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 چرا فرایند حرارتی خوراک باید تایید شود؟

مقاله زیر اولین سری از مقاله هایی است که گام به گام چگونگی تایید یک عملیات حرارتی خوراک برای از بین بردن سالمونال 

شامل پیش به عنوان یکی از اعضای خانواده انتروباکتریاسه )وهر باکتری بیماری زای دیگر( را توصیف میکند. این مقاله 

و انتخاب مناسب ترین سویه های سالمونال، بصورت مطالعات متعدد در حالت آزمایشگاهی و  نامای از اطالعات مربوط به  زمینه

(. 2002و همکاران  Crump)پایلوت می باشد. شیوع بیماری سالمونلوزیس انسانی را می توان به خوراک آلوده دام نسبت داد 

یکی از اولین مسیرهای وارد کردن پاتوژن ها به زنجیره ارزش غذایی انسان می باشد.  حیوانات این نشان می دهد که خوراک

و افزایش  نهاآشناخت اقدامات پیشگیرانه موثر که در حال حاضر برای کنترل سالمونال در خوراک دام اعمال می شود 

ولیه، طراحی خوب تجهیزات طبق دستورالعمل های های خط تولید می باشد. این کارها برای مثال شامل کنترل مواد ا فعالیت

از آنجا که با وجود این نمی توان از آلودگی مواد اولیه بهداشتی و همچنین بازرسی منظم و تمیز کردن نقاط بحرانی می باشد. 

معمول برای دو گزینه  .برای اطمینان از ایمنی خوراک ضروری است "از بین رفتنمرحله "به طور کامل جلوگیری کرد ، یک 

با توجه به خطرات ناشی در استفاده از مواد شیمیایی  .مواد شیمیایی و فرایندهای حرارتی است ،کاهش آلودگی های سالمونال

، در حال حاضر تاکید بیشتری بر روی فرایندهای حرارتی ع در تجهیزات و مقررات سختگیرانهزدگی سری برای کارگران، زنگ

 .شده است

 د دارد:اکنون سواالتی وجو

برای کاهش کارآمد سالمونال با استفاده از عملیات حرارتی چه مواردی باید در نظر گرفته شود و چگونه این فرایند باید طراحی 

   ؟گرددشود تا عدم وجود سالمونال در خوراک تایید 

 ن ماندگاریغیرفعال کردن باکتری به طور مستقیم تحت تاثیر سه پارامتر قرار میگیرند: دما، رطوبت و زما

 ،ها با استفاده از عملیات حرارتی ، برای غیرفعال کردن باکتریبنابراین اثر غیرفال کردن با افزایش هر پارامتر افزایش می یابد. 

با این حال ، در حال حاضر ، تنها زمان و دما در بیشتر ارزیابی ها  .تعادل کامالً تنظیم شده بین هر سه پارامتر مورد نیاز است

در طی فراوری خوراک، انتظار می رود اثر اصلی در مورد غیرفعال  .طراحی فرایندهای حرارتی مورد توجه قرار می گیرد هنگام

به دلیل سازی میکروبی در حین کاندیشنینگ و زمان ماندگاری آن اتفاق بیفتد. گرمای اضافی در طول فرایند پلت کردن 

برای کاندیشنینگ، بخار بسیار گرم شده  .جزئی داشته باشد ثرا کوتاه بودن زمان ماندگاری در دای، می تواند

(superheatedبه مواد اولیه خوراک افزوده می شود که سبب ورود رطوبت و گرما به سیس ) تم می شود. مواد خوراکی

نگه ثابت در یک زمان خاص ( جاییکه دمای محصوالت retentionerو سپس به نگهدارنده منتقل می شوند ) شده لوطمخ
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تا اطمینان حاصل شود که دما و رطوبت به صورت یکنواخت توزیع شده است. شرایط فراوری متغیر است بین  ،داشته می شود

نمایانگر که ( 7/0-0/0 واتر اکتیویتهدرصد رطوبت )معادل  92-90ثانیه و  00-240زمان ماندگاری  درجه، 00-00دمای 

اگر رطوبت اولیه محصول بسیار کم باشد ، به عنوان مثال در  .المونال استپارامترهای مربوط به غیرفعال سازی حرارتی س

در خوراک،  ی سالمونالمشکل اصلی در غیر فعال کردن حرارت .اضافه شودآب ، برای اطمینان باید  MEA کشورهای منطقه

 پایین رطوبت است.  سطح

برای دستیابی به  .میزان قابل توجهی افزایش می یابد، مقاومت حرارتی سالمونال به مشخص است که در شرایط رطوبت کم 

اثر غیر فعال سازی در رطوبت کم، درجه حرارت باالتر و یا مدت زمان ماندگاری بیشتر برای رسیدن به همان اثر در مقایسه با 

آب جداگانه ای  افزودن این امر به ویژه در کشورهایی که رطوبت اولیه محصول بسیار کم است و نیاز بهطوبت باالتر نیاز است. 

  .، بسیار چالش برانگیز استدارد

، مواد معدنی و پروتئین ترکیبات خوراک مانند چربی .، تنوع گسترده ای از دستور العمل ها استچالش دیگر برای خوراک دام

 .خوراک را دشوار می کند تولید دردر غیرفعال کردن باکتری ها تأثیر می گذارند و تعیین پارامترهای غیرفعال سازی کاربردی 

در اکثر  .مطالعات علمی زیادی منتشر شده است که تأثیر فرایندهای حرارتی در کاهش سالمونال در خوراک را نشان می دهد

مطالعات منتشر شده، اثر تیمار حرارتی در فرایندهای صنعتی با گرفتن نمونه در طول تولید از مواد اولیه تا بارگیری ارزیابی 

شده است. این روش عملی اما قابل اعتماد نیست. مسئله اصلی این است که به دلیل توزیع ناهمگن آلودگی ها هیچ نتیجه ای 

زیرا آگاهی در مورد آلودگی اولیه واقعی نمونه وجود ندارد. متغیر دیگری که سبب  ،ل نمی شوددر مورد اثر فراوری حاص

در مورد مقاومت حرارتی میکروفلور طبیعی است که می تواند در طیف  از دست رفتهنامعتبر شدن نتایج می شود، نتایج 

اوری غالبا به دست نمی آید. بنابراین، مطالعات گسترده ای متفاوت باشد. عالوه بر این، اطالعات دقیق در مورد شرایط فر

مقادیر بیشماری در مورد پارامترهای کنترل شده با آگاهی از آلودگی اولیه و رفتار سویه های استفاده شده مورد نیاز است. 

ئه شده برای اطالعات ارافرایند حرارتی درست و صحیح یافت می شود. اما حتی وقتی مقاالت علمی تجزیه و تحلیل می شوند، 

 که تایید شده باشد کافی نیستند.  "مرحله از بین رفتن"طراحی 
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بخش مجزا از هم می باشد. بخشی که به مواد مختلف چسبیده  2رطوبت در مواد غذایی شامل توضیحاتی مختصر در مورد واتر اکتیویته: 

ت آزاد وجود دارد که درگیر نیست بخش دیگر بصور (Bound Water) است و همان رطوبت درگیر و جذب شده می باشد

در هر درجه حرارت هرچه میزان فشار بخار آب  .و همین بخش است که به فعالیت آبی مربوط می باشد  (unbound Water)و

با این حساب  .محصول بیشتر باشد میزان آب آزاد نیز بیشتر است با توجه به توضیحات فوق واترآکتیویته چنین تعریف شده است

واترآکتیویته عبارتست از نسبت فشار بخار آب محصول به فشار بخار آب خالص پس از رسیدن به حالت تعادل رطوبتی در همان درجه 

شود مهمترین شاخص دوام و استقامت مواد غذائی، داروئی، بهداشتی و آرایشی و  نشان داده می aw واترآکتیویته که با عالمت .حرارت

باشد و با کنترل آن عالوه بر افزایش زمان ماندگاری تا چند ماه و بیشتر  دامی در مقابل فساد و کپک زدگی میفرآورده های کشاورزی و 

کیفیت محصول از نقطه نظر رنگ و طعم، بافت و غیره به میزان زیادی باال خواهد رفت. با کاهش واترآکتیویته تا حد استاندارد مطلوب و 

 .حصول حتی با رطوبت باال تا چند ماه و یا بیشتر افزایش دادتوان زمان ماندگاری م کنترل آن می

 


