ،افزودنی
Copernicia cerifera

حالل

Carob )خرنوب(
نوعی جانشین کاکائو که از غالف هاي درخت کاروب یا 

Ceratonia siliquaبدست می آید.
حالل

Carotene
محصوالت سایرپنیرو،بستنیاستفاده در،رنگ دهنده وپرویتامین

لبنی
حالل



٥٢٣

تعریفنام ماده
وضعیت 

حالل
Carrageenanحاللعصاره جلبک تهیه شده از جلبک دریایی قرمز

Casein

از پروتئین هاي شیر که در شکل تجاري از شیر پس چرخ 
کلریک یا سولفوریک تهیه ،بوسیله رسوب توسط اسیدالکتیک

گرددمی
حالل

Caseinates
مک سدیم یا کلسیم کازئین که با خنثی کردن کازئین اسید ن

توسط هیدروکسید سدیم یا کلسیم بدست می آید
حالل

Celery Seed Apiumادویه اي که از میوه رسیده و خشک شده گیاه )دانه کرفس(

graveolensتهیه می شود
حالل

Cellulose
بر و حجم مورد استفاده به عنوان منبع فی،کربوهیدراتپلیمر

دهنده در غذاهاي کم کالري
مشکوك

Cheese )پنیر(
محصولی که با انعقاد پروتئین شیر توسط آنزیم ها

شودیا باکتریها تهیه می
مشکوك

Cheese culture )مایه پنیر(
حاللباکتریهاي مختلفی که در انعقاد پروتئین شیر استفاده می شود 

Chervil ادویه که از گیاهAnthriscus cerefoliumحاللبدست می آید
Chewing gum base

)بیس آدامس(
فرموالسیونی مشتمل بر مواد جویدنی مثل صمغ چیکل و دیگر 

که در ساخت آدامس استفاده می شود GRASمواد 
مشکوك

Chia oil
مورد استفاده در ،Salivaروغن دانه هاي گیاه جنس 

نوشیدنیهاي غیرالکلی
حالل

Chicle
جویدنی با منشاء گیاهی که در بیس آدامس  استفاده ايادهم

می شود
حالل



٥٢٤

تعریفنام ماده
وضعیت 

حالل

Chilteحاللماده اي با منشاء گیاهی مورد استفاده در بیس آدامس

Chives حاللAlliumنوعی ادویه یا چاشنی تهیه شده از گیاه ) پیاز کوهی(

Chloropentafluoro-

ethan

گازدار کردن محصوالت غذایی اسپري شده عامل 
یا بصورت کف درآمده 

حالل

Chlorophyllحاللاستفاده درپوشش کالباس و روغن شیرینی پزي،رنگدانه سبزگیاه

Cholic acidحاللاستفاده براي ایجاد امولسیون در سفیده تخم مرغ ،امولسیفایر

Choline از اعضاء گروه ویتامینBمشکوك

Cider vinegar در اثر تخمیرالکلی و سپس تخمیر استیک آب محصول تهیه شده )سرکه سیب(

مایونز و غیره استفاده می شود،در سس ساالد.سیب
حالل

Cinnamon بدست Cinnamomum cassiaادویه اي که ازپوست درخت )دارچین(
می آید

حالل

Citric acid
حاللز آب لیمو تهیه می شود ماده اسیدي کننده و آنتی اکسیدان که ا

Citrus oil )روغن مرکبات(
حاللکه با فشرده سازي پوست مرکبات بدست می آیدطعم دهنده اي

Clove Eugeniaادویه تهیه شده از جوانه نارس درخت میخک )میخک(

caryophyllata
حالل

Cochineal
Coccusرنگدانه قرمز بدست آمده از بدن خشک شده حشره 

.cactiکارمینیک است اسیدماده رنگ دهنده آن
مشکوك



٥٢٥

وضعیت حاللتعریفنام ماده

Cocoa butter حاللکردن لیکورشکالتفشردهدر اثرچربی تهیه شده)کره کاکائو(

Cocoa liquor لیکور ،مایع غلیظ تهیه شده از خرد کردن دانه هاي کاکائو)لیکور کاکائو(
.شکالت نیز نامیده می شود

حالل

Cocoa Powder حاللپودر تهیه شده از دانه هاي کاکائو
Coconut حاللمیوه درخت نارگیل حاوي میوه نارگیل و شیر نارگیل )نارگیل(
Collagenده در پوشش امورد استف،پروتئین اصلی بافت پیوندي

سوسیس و کالباس و محصوالت آرایشی و بهداشتی
مشکوك

Copper gluconateحاللمکمل تغذیه اي،اسید گلوکونیککنم

Copraحاللطعم دهنده ،نارگیل خشک شده
Coriander Coriandrumادویه اي که از میوه رسیده و خشک شده )گشنیز(

sativum Lبدست می آید
حالل

Corn bran حاللمحصولی با میزان فیبر باال که از ذرت تهیه می شود )سبوس ذرت(

Corn flour حاللآرد تهیه شده از ذرت )آرد ذرت(
Cornmeal

)بلغور ذرت یا ذرت نیم کوبیده(
حاللذرت خرد شده به شکل گرانوله 

Corn oil حاللروغن استحصال شده از مغز ذرت)روغن ذرت(

Cornstarchحاللنشاشته تهیه شده از اندوسپرم ذرت
Cornstarch, modified

)تنشاسته اصالح شده ذر(
حاللنشاسته تولید شده در اثر تیمار نشاسته ذرت 



٥٢٦

تعریفنام ماده
وضعیت 

حالل
Corn syrup ستروز و کدمایع شیرین کننده ذرت متشکل از مالتوز، دکسترین،)شربت ذرت(

سایر پلی ساکاریدها
حالل

Corn syrup solid
حاللشکل خشک شده شربت ذرت )شربت ذرت جامد(

Cottonseed oil

حاللروغن تهیه شده از دانه گیاه پنبه )روغن پنبه دانه(

Cranberry extract حاللرنگ قرمز طبیعی بدست آمده از زغال اخته

Cream حاللچربی18-40%با میزان بخشی از شیر )خامه(

Cream of tartar
)پوره تارتار(

، تارتریک ، استفاده در محصوالت نانواییاسیدنمک پتاسیم
آبنباتها و پودینگ 

حالل

Cumin ادویه تهیه شده از میوه رسیده و خشک شده گیاه )زیره سبز(
Cuminum cyminum L.

حالل

Cupric/cuprous
aspartate

مشکوكآسپارتیک اسیدمسنمک
Cupric/cuprous
carbonate

حاللکربونیک اسید نمک مس 

Cupric/cuprous chlorideحاللنمک مس
Cupric/cuprous citrate حاللسیتریک اسید نمک مس

Cupric/cuprous
glycerophosphate

حاللنمک مس گلیسرین و فسفات
Cupric/cuprous nitrateحاللنیتریک اسیدنمک مس



٥٢٧

وضعیت تعریفنام ماده
حالل

Cupric/cuprous sulfate حاللسولفوریک اسید نمک مس

Cuprous iodideحاللاستفاده در نمک آشپزخانه ،مک مس یدن

Curry Powder مورد استفاده به عنوان چاشنی در سس ها و ،مخلوط ادویه جات)پودر کاري(
فلفل ،دارچین،میخک،زنجبیل،شامل تخم گشنیز. گوشت ها

قرمز و زیره سبز

حالل

Cyanocobalamin
ماهی و شیر ،ویتامین محلول در آب که در گوشت،B١٢ویتامین 

یافت می شود
مشکوك

Cysteine
از موي ،استفاده براي افزایش کشسانی،اسیدآمینه غیرضروري

پر اردك و یا بطور مصنوعی ساخته می شود،انسان
مشکوك

Cystineمشکوكبه عنوان ماده مغذي و مکمل تغذیه اي ،اسیدامینه غیرضروري

Deoxycholic acidحاللر پودر سفید تخم مرغ استفاده د،سیفایرلامو

Dextranحاللصمغ بدست آمده از تخمیر قند بوسیله باکتري

Dextroseحاللشیرین کننده ذرت که بطور تجارتی از نشاسته تهیه می شود

Diacetyl tartaric acid
esters of mono-and
diglycerides

مشکوكروغناستفاده در امولسیونهاي آب در،امولسیفایر هیدروفیلیک

Diammonium
phosphate

حاللاستفاده در تولید کلوچه و کراکر،عامل ورآمدن خمیر

Dicalcium phosphateحاللمکمل معدنی و قوام دهنده خمیر



٥٢٨

وضعیت تعریفنام ماده
حالل

Diglyceride امولسیفایرتهیه شده بوسیله استریفیکاسیون دواسیدچرب با
سیون داخلی بین گلیسرول وتري گلیسریدهاگلیسرول یااستریفیکا

مشکوك

Dill Seed رسیده و خشک شده گیاه ) دانه(ادویه تهیه شده از میوه)تخم شوید(
Anethum graveolens L.

حالل

Dill Weed حاللادویه تهیه شده از برگ گیاه شوید )تخم شوید(
Dimethylpolysiloxaneحاللن ها استفاده در چربی ها و روغ،ضدکف

Dioctyl sodium
Sulfosuccinate

استفاده به عنوان تقویت کننده طعم در ،عامل امولسیون کننده
شیرهاي کنسرو شده 

مشکوك

Dipotassium phosphate حاللشالته کننده ،بافر،تثبیت کننده،اسید فسفوریکنمک پتاسیم
Disodium calcium
EDTA

حاللعامل شالته کننده 
Disodium dihydrogen
EDTA

حاللعامل شالته کننده 
Disodium ۵-guanylate
(DSG)

حاللافزایش دهنده طعم

Disodium ۵-inosinate حالل)عملکرد مشابه دي سدیم گوانیالت(افزایش دهنده طعم

Disodium malateحاللمالیک اسیدنمک سدیم،اسیدي کننده

Disodium phosphateحاللتثبیت کننده پروتئین ،مکمل معدنی،فسفوریکاسید یم نمک سد

Distilled mono
glyceride

چربی مونوگلیسرید مشتق شده از% 90امولسیفایر حاوي حداقل 
خوراکی و گلیسرین 

مشکوك

Dodecyl gallate
،پوره سیب زمینی فوري،استفاده در پنیرخامه اي،آنتی اکسیدان

وغن ها چربی ها و ر،مارگارین
حالل



٥٢٩

وضعیت تعریفنام ماده
حالل

Dough conditioner
)قوام دهنده خمیر(

حاللاستفاده در محصوالت نانوایی،مخلوطی از موادمعدنی

Durum flour حالل)نوعی گندم سخت وزبر(پودر نرم بدست آمده از گندم دروم

EDTA حاللعامل شالته کننده

Egg albumen حاللسفیده تخم مرغ ،تخم مرغبخش پروتئینی

Egg yolkحاللامولسیفایر در مایونز و سس ساالد،بخش زرد تخم مرغ

Enriched bleach flour آردي که با حذف رنگدانه هاي زرد سفید شده و بوسیله
موادمعدنی و ویتامین ها غنی سازي شده است 

حالل

Erythrobic acid حاللقوي یاء کنندگی با خاصیت احنگهدارنده غذایی

Ester gumتهیه شده از گلیسرول با منشاء ،تنظیم کننده غلظت و فشردگی
غیرحیوانی و رزین چوب درخت کاج

حالل

Ethoxylated mono-and
diglycerides

امولسیفایر تهیه شده بوسیله گلیسرولیز چربی هاي گیاهی 
خوراکی و واکنش آن با اتیلن اکسید 

مشکوك

Ethoxyquinفلفل ،استفاده جهت حفظ رنگ پودر فلفل قرمز،آنتی اکسیدان
قرمز خردشده و پاپریکا 

حالل

Ethyl maltolحاللمصنوعی،افزایش دهنده طعم

Ethyl vanillinحاللطعم دهنده مصنوعی که طعم وانیل ایجاد می کند

Eugenolطعم دهنده اي که از روغن میخک بدست می آید.
یخک و دارچین نیز وجود دارددر گل م

حالل
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حالل

Farina حاللگرانولهاي گندم که سبوس و جوانه آن حذف شده اند )حریره گندم(

Fat ،ماده غیرقابل حل در آب با منشاء گیاهی یا حیوانی)چربی(
شامل تري گلیسریدها که در دماي اتاق نیمه جامد هستند

مشکوك

Fatty acid .مخلوطی از اسیدهاي الیفاتیک با منشاء گیاهی یا حیوانی)اسیدهاي چرب(
جداکننده کف،امولسیفایر،اتصال دهنده،نرم کننده

مشکوك

FD&C blue # استفاده در آب . بریلیانت بلو نیز نامیده می شود،رنگ دهنده١
نوشابه هاي غیرالکلی و دسرها،محصوالت نانی،نباتها

حالل

FD&C blue # ،استفاده در آب نباتها. ایندیگوتین نیز نامیده می شود،رنگ دهنده٢
شیرینی ها و محصوالت نانوایی

حالل

FD&C green # استفاده در . نیز نامیده می شودFast green FCF،رنگ دهنده٣
نوشابه ها و دسرها،نوشیدنیهاي غیرالکلی،غالت

حالل

FD&C red # ،استفاده در آب نباتها. اریتروسین نیز نامیده می شود،رنگ دهنده٣
شیرینی ها و ایجاد رنگ گیالسی

حالل

FD&C red # استفاده فقط در . نیز نامیده می شودSXپونسه آ ،رنگ دهنده۴
.گیالسی که در مشروب الکلی خوابانده می شود

حالل

FD&C red # استفاده در . می شودنیز نامیدهACبنام آلورا رد ،رنگ دهنده۴٠
غالت و بستنی،شیرینی ها،آب نباتها،دسرها،نوشابه ها

حالل

FD& C yellow # ،استفاده درنوشابه ها.تارترازین نیزنامیده می شود،رنگ دهنده۵
،آب نباتها،دسرها،غذاي حیوانات خانگی،محصوالت نانی

بستنی،غالت

حالل
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حالل

FD&C yellow # ،نیز نامیده می شودSunset yellow FCF،رنگ دهنده۶
دسرها،محصوالت نانوایی،استفاده در نوشابه ها

حالل

Fennel Foeniculumادویه که از میوه رسیده و خشک شده گیاه )رازیانه(

vulgare Milبدست می آید
حالل

Fenugreek
Trigonellaدانه هاي گیاه  foenumgraecum

استفاده به عنوان ادویه و طعم دهنده 
حالل

Ferric ammonium

citrate
حاللآهن % 17ماده مغذي و مکمل تغذیه اي حاوي 

Ferric chloride حاللماده مغذي و مکمل تغذیه اي

Ferric/ferrous
ammonium sulfate

حاللماده مغذي و مکمل تغذیه اي 

Ferric/ferrous sulfateحاللغذي و مکمل تغذیه اي ماده م

Ferric fructose حاللماده مغذي و مکمل تغذیه اي

Ferric glycerophosphate حاللماده مغذي و مکمل تغذیه اي
Ferric nitrate حاللماده مغذي و مکمل تغذیه اي

Ferric orthophosphate حاللماده مغذي و مکمل تغذیه اي

Ferric oxideحاللذي و مکمل تغذیه اي ماده مغ

Ferric pyrophosphateحاللماده مغذي و مکمل تغذیه اي

Ferrous carbonateحاللماده مغذي و مکمل تغذیه اي
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حالل

Ferrous citrateحاللماده مغذي و مکمل تغذیه اي

Ferrous fumarateحاللماده مغذي و مکمل تغذیه اي

Ferrous gluconateحاللو رنگ دهندهماده مغذي و مکمل تغذیه اي

Ferrous lactateحاللماده مغذي و مکمل تغذیه اي

Ferrous sulfate حاللماده مغذي و مکمل تغذیه اي

Ferrous tartrate حاللماده مغذي و مکمل تغذیه اي

Flavoring که ،مجزا یا در یک مخلوط،نوعیطبیعی یا مص،هر ماده افزودنی)طعم دهنده(
طعم دهنده مادهمعموال اجزاء تشکیل دهنده. به غذا طعم می دهد

.نمی شوداعالمبه مشتریان 

مشکوك

Folic acid ویتامین از گروهB،مشکوكمغزهاي آجیلی و سبزیجات سبز ،در کبد

Fructose .سل وجود داردشیرین کننده اي که بطور طبیعی در میوه و ع)قند میوه(
تروز کساز سوکروز و بوسیله ایزومریزاسیون دتوسط آنزیم اینوتاز

تهیه می شود

حالل

Fructose corn syrup
)شربت ذرت فروکتوز(

در اثر ایزومریزاسیون گلوکز و تبدیل آن به فروکتوز توسط آنزیم 
ایزومراز در شربت تهیه می شود

حالل

Fumaric acidحاللآبنباتها،)پاي(پرکردن شیرینی ،اده در دسراستف،اسیدي کننده

Furcellaranصمغ تهیه شده از جلبک قرمزFurcellaria fastigiata

سایر محصوالتمربا و ،ژله،کیک ها،استفاده در پودینگ شیر
حالل
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حالل

Garlic حاللAllium sativumگیاه )سیر(

Garlic salt حاللچاشنی تهیه از ترکیب پودر سیر با نمک)رنمک سی(

Gelatinشودپروتئین حیوانی که به عنوان عامل ژله کننده استفاده می.
پوست ،پوست ماهی،پوست خوك،از پوست و استخوان گاو

پرندگان تهیه می شود

مشکوك

Ghatti صمغ درختAnogeissus latifolia،  استفاده در سوپ
کنندهتثبیت،کره اي

حالل

Ginger حاللZingiber officinalisریشه گیاه )زنجبیل(

Glacial acetic acidحاللاسیدي کننده و طعم دهنده قوي،نگهدارنده

Gluconic acidحاللاز هیدرولیز گلوکونودلتا الکتون بدست می آید،اسیدآلی ضعیف

Glucono-delta-lactone
(GDL)

حاللدسرها،فرانکفورتر،ر سوسیس و کالباسد،اسیدي کننده مالیم

Glutamic acidمشکوكجایگزین نمک،مکمل تغذیه اي،مغذي،افزایش طعم،آمینواسید

Glutamic acid
hydrochloride

مشکوكطعم دهنده،آمینواسید

Glycerin or Glycerolاصالح کننده کریستالیزاسیون و نرم کننده،جاذب الرطوبه،پلیول.
محصوالت نانی ،استفاده در آبنبات ها

مشکوك

Glycerol ester of Wood
rosin

)استرهاي گلیسرول رزین چوب(

حاللمشابه استرهاي صمغ 
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تعریفنام ماده
وضعیت 

حالل

Glyceryl-lacto esters of
fatty acids

امولسیفایرهائیکه استرهاي مونو و دي گلیسرید اسید الکتیک 
تزئینات خامه ،کیک هااستفاده در،نرم کننده،سیفایرامول.هستند

مانند روي کیک و شیرینی 
مشکوك

Glycerol-lacto-stearateمشکوكمونوگلیسرید استریفیه شده با اسیدالکتیک ،امولسیفایر

Glyceryl monolaurate

در اثر استریفیکاسیون ،امولسیفایر مونوگلیسریدي
استفاده در محصوالت . ه می شودلوریک تهیاسید گلیسرین و 

رویه کیک ،روکش هاي خامه اي،نانی

مشکوك

Glyceryl triacetate مشکوكحالل،جاذب الرطوبه،استیک اسید تري گلیسرید

Glycine
ماده مغذي و مکمل تغذیه اي در ،اسیدامینه غیرضروري

نوشیدنیهاي غیرالکلی شیرین 
مشکوك

Glycoholic acidحاللاستفاده در سفیده تخم مرغ خشک شده،یرامولسیفا
Glycyrrhizin حاللاز گیاهان شیرین بیان تهیه شدهطعم دهنده و ایجاد کننده کف
Graham flourحاللآرد تهیه شده از گندم خالص

Grain vinegar
.نیز خوانده می شودspiritسرکه تقطیر شده یا ،اسیدي کننده

رقیق شده بدست می آیدطیر شدهتقبوسیله تخمیر الکل
حالل

Grape color extract
.محلولی از رنگدانه انگور تهیه شده از انگور کنکورد

)غیر از نوشابه(استفاده جهت ایجاد رنگ در موادغذایی 
حالل

Grape seed oil
حاللروغن تهیه شده از هسته انگور)روغن هسته انگور(

Grape skin extract
حاللاستفاده در نوشیدنیهاي غیرالکلی و آب نباتها،رنگ دهنده طبیعی)وست انگورعصاره پ(
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Guaiac gum حاللآنتی اکسیدان و نگهدارنده بدست آمده از رزین چوب )صمغ گایاك(

Guar صمغ بدست آمده از مغز دانه گیاه گوار یا
Cyamopsis tetragonoloba دهنده، تثبیت ، قوام

کننده، استفاده در بستنی، محصوالت نانی و سس ها

حالل

Gum base از اجزاء آدامس، غیرقابل حل در آب که پس از )بیس آدامس(
متشکل از چیکل . جویدن در دهان باقی می ماند

، صمغ کراون، النولین، پلی )صمغ درخت ساپوریال(
ین، آنتی تلین، پلی وینیل استات، مواد کشدار، پاراف

اکسیدانها

مشکوك

Heptyl parabenحاللنگهدارنده و عامل ضدمیکروبی

High-fructose corn
syrup(HFCS)
شربت ذرت با فروکتوز باال

زومریزاسیون توسط آنزیم ایزومراز یگلوکز از طریق ا
به فروکتوز تبدیل می شود

حالل

Honey آنزیم . سلشیرین کننده طبیعی تهیه شده از زنبورع)عسل(
اینورتاز شهد جمع آوري شده توسط زنبور را به عسل 

تبدیل می کند

حالل

Horseradish حاللادویه تهیه شده از ترب کوهی، استفاده در سس ها)ترب کوهی(

Hydrochloric acid حاللاسیدمعدنی، اسیدي کننده، عامل خنثی کننده

Hydrogeneted vegetable oil
)دروژنه شدهروغن نباتی هی(

روغن نباتی که با هیدروژنه شدن به حالت جامد یا 
. نیمه جامد تبدیل می شود

حالل
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Hydrolysed vegetable
Protein (HVP)

)پروتئین گیاهی هیدرولیزشده(

افزایش دهنده طعم، تهیه شده از پروتئین هاي گیاهی مثل 
از آرد سویاي چربی گیري شدهگلوتن گندم، گلوتن ذرت،

استفاده در بهبود طعم درسوپ ها، . طریق هیدرولیز اسیدي
گوشت، غذاهاي حاضري و کراکرها

حالل

Hydroxylated soybean
lecithin

سیتین لعامل کدرکننده و امولسیون کننده که از تیمارکردن 
استفاده در نوشابه ها، . سویا با پراکسید تهیه می شود

ن و محصوالت نانیمارگاری

حالل

Hydroxypropyl celluloseل از واکنش سلولز قلیایی با پروپیلن اکسید، صصمغ حا
استفاده در خامه تزئینی به عنوان تثبیت کننده و کمک کننده 

به ایجاد کف

حالل

Hydroxypropyl
methylcellulose

صمغ حاصل از واکنش سلولز قلیایی با پروپیلن اکسید و 
لراید، استفاده در محصوالت نانوایی، تزئینات غذایی، متیل ک

غذاهاي نانی و چاشنی ساالد

حالل

Invert sugar و فروکتوز ) گلوکز(تروز شیرین کننده که از مخلوط دکس)قند اینورت(
استفاده در آب نباتها و تزئینات خامه مانند . تهیه شده است

روي کیک و شیرینی

حالل

Iron, reduced حاللمغذي، استفاده در غالت ماده

Isoamyhl butyrate طعم دهنده مصنوعی، استفاده در دسرهاي ژله اي، پودینگ
و محصوالت نانی

حالل
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Isoamyl formate ،طعم دهنده مصنوعی، استفاده در دسرهاي ژله اي
پودینگها، آب نبات، بستنی

حالل

Isoamyl hexanoateحاللطعم دهنده مصنوعی، استفاده در دسرها، آب نبات، بستنی

Isobutyl cinnamate طعم دهنده مصنوعی، استفاده در نوشابه ها، بستنی، آب
نبات، محصوالت نانی

حالل

Isobutyl formate طعم دهنده مصنوعی، استفاده در نوشابه ها، بستنی، آب
نبات و محصوالت نانی

حالل

Isopropyl citrate آنتی اکسیدان تهیه شده در اثر واکنش اسید سیتریک و
ایزوپروپیل الکل، استفاده در روغن هاي نباتی

حالل

Karaya صمغ، اکسوداي خشک شده درختSterculia urens

استفاده در محصوالت نانی، روکش موادغذایی، دسرهاي 
منجمد 

حالل

Kelp عنوان منبع ید، محصولی از جلبک قهوه اي، استفاده به
افزایش دهنده طعم

حالل

Kola nut حاللدانه گونه کوال، استفاده در نوشابه ها به عنوان طعم دهنده )میوه کوال(

L-Cysteine مشکوكبه سیسئین مراجعه شود

L-Glutamineدر بسیاري از گیاهان . ینواسید، جداشده از عصاره چغندرآم
جود داردو)از جمله باکتریها(و حیوانات

مشکوك

L-Taurine مشکوكآمینواسید، معموال در شکل مصنوعی
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Lactic acid ماده اسیدي کننده اي که اسیدآلی طبیعی است و در شیر
، نگهدارنده، استفاده به عنوان طعم دهنده. حضور دارد

در موادغذایی تنظیم کننده اسیدیته

حالل

Lactoseمعموال از . ند شیر که در شیر اکثر پستانداران حضور داردق
استفاده در محصوالت نانی به عنوان . شیر گاو تهیه می شود

طعم، قهوه اي کننده، تردکننده و در مخلوطهاي خشک به 
عنوان عامل ضدکلوخه شدن 

حالل

Lactylated fatty acid esters
of glycerol and propylene
glycol

فایر تهیه شده در اثر واکنش استر پروپیلن گلیکول امولسی
استفاده در خامه هاي تزئینی و .الکتیکگلیکول با اسید

)کافی میت(سفیدکننده قهوه 

مشکوك

Lard . پالمیتیکحاوي اسیدهاي چرب اولئیک و .چربی خوك)چربی خوك(
استفاده در بسیاري محصوالت غذایی و غیرغذایی 

حرام

Lauric acidسیدچرب معمول در روغن نارگیل و روغن هاي گیاهیا.
استفاده به عنوان روان کننده، اتصال دهنده وعامل ضدکف

مشکوك

Leavening agents
)عامل ورآمدن(

اسیدهاي مالیم که در اثر واکنش شیمیایی با بی کربنات 
.سدیم قلیایی تولید گاز دي اکسیدکربن می کند

ید، مونوکلسیم فسفات، این عوامل شامل تارتاریک اس
.سدیم اسید پیروفسفات، سدیم آلومینیم فسفات است

حالل

Lecithinاز . از مخلوط فسفاتیدها تشکیل شده است. امولسیفایر
سویا و زرده تخم مرغ تهیه شده و بطور وسیع در مواد 

غذایی استفاده می شود

حالل
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Lemon oil حاللاستفاده در ایجاد طعم لیمو . روغن بدست آمده از لیمو)موروغن لی(

Licorice extract
)عصاره شیرین بیان(

. Glycyrrhiza glabraاز ریشه خشک گیاه ،طعم دهنده
استفاده در آبنباتها، محصوالت نانی، نوشابه ها، و توتون 

حالل

Limoneneحالل غن مرکباتآنتی اکسیدان و طعم دهنده بدست آمده از رو

Locust been gum صمغ تهیه شده از دانه هاي گیاه لوکاستCeratonia .

.siliguaو کیک وسس، سوپ هااستفاده در پنیرهاي پر
هاي میوه اي 

حالل

Mace ادویه تهیه شده از پوست جوز هندي
Myristica fragrans Houtt

حالل

Magnesium carbonate ،حاللافزودنی غذایی عامل ضدکلوخه شدن

Magnesium caseinateاستفاده در محصوالت نانوایی، . نمک منیریوم کازئین
نوشیدنیها، مکمل هاي تغذیه اي 

حالل

Magnesium chloride حاللمکمل غذایی و افزودنی غذایی

Magnesium hydroxide حاللافزودنی غذایی

Magnesium laurate مشکوكریک، امولسیفایر، ضدکلوخه شدنلواسید نمک منیزیوم

Magnesium myristate مشکوكمیریستیک، امولسیفایر، ضدکلوخه شدناسید نمک منیزیوم

Magnesium oleate مشکوك، امولسیفایر، ضدکلوخه شدناسید اولئیکنمک منیزیوم
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Magnesium oxideحاللماده مغذي و مکمل تغذیه اي

Magnesium Palmitate مشکوك پالمیتیک، امولسیفایر، ضدکلوخه شدن اسید نمک منیزیوم

Magnesium silicate حالل نمک غیرمحلول، عامل ضدکلوخه شدن

Magnesium stearate روان کننده، متصل کننده، اسید استئاریکنمک منیزیوم ،
امولسیفایر، عامل ضدکلوخه شدن 

مشکوك

Magnesium sulfate حاللماده مغذي و مکمل تغذیه اي

Maleic acid حاللاسیدآلی، نگهدارنده براي چربی ها و روغن ها

Malic acidاستفاده در نوشیدنیهاي . عمدتا از سیب بدست می آید
غیرالکلی، نوشابه ها، پودینگ ها، ژله ها، شیرینی میوه اي 

حالل

Maltالز که نشاسته را به قندهاي قابل منبع آنزیم آلفا آمی
از . ترین و مالتوز هیدرولیز می کندستخمیرشدن نظیر دک

مکمل آرد .شودجوانه زدن غالت بخصوص جوتهیه می

حالل

Malt barley flour
)آرد مالت جو(

حاللجو تحت کنترل جوانه زده و آرد می شود 

Malt extract هاي محلول در آب تهیه شده از جو که عصاره اي حاوي آنزیم)عصاره مالت(
.آلفا آمیالز است-تبخیر وتغلیظ شده وحاوي آنزیم دي

حالل



٥٤١

وضعیت حاللتعریفنام ماده

Malt flour حاللآرد تهیه شده از گندم یا جو جوانه زده ) آرد مالت(

Maltodextrin محصول تهیه شده از هیدرولیز نسبی آنزیمی یا اسیدي
ستفاده در کراکرها، پودینگ و آب نباتها ا. نشاسته

حالل

Maltolبطور طبیعی در کاسنی، .اصالح کننده یا افزایش دهنده طعم
استفاده در نوشابه ها و . کاکائو، قهوه و غالت وجود دارد

موادغذایی با طعم شکالت و وانیل 

حالل 

Maltoseقند تشکیل شده در اثر واکنش آنزیمی بر روي نشاسته.
استفاده در نان، غذاهاي فوري شده، شربت پنکیک 

حالل

Malt syrup استفاده به . شربت تهیه شده از عصاره گیري و تبخیر جو)شربت مالت(
استفاده در . عنوان طعم مالت، منبع مالت و پروتئین

محصوالت نانوایی

حالل

Malt vinegar سپس تخمیر استیک سرکه تهیه شده در اثر تخمیر الکلی و )سرکه مالت(
استفاده به عنوان اسیدي کننده و . مالت جو یا غالت دیگر

نگهدارنده در مواد غذایی 

حالل

Manganese carbonateحاللاستفاده به عنوان ماده مغذي و مکمل تغذیه اي. منبع منگنز

Manganese chloride حاللماده مغذي و مکمل تغذیه اي

Manganese oxideحاللذي و مکمل تغذیه اي ماده مغ

Manganese sulfate حاللماده مغذي و مکمل تغذیه اي



٥٤٢

وضعیت تعریفنام ماده
حالل

Mannitol حاللآرد تهیه شده از گندم یا جو جوانه زده
Maple sugar شیرین کننده تهیه شده از شیره درخت افرا، استفاده در شربتها و )قندافرا(

آبنباتها 
حالل

Maple syrup حاللشیرین کننده تهیه شده از تغلیظ کردن شیره درخت افرا )شربت افرا(

Margarine

.ماده کره مانند که از ایجاد امولسیون روغن و شیر بدست می آید
روغن هاي گیاهی یا مخلوطی از روغن تولید آن می توان ازدر

کردهاي گیاهی و چربی حیوانی استفاده 
مشکوك

Marjoram Majorana bortensisادویه حاصل از برگهاي گیاه )مرزنگوش(

Moench

حالل

Methyl cellulose
استفاده در پوشش هاي ،نوعی صمغ تشکیل شده از سلولز

موادغذایی و شیرینی جات
حالل

Methylethyl cellulose

.صمغی که متیل اتر مربوط به اتیل سلولز است
،نی حجم داده شدهحصوالت شیریم،استفاده در شیرینی پزي

روکش شیرینی جات 
حالل

Methyl parabenحاللاز رشد کپک و مخمرکنندهممانعت،عامل ضدمیکروبی

Methyl salicylate
(Wintergreen oil)

،نوشابه ها،آب نباتها،استفاده در آدامس،طعم دهنده مصنوعی
و محصوالت نانی

حالل

Microcrystalline
cellulose

کپسول ها و پنیرهاي ،در قرص ها،صمغ غیرقابل حل در آب
ضدکلوخه شدن،رنده شده به عنوان ماده پرکننده غیرمغذي

حالل

Milk fat or butter fat
استفاده در .چربی تغلیظ شده شیر بصورت خامه براي تهیه کره

شیرینی جات و دسرهاي منجمد،محصوالت نانوایی
حالل



٥٤٣

ریفتعنام ماده
وضعیت 

حالل

Milk Powder ،شیر خشک تهیه شده به روش خشک کردن افشان یا غلطکی)شیرخشک(
دسرها و بازسازي شیر،استفاده در سوپ

حالل

Milk solids-non-fat
،استفاده در مخلوط بستنی،فرم خشک شده شیر پس چرخ

محصوالت نانی و دسرها
حالل

Mintحاللعناعادویه تهیه شده از خانواده ن

Modified starch

نشاسته تیمار شده با موادشیمیایی خاص براي اصالح شدن 
. خواص فیزیکی نشاسته جهت بهبود قوام و میزان حاللیت

اتصال دهنده و تثبیت کننده ،استفاده به عنوان قوام دهنده
حالل

Molasses
نیشکر حاوي سوکروز و قند محصول فرعی استحصال قند از

استفاده به عنوان طعم دهنده و شیرین کننده . اینورت
حالل

Monoammonium

glutamate

،اسید گلوتامیکاز تهیه شده.افزایش دهنده طعم
استفاده در رژیم هاي غذایی کم نمک

مشکوك

Monoammonium

phosphates
حاللعامل ور آمدن و ماده مغذي براي مخمر در نان،اسیدي کننده

Mono-and diglycerides

که در امولسیفایر مخلوط متشکل از مونوگلیسرید و دي گلیسرید 
استفاده .ایجاد می شودواکنش گلیسرول باچربیها و روغن هااثر

در بسیاري از موادغذایی

مشکوك



٥٤٤

وضعیت حاللتعریفنام ماده

Monocalcium phosphateدي و مکمل تغذیه اي، بطور وسیع یعامل ورآمدن اس
موادغذایی استفاده می شوددر 

حالل

Monoglyceride امولسیفایر تهیه شده بوسیله استریفیکاسیون مستقیم
اسیدهاي چرب با گلیسرول یا بوسیله استریفیکاسیون 

ري گلیسریدهاتسایرداخلی بین گلیسرول و 

مشکوك

Monoglyceride citrateگلیسریل ازیک ماده شالته کننده که مخلوطی
استفاده به عنوان . سیتریک استاسیدات ومونواولئ

سینرژیست آنتی اکسیدان 

مشکوك

Monopotassium phosphateاستفاده در .عامل خنثی کننده و شالته کننده
محصوالت داراي سدیم پایین، شیر و محصوالت 

گوشت 

حالل

Monosodium glutamate
(MSG)

، اسید گلوتامیکافزایش دهنده طعم، نمک سدیم 
استفاده در گوشت ها، سوپ ها، و سس ها به عنوان 

تقویت کننده طعم 

مشکوك

Monosodium phosphate اسیدي کننده، بافر، شالته کننده، استفاده در پنیر و
نوشابه هاي کربوناته 

حالل

Mustard یه شده از دانه هاي رسیده و خشک شده گیاه هادویه ت)خردل(
ده به عنوان طعم دهنده ، استفاCruciferaeخانواده 

در محصوالت نانی، سس ها و چاشنی ساالد 

حالل

Mustard flour دانه هاي سبوس گیري شده و خرد شده خردل، )آرد خردل(
استفاده در سس ها و چاشنی ساالد 

حالل



٥٤٥

وضعیت حاللتعریفنام ماده

Myristic acid چربیها ،سایراسیدچرب تهیه شده از روغن نارگیل و
استفاده به عنوان روان ساز و ضدکف

مشکوك

Natamycin نگهدارنده، استفاده به عنوان الیه محافظ در سطح
پنیرها جهت جلوگیري از رشد کپک یا مخمر  

حالل

Niacinاز گرو ویتامینBحالل، ماده مغذي و مکمل تغذیه اي

Niacinamide از گروه ویتامینBحالل، ماده مغذي و مکمل تغذیه اي

Nitrous oxid گاز غیرقابل احتراق، استفاده در چربی هاي گیاهی یا
چربیهاي با منشاء شیر که به عنوان موادخامه مانند و 

.تزئینی استفاده می شود

حالل

Nutmeg حاللMyristica fragransادویه تهیه شده از درخت )جوز هندي(

Oat flour حاللپوست گیري جو دو سرآرد تهیه شده پس از)آرد جو دوسر(

Oat meal بصورت دانه هاي درشت وپوست گیري شده جو )بلغور جو دوسر(
دوسر

حالل

Oleic acidمشکوكاسید چرب غیراشباع، روان ساز و ضدکف

Oleoresins مخلوط رزین و روغن، بصورت ادویه استفاده شده و
استفاده در . حاوي اجزاء معطر فرار و غیرفرار است

چاشنی هاي غذایی

حالل

Oleoresin paprika عصاره رنگ دهنده حاوي اجزاء طعم دار فرار و
غیرفرار پاپریکا

حالل



٥٤٦

وضعیت حاللتعریفنام ماده

Oxystearin اسید متشکل از گلیسریدها و اصالح شدهاسیدچرب
اسیدهاي چرب اکسیده شده سایراستئاریک و

مشکوك

Palmitic acidمشکوك، روان ساز، اتصال دهنده و ضدکفاسیدچرب

Palm kernel oil روغن تهیه شده از دانه نخل، همراه با روغن نارگیل )روغن دانه نخل(
در مارگارین و شیرینی جات استفاده می شود 

حالل

Palm oil روغن تهیه شده از میوه درخت نخل، استفاده در )روغن نخل(
مارگارین و روغن شیرینی پزي

اللح

Pantothenic acid از گروه ویتامینB در کبد، تخم مرغ و گوشت ،
حضور دارد

مشکوك

Papain تردکننده گوشت، آنزیم هضم کننده پروتئین که از
میوه انبه بدست می آید 

حالل

Paprikaن یادویه و ماده رنگ دهنده که از فلفل قرمز شیر
رسیده، خشک شده و خرد شده بدست می آید

حالل

Parabensکه استرهاي متیل یا پروپیل عوامل ضد میکروبی
استفاده در .پاراهیدروکسی بنزوئیک اسید هستند

ی، نوشابه ها، و رنگهاي غذایینمحصوالت نا

حالل

Parboiled rice برنج پخته شده تا مرحله اي که حالت ژالتینی می )برنج نیم پز(
ه با در سوپ و غذاي تهیه شدشده آن خشک . گیرد

. برنج استفاده می شود

حالل



٥٤٧

وضعیت حاللتعریفنام ماده

Parsley Petroselinumبرگهاي خشک شده گیاه )جعفري(

hortense. استفاده به عنوان چاشنی، جهت تزئین
غذا با سبزیجات

حالل

Pastry flour حاللآرد تهیه شده از گندم)آرد شیرینی پزي(

Peanut oil حاللروغن تهیه شده از بادام زمینی )زمینیروغن بادام(

Pectin صمغ گیاهی محلول در آب تهیه شده از پوست
مرکبات و تفاله سیب 

حالل

Pepper Piper nigrum Lادویه بدست آمده از گیاه )فلفل(

، قرمز، سیاه و سفید وجود دارداي سبزگهنکه بر
حالل

Pepper, cayenne تند مربوط به پاپریکا، فلفل هاي زنگ شکل ادویه)فلفل قرمز تند(
Capsicumخانواده 

حالل

Pepper, red ادویه تهیه شده از گیاه جنسCapsicumحالل

Petrolatumز نفت دروکربن هاي نیمه جامدتهیه شده امخلوط هی
استفاده در محصوالت نانوایی، میوه جات و .خام

سبزیجات خشک شده و سفیده تخم مرغ خشک شده
و ضدکف) جداکننده(به عنوان ماده رها کننده 

حالل

Petroleum Wax موم تهیه شده از نفت، استفاده در بیس آدامس و به
عنوان پوشش محافظ میوه جات خام و سبزیجات 

حالل

Phosphoric acid اسیدغیرآلی قوي، به عنوان طعم دهنده اسیدي در کوال
اسافراس تهیه از گیاه س(و در نوشابه هاي روت بیر 

مطلوب، به عنوان ایجادکننده اسیدیته)شودمی

حالل



٥٤٨

وضعیت حاللتعریفنام ماده

Polydextrose عامل حجم دهنده کم کالري که از تغلیظ دکستروز
تهیه می شود 

حالل

Polyethylene glycolاستفاده به عنوان طعم .پلیمرهاي اتیلن اکسید و آب
ربناته دهنده در نوشابه هاي ک

حالل

Polyglycerol esters of fatty
acids

امولسیفایرهایی که از واکنش گلیسرولهاي پلیمریزه 
ن ها یا اسیدهاي چرب شده با چربیهاي خوراکی، روغ

مه هاي استفاده درمخلوط کیک، خا.تهیه می شوند
نیز درطعم هاورنگهاي غذایی به عنوان حاللوتزئینی 

مشکوك

Polyoxyethylene sorbitan Fatty

acid esters

با لن اکسیدتیامولسیفایرهاي تهیه شده در اثر واکنش ا
استرهاي سوربیتان، استفاده در امولسیون روغن و آب

مشکوك

Polyoxyethlene(٢٠) sorbitan
Monooleate (Polysorbat ٨٠)

با اولئیکاسید امولسیفایر تهیه شده در اثر واکنش 
د محصولی می کند که با اتیلن سوربیتول که ایجا

اکسید واکنش می دهد

مشکوك

Polyoxyethlene(٢٠) sorbitan

monostearate (Polysorbste ۶٠)

با استئاریکاسید امولسیفایر تهیه شده در اثر واکنش 
سوربیتول که محصول بدست آمده سپس با اتیلن 

اکسید واکنش می دهد

مشکوك

Polyoxyethlene(٢٠) sorbitan
tristearate (polysorbate ۶۵)

امولسیفایر تهیه شده در اثر واکنش اسید استئاریک با 
سوربیتول که محصول بدست آمده سپس با اتیلن 

اکسید واکنش می دهد

مشکوك

Polyoxyl (۴٠) stearateمشکوكامولسیفایر، ضدکف

Poppy seed Papaver somniferumدانه هاي گیاه )دانه خشخاش( L.حالل



٥٤٩

وضعیت حاللتعریفنام ماده

Potassium alginate حاللآلژنیک اسید پتاسیم صمغ، نمک

Potassium bicarbonateحاللعامل قلیایی و عامل متورم شدن خمیر

Potassium bisulfite حاللنگهدارنده و آنتی اکسیدان

Potassium bromateحاللقوام دهنده خمیر

Potassium carbonate حاللماده قلیایی، افزودنی غذایی

Potassium chloride حاللماده مغذي و مکمل تغذیه اي، جایگزین نمک طعام

Potassium citrate,
monohydrate

حاللافزودنی غذایی شالته کننده 

Potassium hydroxideحاللماده قلیایی محلول در آب، افزودنی غذایی

Potassium iodateحاللبا هیدروکسیدپتاسیمماده مغذي، دراثرواکنش ید

Potassium iodine حاللماده مغذي و مکمل تغذیه اي

Potassium metabisulfite حاللنگهدارنده شیمیایی و آنتی اکسیدان

Potassium nitrate حاللنگهدارنده و تثبیت کننده رنگ در گوشت

Potassium nitriteحاللرنگ گوشتتثبیت کننده

Potassium oleateمشکوكاولئیک،امولسیفایر وضدکلوخه شدناسیدنمک پتاسیم

Potassium palmitate اتصال دهنده، امولسیفایر، اسید پالمیتیکنمک پتاسیم ،
ضدکلوخه شدن 

مشکوك

Potassium sorbate استفاده در اسید سوربیکنگهدارنده، نمک پتاسیم ،
به ها، مارگارین و کالباس خشک پنیر، نان، نوشا

حالل



٥٥٠

وضعیت حاللتعریفنام ماده

Potassium stearate نرم استفاده به عنوان،اسید استئاریکنمک پتاسیم
کننده در بیس آدامس

مشکوك

Potassium sulfiteحاللنگهدارنده و آنتی اکسیدان

Potassium tripolyphosphate ولسیفایر،رطوبت درگوشت، امنگهدارنده
شالته کننده

حالل

Potato starch حاللنشاسته تهیه شده از سیب زمینی)نشاسته سیب زمینی(

Powdered sugar شیرین کننده، تهیه شده از شکر خردشده که به آن )شکر پودر شده(
نشاسته ذرت افزوده می شود

حالل

Pregelatinized starch رد بصورت دیده ودرآب سحرارتنشاسته اي که
استفاده درپودینگهاي فوري. متورم درمی آید

حالل

Propane عامل گازدار کردن، استفاده به عنوان پروپالنت و عامل
گازدار کردن براي موادغذایی که بصورت اسپري یا 

کف هستند

حالل

Propionic acidممانعت کننده از .اسیدي که منشاء پروپیوناتها است
رشد کپک

حالل

Propylene glycolحاللجاذالرطوبه، حالل مواد طعم دار

Propylene glycol alginateآلژینیک که از کپک اسید استر پروپیلن گلیکول .صمغ
بدست می آید

حالل

Propylene glycol
mono and diesters

متشکل از استرهاي پروپیلن گلیکول.امولسیفایر
اسیدهاي چرب نظیر پالمیتیک و استئاریک

مشکوك



٥٥١

وضعیت حاللتعریفنام ماده

Propylene glycol
monostearate

مشکوكاستئاریک اسید امولسیفایر، استر پروپیلن گلیکول 

Propyl gallate،تعویق انداختن تندشدنآنتی اکسیدان سنتتیک
روغن و چربی 

حالل

Pyridoxine از ویتامین هايB در کبد، تخم مرغ و ،
می شود گوشت یافت 

مشکوك

Pyridoxine hydrochloride ویتامینB مشکوكمحلول در آب

Quince seed حاللquinceصمغ تولید شده از میوه درخت )به دانه(

Quinine طعم دهنده طبیعی بدست آمده از درخت
Cinchona . استفاده به عنوان طعم تلخی در برخی

نوشابه ها

حالل

Raisin مورد استفاده در محصوالت .خشک شدهانگور)کشمش(
تهیه شده از غالت 

حالل

Rape seed oil Brassicaروغن استحصال شده از دانه هاي )روغن کلزا(

campestris و گیاهان مرتبط و نزدیک به آن
حالل

Rennet منعقدکننده شیر که از متراکم کردن آنزیم رنین که
یا معده گاو ) رنت گوساله(خود از معده گوساله 

بدست می آید) رنت گاوي(

مشکوك

Riboflavin ویتامینBحالل، ویتامین محلول در آب ٢

Rice bran oil حاللروغن استحصال شده از سبوس برنج)روغن سبوس برنج(
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وضعیت حاللتعریفنام ماده

Rice bran Wax حاللموم بدست آمده از سبوس برنج)موم سبوس برنج(

Rice Flour حاللآرد تهیه شده از برنج )آرد برنج(

Rice starch حاللاستفاده در پودینگ ها .نشاسته تهیه شده از برنج)نشاسته برنج(

Roselle رنگ قرمز طبیعی تهیه شده از عصاره گلroselleحالل

Rosmary تهیه شده از برگهاي خشک شده گیاهRosmarinus

officinalis L

حالل

Rum ether
(ethyl oxyhydrate)

استفاده در نوشابه ها، آب نباتها، .طعم دهنده مصنوعی
و بستنی 

حالل

Rye flour حاللآرد تهیه شده از گیاه چاودار)آرد چاودار(

Saccharin برابر 400تا 300شیرین کننده مصنوعی غیرمغذي که
سوکروز شیرینی دارد 

حالل

Safflower oil حاللروغن گیاهی بدست آمده از دانه هاي گلرنگ )لرنگروغن گ(

Saffron ادویه و رنگ دهنده بدست آمده از کالله خشک  )زعفران(
.Crocus sativus Lشده گیاه 

حالل

Sage حالل.Saliva officinalis Lبرگهاي خشک شده گیاه )مریم گلی(

Sago starchتفاده در نشاسته بدست آمده از نخل ساگو، اس
پودینگها 

حالل
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وضعیت حاللتعریفنام ماده

Savory چاشنی گیاهی حاصل از برگهاي خشک شده و
گلهاي گیاه 

Satureia hortensis L.

حالل

Self-rising flour آرد سفید که سدیم بی کربنات و سایر نمکها به آن
افزوده شده است 

حالل

Semen cydoniaحاللدانه هاي میوه به محصول بدست آمده از

Semolina حاللآرد گندم دوروم تصفیه شده

Sesame oil حاللروغن بدست آمده از دانه هاي کنجد )روغن کنجد(

Sesame seed حالل.Sesamum indicum Lدانه هاي گیاه )دانه کنجد(

Shallot Allium ascalonicumادویه بدست آمده از گیاه )موسیر(

ضا خانواده پیازاز اع
حالل

Shorteningاستفاده در .روغن  و چربی گیاهی یا حیوانی
محصوالت نانی 

مشکوك

Silicon dioxide حاللماده معدنی، عامل ضدکلوخه شدن

Smoke flavoringاستفاده .طعم دهنده بدست آمده از سوزاندن چوب
جهت مخلوط شدن با سایر افزودنیها 

مشکوك

Sodium acetate حاللاستیک اسید منبع

Sodium acid
Pyrophosphate (SAPP)

حاللمتورم کننده خمیر، نگهدارنده، شالته کننده، بافر

Sodium alginateنمک سدیم اسید آلژینیک.صمغ.

بدست آمده از جلبک دریایی
حالل
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وضعیت حاللتعریفنام ماده

Sodium aluminum phosphateحاللر، عامل متورم کننده خمیرامولسیفای

Sodium aluminum sulfateحاللمتورم کننده خمیر

Sodium ascorbate ویتامینC حالل، آنتی اکسیدان

Sodium benzoate حالل، نگهدارنده اسید بنزوئیکنمک سدیم

Sodium bicarbonateحاللمتورم کننده خمیر

Sodium bisulfateحالل، افزودنی غذاییماده اسیدي قوي

Sodium bisulfite نگهدارنده اي که از تغییررنگ جلوگیري کرده و مانع
رشد باکتریایی می شود 

حالل

Sodium calcium alginate حاللآلژینیک، قوام دهندهاسید صمغ، نمک سدیم و کلسیم

Sodium calcium

aluminosilicate

حاللعامل ضدکلوخه شدن

Sodium caprate کاپریک، امولسیفایر، ضدکلوخه اسید نمک سدیم
شدن

مشکوك

Sodium caprylate ضدکلوخه امولسیفایر،کاپریلیک،اسید نمک سدیم
شدن

مشکوك

Sodium carbonate حاللماده قلیایی، افزودنی غذایی

Sodium caseinate حالل)پروتئین شیر(نمک سدیم کازئین
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حاللوضعیتتعریفنام ماده

Sodium citrate حاللسیتریک اسید بافر و ماده شالته کننده بدست آمده از

Sodium diacetateحاللنگهدارنده، شالته کننده، اسیدي کننده، طعم دهنده

Sodium erythrobate حاللاریتروبیک ، آنتی اکسیدان اسید نمک سدیم

Sodium hexametaphosphate ،حاللرطوبت رندهنگهداشالته کننده

Sodium hydroxide حاللماده قلیایی، عامل خنثی کننده

Sodium iron pyrophosphate حاللماده مغذي و مکمل تغذیه اي

Sodium lactateحاللجاذب الرطوبه،الکتیکاسیدنمک سدیم

Sodium laurate مشکوك، امولسیفایراسید لوریکنمک سدیم

Sodium lauryl sulfate مشکوكامولسیفایر، کمک به ایجاد حالت پف کردن

Sodium metabisulfiteحالل، آنتی اکسیدان نگهدارنده

Sodium myristate یک، اتصال دهنده، تمیریساسید نمک سدیم
امولسیفایر، ضدکلوخه شدن 

مشکوك

Sodium nitrateحاللنمک نیتریک اسید، نگدارنده و عامل ضدمیکروبی

Sodium nitriteحاللنمک نیتروزاسید، نگهدارنده و عامل ضدمیکروبی
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وضعیت حاللتعریفنام ماده

Sodium oleateمشکوكاولئیک، امولسیفایر، ضدکلوخه شدناسیدنمک سدیم

Sodium palmitate امولسیفایر، ضدکلوخه ،اسید پالمیتیکنمک سدیم
شدن 

مشکوك

Sodium polyphosphateحاللولسیفایر، شالته کننده ام

Sodium potassium tartrate حاللبافر، شالته کننده

Sodium propionate حالل، نگهدارنده اسید پروپیونیکنمک

Sodium silicat حاللنگهدارنده تخم مرغ

Sodium silicoaluminate حاللنرم کننده و ضدکلوخه شدن

Sodium sorbate حاللربیک، نگهدارنده سواسید نمک

Sodium stearate مشکوك، نرم کننده در بیس آدامسریکاستئااسید نمک سدیم

Sodium stearoyl famarate مشکوك قوام دهنده خمیر در محصوالت تخمیري نان

Sodium stearyl fumarate مشکوكقوام دهنده خمیر در محصوالت تخمیري نان

Sodium tartrateحاللکننده و تقویت کننده شالته

Sodium tetrametaphosphate حاللشالته کننده و امولسیفایر

Sodium thiosulfate حاللشالته کننده و آنتی اکسیدان
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Sodium tripolyphosphate حاللاتصال دهنده، تثبیت کننده و شالته کننده

Sorbic acidحاللرنده بر علیه کپک ها و مخمرها نگهدا

Sorbitan monostearateامولسیفایر، استراسیدچرب سوربیتان،
مشتق آنالوگ سوربیتول گلیسرول مونواسئارات 

مشکوك

Sorbitol حاللجاذ الرطوبه، شیرین کننده فاقد قند

Soy Flour حاللا آرد تهیه شده از دانه هاي چربی گیري شده سوی)آرد سویا(

Soybean oil حاللروغن استحصال شده از دانه سویا )روغن سویا(

Soybean protein concentrate
)پروتئین تغلیظ شده سویا(

پروتئین تغلیظ شده که از فراوري آرد سویا و جدا 
کردن کربوهیدرات از آرد سویا بدست می آید 

حالل

Soybean protein isolate حاللآرد سویا از طریق استخراج پروتئین تهیه پروتئین از

Spice انواع محصوالت گیاهی خشک شده که به موادغذایی )ادویه(
عطر و طعم می بخشد 

حالل

Stannous chloride حاللآنتی اکسیدان و نگهدارنده

Stearic acidمشکوك اسید چرب

Stearoyl lactylateمشکوكامل پف کردن قوام دهنده خمیر، امولسیفایر، ع
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وضعیت حاللتعریفنام ماده

Stearyl citrate سیتریک اسید آنتی اکسیدان، تهیه شده در اثر واکنش
با استئاریل الکل 

مشکوك

Succinic acid مالئیک اسید ماده اسیدي کننده، در اثر هیدروژنه شدن
فوماریک تهیه می شود اسید یا 

حالل

Succinylated monoglycerides مشکوكامولسیفایر و قوام دهنده خمیر

Sulfur dioxide حاللنگهدارنده

Sulfuric acid حاللاسیدي کننده

Sunflower oil حاللروغن نباتی تهیه شده از دانه آفتابگردان

Tallow مشکوكچربی حیوانی گاو و گوسفند

Taragon Artemisiaبرگهاي خشک شده گیاه )ترخون(

dracunculus L.

حالل

Tartaric acid حاللاسیدي کننده، طعم دهنده

Tertiary butyl hydroquinone

(TBHQ)

حاللآنتی اکسیدان مصنوعی

Tetrasodium pyrophosphate حاللمنعقدکننده، امولسیفایر، شالته کننده

Textured soy flourه محصول حاصل از فراوري حرارتی و شکل دادن ب
آرد سویا

حالل

Textured vegetable protein پروتئین گیاهی که فراوري حرارتی داده شده و به
شکل گوشت درآمده است 

حالل
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وضعیت حاللتعریفنام ماده

Thiamine ویتامینBحالل١

Thyme حالل.Thymus vulgaris Lگیاه )آویشن(

Titanium dioxideحاللنگی رنگدانه سفید، افزودنی ر

Tocopherol ویتامینE محلول در چربی که از روغن هاي گیاهی
بدست می آید 

حالل

Tofu حاللخمیر سویا که سفید و پنیر مانند است

Tragacanth صمغ تهیه شده از گیاه جنسAstragalus استفاده
در تزئینات ساالد و سس ها 

حالل

Tricalcium phosphateحاللن عامل ضدکلوخه شد

Tricalcium silicate حاللعامل ضدکلوخه شدن

Triethyl citrate حاللشالته کننده، استفاده در نوشابه هاي لیمویی

Trihydroxybutyrophenone
(THBP)

حاللآنتی اکسیدان 

Tripotassium citrate حاللبافر و شالته کننده

Tripotassium phosphateقلیایی، استفاده در محصوالت داراي امولسیفایر، بافر
سدیم پایین 

حالل

Trisodium citrate حاللبافر و شالته کننده
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Trisodium phosphateحاللامولسیفایر و بافر

Turbinado sugar حاللنوعی شکر حاوي کریستالهاي بزرگ

Turmeric Curcumaنگ دهنده که از ریشه گیاه ادویه و ماده ر)زردچوبه(

longa تهیه می شود
حالل

Tyrosineمشکوكشوداسیدامینه، معموال از ضایعات ابریشم تهیه می

Vanilla extractمشکوكطعم دهنده که از دانه هاي وانیل بدست می آید

Vanilla flavor, artificial مشکوكطعم دهنده متشکل از وانیلین و اتیل وانیلین

Vanillinمشکوكطعم دهنده تهیه شده از وانیل مصنوعی

Vegetable gum حاللصمغ هاي تهیه شده از منابع گیاهی

Vegetable oils روغن هاي گیاهی مثل روغن سویا، بادام زمینی، پنبه
گیاهان سایردانه و

حالل

Vinegar اثر ماده اسیدي کننده و طعم دهنده تهیه شده در)سرکه(
تخمیر الکلی و استیکی

حالل

Vitamin Kحاللویتامین محلول در چربی

Waxy maize starch حاللنشاسته ذرت واکسی
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Waxy rice flourحاللسی آرد تهیه شده از برنج واک

Wheat flour حاللپودر نرم تهیه شده از گندم)آرد گندم(

Wheat germ حالل)بخش رویان دانه گندم(بخش روغنی دانه گندم

Wheat gluten کمپلکس پروتئینی غیرقابل حل در آب که از آرد
گندم جدا شده است 

حالل

Wheat starch حاللنشاسته بدست آمده از گندم

Whey بخشی از شیر که پس از انعقاد وجدا کردن )آب پنیر(
لخته باقی می ماند

مشکوك

Whey powder مشکوكبخش جامد یا فرم خشک شده آب پنیر)پودر آب پنیر(

Whey protein concentrate
)پروتئین تغلیظ شده آب پنیر(

پودر آب پنیري که بخش غیرپروتئینی 
آن جدا شده است 

مشکوك

Whey protein isolateمشکوكپروتئین جدا شده از آب پنیر

Whole milk solids
)جامد شیرکاملمواد (

حاللمحصول حاصل از خشک کردن شیر 

Whole wheat flour حاللآرد گندم کامل

Wine vinegarحاللسرکه تهیه شده در اثر تخمیرالکلی و استیکی شراب
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وضعیت حاللتعریفنام ماده

Worcestershire sauce مشکوكنوعی سس

Xanthan gumر باکتریایی زانتوموناس صمغ تهیه شده در اثر تخمی
کامپس تریس 

حالل

Xylitolحاللشیرین کننده با قدرت شیرینی مشابه سوکروز

Yeast extract تهیه شده از سلولهاي مخمر ،تشدیدکننده طعم)عصاره مخمر(
ساکارومایسس سرویزیه 

حالل

Yeast food مشکوك مخمر غذایی، استفاده در تهیه خمیرها

Yellow prussiate of sodaحاللعامل ضدکلوخه شدن، عامل ایجاد کریستال

Yogurt مشکوك)نوعی فرنی(محصول ژله اي نرم یا شبیه کاستارد)ماست(

Zein حاللپروتئین ذرت

Zinc acetate حاللماده مغذي و مکمل تغذیه اي

Zinc carbonate حاللماده مغذي و مکمل تغذیه اي

Zinc chlorideحاللاده مغذي و مکمل تغذیه اي م

Zinc gluconate حاللمنبع روي، ماده مغذي و مکمل تغذیه اي

Zinc oxide حاللماده مغذي و مکمل تغذیه اي

Zinc stearate مشکوكماده مغذي و مکمل تغذیه اي

Zinc sulfate ماده مغذي ومکمل تغذیه اي، استفاده درمحصوالت
منجمدشده

حالل
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