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ساًدٍيچ ّاي سسد آهادُ هصسف
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تٌام خدا
پيـگفتبس :
سًٍذ سٍ ثِ سؿذ تؼذاد ٍاحذّبي تَليذي كٌبيغ غزايي ٍ آؿبهيذًي ٍ ايجبد تغييشات دس تكٌَلَطي ٍ تٌَع ٍ
گًَبگًَي هحلَالت تَليذي  ،ػجت گشديذ تب اداسُ كل ًظبست ثش هَاد غزايي ،آؿبهيذًي  ،آسايـي ٍ ثْذاؿتي اص ػبل
 1381الذام ثِ تذٍيي همشسات ٍ ضَاثظ جذيذ هتٌبػت ثب ػلن سٍص غزا ًوبيذ .تذٍيي ضَاثظ هزكَس ؿبهل حذالل ضَاثظ
تبػيغ ٍ ثْشُ ثشداسي كبسخبًجبت هختلف غزايي تب ػبل  1384اداهِ يبفت ٍليكي اص تيش هبُ ػبل  1385ػيبػت تذٍيي
ضَاثظ تغييش ٍ همشس گشديذ ضَاثظ فٌي ٍ ثْذاؿتي ثشاي تبػيغ ٍ ثْشُ ثشداسي ٍاحذّبي تَليذ ٍ ثؼتِ ثٌذي هَاد
غزايي ثلَست ضبثغِ اي كلي تذٍيي گشدد ٍ ػبيش هَاسد اص جولِ تجْيضات خظ تَليذ ،آصهبيـگبُ ٍ ضَاثظ ثْذاؿتي
اختلبكي ثشاي تَليذ ّش هحلَل دسضَاثظ جذاگبًِ اي هختق ثِ ّش هحلَل تذٍيي ٍ ثِ تلَيت ثشػذ.
ثشاي ّوبٌّگي ثب تَػؼِ جْبًي ،ضَاثظ دس هَالغ لضٍم اكالح خَاّذ ؿذ ثذيي هٌظَس پيـٌْبدات هغشٍحِ
تَػظ كويتِ ػلوي هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ ٍ پغ اص تبييذ  ،ضبثغِ اكالح ؿذُ اص عشيك ٍاحذ اعالع سػبًي ثِ اعالع
ػوَم خَاّذ سػيذ.
ؿبيبى ركشاػت كِ ضَاثظ ثش سٍي ػبيت هؼبًٍت غزا ٍ داسٍ ٍصاست ثْذاؿت (  ) www.fdo.irهَجَد هي ثبؿذ.
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ايي ضاتطِ تَسط ادازُ كل ًظازت تس هَاد غرايي ،آشاهيدًي ،آزايشي ٍ تْداشتي ٍ تا ّوكازي:

هعاًٍت غرا ٍ دازٍ داًشگاُ علَم پصشكي ٍ خدهات تْداشتي دزهاًي تْساى ،هعاًٍت غرا ٍ دازٍ داًشگاُ علَم
پصشكي ٍ خدهات تْداشتي دزهاًي ايساى ،هعاًٍت غرا ٍ دازٍ داًشگاُ علَم پصشكي ٍ خدهات تْداشتي دزهاًي
شْيد تْشتي ،ادازُ كل سالهت هحيط ٍ كاز ،ادازُ كل آشهايشگاُ ّاي كٌتسل غرا ٍ دازٍ ،هجتوع صٌايع غرايي ،777
صٌايع غرايي َّكاهِ تدٍيي گسديدُ است.
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جوَْسي اػالهي ايشاى
ٍصاست ثْذاؿت دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿكي

هؼبًٍت غزا ٍ داسٍ

اداسُ كل ًظبست ثش هَاد غزايي ٍ ثْذاؿتي

حداقل ضَاتط فٌي ٍ تْداشتي ٍاحدّاي تَليد كٌٌدُ ساًدٍيچ ّاي سسد آهادُ هصسف

 -1هقدهِ
ثب تَجِ ثِ گؼتشؽ ؿْشًـيٌي ٍ افضايؾ سٍص افضٍى غزاّبي آهبدُ هلشف اص جولِ ػبًذٍيچ ّبي
ػشد ٍ ّوچٌيي حؼبػيت ثؼيبس ثباليي كِ فشآٍسي ايي هحلَالت دس خلَف سػبيت اكَل كحيح
ثْذاؿتي تَليذ داسًذ دس ثحث ّبي ايوٌي ٍ ًظبستي جبيگبُ ٍيظُ اي پيذا كشدُ اًذ.

ّ -2دف
ّذف اص تذٍيي ايي ضبثغِ تؼييي حذالل ضَاثظ فٌي ٍ ثْذاؿتي ٍاحذّبي تَليذ كٌٌذُ
ػبًذٍيچ ّبي ػشد آهبدُ هلشف هي ثبؿذ.
 -3داهٌِ كازتسد
ايي ضبثغِ دس هَسد ٍاحذّبي تَليذ كٌٌذُ ػبًذٍيچ ّبي ػشد آهبدُ هلشف كبسثشد داسد.

تعازيف ٍ اصطالحات
 ػبًذٍيچ ّبي ػشد ػجبست اػت اص يك غزاي ػشد آهبدُ هلشف ،ؿبهل ًبى كِ دس هيبى آى هَاد غزاييآهبدُ ًظيش اًَاع كبلجبع  ،طاهجَى  ،پٌيش ٍ ػجضي ،كشُ ،هشثب  ،هبّي تَى ٍ غيشُ هي ثبؿذ .ػپغ هخلَط

گبص  O2, CO2, N2تضسيك هي گشدد ٍ ثؼذ اص ثؼتِ ثٌذي ثِ كَست ػشد ًگْذاسي  ،تَصيغ ٍ هلشف
هي ؿَد.

GMP -4

جْت تبػيغ ٍاحذ GMP ،ػوَهي ٍ اختلبكي ثبيذ هذ ًظش لشاس گيشد.

 GMP -1-4عوَهي

 GMPػوَهي ؿبهل حذافل ضَاثظ فٌي ٍ ثْذاؿتي ٍاحذّبي تَليذ ٍ ثؼتِ ثٌذي هَاد غزايي هي

ثبؿذ،كِ ثب كذ  Fdop10611v1ثشسٍي ػبيت هؼبًٍت غزا ٍ داسٍ ٍصاست ثْذاؿت(  )www.fdo.irهَجَد هي
ثبؿذ.
 GMP -2-4اختصاصي
 -1-2-4حداقل فضا
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هؼبًٍت غزا ٍ داسٍ
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 هحل دسيبفت هَاد اٍليِ ػشدخبًِ ّبي ثبال ٍ صيش كفش ( دس كَست ًيبص ) جْت ًگْذاسي هَاد اٍليِ اًجبس ًگْذاسي هَاد اٍليِ ثؼتِ ثٌذي اتبق آهبدُ ػبصي هَاد اٍليِ اتبق آهبدُ ػبصي ػجضيجبت (دس كَست ًيبص) ػبلي تَليذ هجْض ثِ ػيؼتن َّا ػبص ػشدخبًِ ثبالي كفش دسجِ جْت ًگْذاسي هحلَل هحل ًگْذاسي ضبيؼبت هحل دسيبفت هحلَالت ثشگـتي -5تجْيصات خط تَليد
 -1 -5حداقل تجْيصات هَزد ًياش تساي خط تَليد ساًدٍيچ ّاي سسد آهادُ هصسف (تِ زٍش كالب) ٍ
تا ًاى تاگت
 هبؿيي آالت تْيِ خويش ٍ پخت ًبى ( دس كَست ًيبص ) هيضّبي اػتٌلغ اػتيل ظشٍف اػتيل ٍاًْبي اػتيل جْت ؿؼتـَ ػجضيجبت (دسكَست ًيبص)ً -مبلِ اػتيل ٍ يب پليوش فـشدُ هجبص ثشاي هَاد غزايي

 -دػتگبُ اػاليؼش ( ) Slicer

 دػتگبُ خشدكي ػجضيجبت (دس كَست ًيبص) -دػتگبُ ثشؽ ( ) Cutter Machine

 دػتگبُ ثؼتِ ثٌذي ثب اتوؼفش اكالح ؿذُ ( ) MAP دػتگبُ چبپگش ٍ ثشچؼت صًي* جْت تَليذ ػبًذٍيچ ّبي ػشد آهبدُ هلشف ثب ًبى ثبگت ٍجَد دػتگبُ ثشؽ ًبى الضاهي هي ثبؿذ.
 -2-5حداقل تجْيصات هَزد ًياش تساي خط تَليد ساًدٍيچ ّاي سسد آهادُ هصسف (تِ زٍش
تصزيق هغصي تِ داخل خويس)
 هيكؼش خويش دػتگبُ ثشؽ خويش گشد كي سٍل كي هيكؼش هغضي دػتگبُ هغضي صى -كبتش
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 دػتگبُ ثؼتِ ثٌذي ثب اتوؼفش اكالح ؿذُ ( )MAP دػتگبُ چبپگش ٍ ثشچؼت صًي -6هَاد اٍليِ
 ٍيظگي كليِ هَاد اٍليِ هلشفي دس تْيِ ػبًذٍيچ ّبي ػشد ثبيؼتي هغبثك ثب آخشيي تجذيذ ًظشاػتبًذاسدّبي هلي هشثَعِ ثَدُ ٍ دسكَست ػذم ٍجَد اػتبًذاسد هلي ،كيفيت ٍ ػالهت آى ثِ تأييذ
هؼئَل فٌي سػيذُ ٍ هؼئَل فٌي هَظف ثِ هؼتٌذ ػبصي كليِ ػَاثك كيفي هَاد اٍليِ ثبؿذ.
 دس تْيِ ػبًذٍيچ ّبي ػشد حذالل ثبيؼتي  2اص صهبى هبًذگبسي هَاد اٍليِ هلشفي ثبلي هبًذُ ثبؿذ.3
 -7كٌتسل كيفيت حيي تَليد
هؼئَل فٌي كبسخبًِ ّبي تَليذ كٌٌذُ ػبًذٍيچ ّبي ػشد ثبيؼتي هَاسد صيش سا كٌتشل  ،تأييذ  ،هؼتٌذ
ػبصي ٍ گضاسؽ كٌٌذ .

 -ؿشايظ GHP ، GMP

 آهَصؽ ثِ كليِ دػت اًذسكبساى تَليذ دس صهيٌِ ّبي سػبيت ؿشايظ ثْذاؿتي هٌبػت GMP ٍ GHP ٍيظگيْبي كيفي هَاد اٍليِ دسيبفتي ،ؿشايظ ًگْذاسي ،آهبدُ ػبصي  ،تَليذ  ،ثؼتِ ثٌذي ،صًجيشُ ػشد،ٍيظگيْبي هحلَل ًْبيي
 ًوًَِ ثشداسي آهَصؽتركس 1
هؼئَل فٌي هَظف اػت اعالػبت كبهل ثشچؼت گزاسي هحلَالت تَليذي سا ًظبست دليك ًوَدُ ٍ
كٌتشل ًوبيذ ً :كبت هْن ثشچؼت گزاسي ؿبهل :
ً -1بم هحلَل ثب ركش ًَع گَؿت هلشفي (لشهض ،هشؽ ،هبّي ) دس فشآٍسدُ ّبي گَؿتي ٍ ركش دسكذ
آًْب  -2تبسيخ تَليذ ٍ اًمضبء  -3ػشي ػبخت  -4پشٍاًِ ػبخت  -5ؿشايظ ًگْذاسي هحلَل ٍ -6صى
 -7دسج كليِ تشكيجبت هلشفي

 -8آدسع ؿشكت تَليذي

 -9تلفي ؿكبيبت

 -10اسصؽ تغزيِ اي

( ثِ خلَف دسكذ چشثيً ،وك ،خبكؼتش) ثش حؼت  100گشم پغ اص تأييذ ٍيظگيْبي فَق الزكش تَػظ
آصهبيـگبّْبي هَسد تأييذ ثش سٍي ثؼتِ ثٌذي ّبي هحلَل اػالم گشدد.
تركس 2
ثِ غيش اص پشٍاًِ ػبخت هؼتجش جْت تَليذ ػبًذٍيچ دسج ػٌبٍيٌي ًظيش :
 - 1ؿوبسُ پشٍاًِ ثْذاؿتي

 -2كذ ثْذاؿتي

 -3ؿٌبػِ ًظبست

 -4ؿوبسُ پشٍاًِ تأػيغ يب

ثْشُ ثشداسي  -5ؿوبسُ ثجت  -6ؿوبسُ كٌفي  -7پشٍاًِ ػبخت هَاد اٍليِ تـكيل دٌّذُ ًظيش پشٍاًِ
ػبخت كبلجبع غيش هجبص ثَدُ ٍ پيگشد ؿذيذ لبًًَي داسد.
تركس 3

هذت هبًذگبسي هحلَل دس ثؼتِ ثٌذي  MAPثب سػبيت صًجيشُ ػشد حذاكثش  7سٍص هي ثبؿذ.
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ٍ -8يژگيْا
 -1-8فسهَالسيَى ساًدٍيچ ّاي سسد آهادُ هصسف
 حذالل دسكذ ٍصًي هغضي ثِ ًبى ثبيؼتي  %40ثَدُ ٍ حذالل  %30اص ٍ %40صى هغضي سا هَاد اكليتـكيل دٌّذُ هغضي ( كبلجبع  ،طاهجَى  ،گَؿت ٍ غيشُ ) تـكيل هي دّذ .
تركس
ثِ هٌظَس استمبء ػغح ايوٌي ٍ تغزيِ اي افضٍدى هؼتمين ػغ ٍ كشُ ثِ هحلَل هجبص ًجَدُ ٍ ثبيذ اص
ػغ ّب ثب ثؼتِ ثٌذي يك ًفشُ اػتفبدُ گشدد.
 -9آشهايشگاّْا
كليِ آصهبيـبت ثبيذ هغبثك ثب آخشيي تجذيذ ًظش اػتبًذاسدّبي هلي ٍ ضَاثظ اػالم ؿذُ اص عشف
ٍصاست ثْذاؿت ثبؿذ.
 -1-9حداقل آشهايشات فيصيكَشيويايي هَزد ًياش
 اًذاصُ گيشي چشثي اًذاصُ گيشي خبكؼتش اًذاصُ گيشي ًوك -2-9حداقل آشهايشات هيكسٍتي هَزد ًياش
5

 ؿوبسؽ كلي ثبكتشيْبي هضٍفيل َّاصي (حذاكثش ) 10 كلي فشم حذاكثش ( 100ػذد دس گشم) اػتبفيلَكَكَع اٍسئَع – كَآگَالص هثجت ( هٌفي دس ّش گشم ) ػبلوًَال دس ّش  25گشم(هٌفي ) اؿشؿيب كلي دس ّش گشم(هٌفي ) كپك ٍ هخوش (  10 2گشم)يادآٍزي
حذالل هَاد ؿيويبيي هَسد ًيبص دس آصهبيـگبُ ؿيوي ٍ حذالل لَاصم ٍ تجْيضات هَسد ًيبص
دس آصهبيـگبُ ؿيوي ٍ هيكشٍثي ثبيذ هغبثك ثب آخشيي تجذيذ ًظش اػتبًذاسدّبي هلي هشثَعِ
(سٍؽ ّبي آصهَى) ثبؿذ.
 -10سيستن حول ٍ ًقل دز سطَح تَشيع ٍ عسضِ
 كليِ ػبًذٍيچ ّبي ػشد ثبيؼتي ثب سػبيت كبهل صًجيشُ ػشد دس ثشٍدت ّبيتَصيغ ٍ ػشضِ گشدًذ.

 0-4 ° cحول ًٍمل،
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جوَْسي اػالهي ايشاى
ٍصاست ثْذاؿت دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿكي

هؼبًٍت غزا ٍ داسٍ

اداسُ كل ًظبست ثش هَاد غزايي ٍ ثْذاؿتي

حداقل ضَاتط فٌي ٍ تْداشتي ٍاحدّاي تَليد كٌٌدُ ساًدٍيچ ّاي سسد آهادُ هصسف

 هبؿيي ّبي ػشدخبًِ داس ثبيؼتي لجل اص ثبسگيشي ثِ ثشٍدت هَسد ًيبص  Come up Tempractureسػيذٍُ ثؼذ اص ثبسگيشي تب صهبى تحَيل هحلَالت غزايي ثشٍدت هَسد ًيبص سا حفظ ًوبيٌذ.
 ظشفيت ثشٍدتي هبؿيي ّبي ػشدخبًِ داس ثبيؼتي هتٌبػت ثب حجن هحلَل ثبؿذ . تَكيِ هي گشدد دسحول ٍ ًمل هحلَالت غزايي ثب هبؿيي ّبي ػشدخبًِ داس هغلَة اػت كِ دػتگبُثجت خَدكبس دسجِ حشاست ًلت ؿَد ٍ ثشٍدت كبًتيٌشّب دس ٌّگبم ثبسگيشي حول ٍ ًمل ٍ تحَيل هكتَة
ٍ لبثليت ًگْذاسي هحلَالت غزايي دس ثشٍدت هَسد ًظش تَػظ تَليذ كٌٌذُ تأييذ گشدد.
 حول ٍ ًمل هحلَالت تَػظ هبؿيي ّبي ػشدخبًِ داس ثِ ًحَي ثبؿذ كِ هحلَل ثب كف كبًتيٌش دستوبع هؼتمين ًجبؿٌذ.
 هبؿيي ّبي ػشدخبًِ داس حول ػالٍُ ثش تويض ٍ خـك ثَدى ثبيؼتي ػبسي اص آفبت ٍ آاليٌذُ ّبيي كِ ثِكيفيت هحلَل كذهِ هي صًٌذ ًظيش هَاد ؿَيٌذُ  ،ضذ ػفًَي كٌٌذُ ٍ غيشُ ثبؿٌذ
 دسجِ حشاست هَسد ًيبص دس عَس حول ٍ ًمل ثبيذ هتٌبػت اص تغييشات دسجِ حشاست هحلَالت غزاييدس عي ًگْذاسي ٍ اًتمبل جلَگيشي گشدد.
تركس
دس كَستي كِ خَد سٍي حول هَاد خبم  ،هَاد حذ ٍاػظ ٍ يب هحلَل ًْبيي ثشاي هحلَالت جبًجي
كبسثشد داسد ثؼذ اص حول هَاد هَسد ًظش ثبيذ ًظبفت ٍ گٌذ صدايي ؿَد ٍ لجل اص حول هحوَلِ ّبي ديگش
داساي ؿشايظ ثْذاؿتي ٍ ػبسي اص ثَ ثبؿذ.
سػبيت ؿشايظ ثْذاؿتي ٍ اًجبم ًظبفت ،ضذ ػفًَي ٍ خـك كشدى ػغَح داخلي ٍ خبسجي كبًتيٌشّبي
ػشدخبًِ داس خَدسٍّبي حول هحلَل ثبيذ تؼشيف ؿذُ ٍ اًجبم كليِ هشاحل فَق ثبيؼتي كٌتشل  ،پبيؾ ،
ثجت ٍ ثِ هذيش كٌتشل كيفي گضاسؽ ؿذُ ٍ هؼتٌذ ػبصي ؿَد.

 ساًٌذُ ٍ خذهِ ّوشاُ ثبيؼتي ضوي اعالع كبهل اص اكَل  GHP,GMPآًْب سا اجشا ًوبيٌذ. -11فساخَاًي
كبسخبًِ ّبي تَليذ كٌٌذُ ػبًذٍيچ ّبي ػش د ثبيؼتي ػيؼتن كبسآهذي جْت فشاخَاًي
هحلَالت ًبهٌغجك ٍ يب دس هَلغ اضغشاسي تؼشيف ،اػتمشاس ٍ هؼتٌذ ػبصي كٌٌذ .دس كَتبُ تشيي فبكلِ
صهبًي ثتَاًٌذ هحلَالت خَد سا اص ػغَح تَصيغ ٍ ثِ خلَف ػشضِ جوغ آٍسي ًوبيٌذ.
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