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هٌجغ ذجز :ایغٌب یشز

کس ذجز98112216208:

تهیه سوسیس از گوشت ماهی کپور
به گزارش ایسنا ،ثب تَجِ ثِ ارسػ تغذیِای ثبالی گَؽت
هبّی ٍ هصزف عزاًِ پبییي آثشیبى زر ایزاى ّوَارُ ثِ
هصزف ایي ًَع گَؽت ٍ فزآٍرزُّبی آى تَصیِ ؽسُ اعت.
کپَر هؼوَلی یکی اس گًَِّبی هْن ٍ پز هصزف زر هیبى
هبّیبى اعت .هحممبى زر پضٍّؾی ثب ػٌَاى " ثزرعی اثز
جبیگشیٌی ًغجی گَؽت لزهش ثب گَؽت هبّی کپَر هؼوَلی
ثز ٍیضگیّبی فیشیکَؽیویبیی ٍ حغی عَعیظ
غیزترویزی" ایي هَضَع را ثزرعی کززُاًس.
ایي پضٍّؼ کِ تَعط هؼصَهِ ؽیری ،اس گزٍُ ػلَم ٍ صٌبیغ غذایی زاًؾگبُ آساز اعالهی ٍاحس هحالتً ،غزیي چَثکبر ،اس
گزٍُ ؽیالت زاًؾگبُ آساز اعالهی ٍاحس کزهبًؾبُ ٍ ػجسالزضب آلبجبًی ،اس گزٍُ ػلَم ٍ هٌْسعی صٌبیغ غذایی زاًؾگبُ آساز ٍاحس
لشٍیي اًجبم ؽسُ ،آهسُ اعت« :گَؽت یکی اس ػوسُتزیي هَاز تبهیي کٌٌسُ پزٍتئیي السم ثزای ثسى اعت کِ اس حیَاًبت
هرتلفی تبهیي هیؽَز .یکی اس اًَاع هْن هحصَالت گَؽتی ،عَعیظ ٍ کبلجبط اعت کِ اس جولِ فزآٍرزُّبی ًیوِ کٌغزٍی
ّغتٌس .زر حبل حبضز ،عَعیظ ٍ کبلجبط ثب ًغجتّبی هتفبٍتی اس گَؽت گَعبلِ ٍ ثب فزهَالعیَىّب ٍ ثغتِثٌسیّبی
هرتلف تَلیس ٍ ػزضِ هیؽًَس.
هحممبى هیگَیٌس «:گَؽت هبّی کپَر زارای  69-80زرصس آة 16-20 ،زرصس پزٍتئیي 3-12 ،زرصس چزثی ٍ 1.1-1.3
زرصس ذبکغتز اعت ٍ اکثز اعیسّبی آهیٌِ هؼوَل زر هبّیبى ٍ هَاز غذایی هغذی ضزٍری ثزای اًغبى را زارز .اعتفبزُ اس کپَر
هبّیبى ثِ ػٌَاى فزآٍرزُّبی هٌجوس ،زٍزی ،کٌغزٍی ،عَعیظ ٍ کبلجبط ٍ اًَاع فزآٍرزُّبی چزخ ؽسُ زر هٌبثغ هرتلف
ارائِ ؽسُ اعت.
پضٍّؾگزاى زر تَضیح رٍػ اًجبم ایي هطبلؼِ هیگَیٌس «:هبّی کپَر هؼوَلی تبسُ عز ٍ زم سزُ ؽسُ ،گلَتي ،آرز ،کبسئیي،
عَیب ،رٍغي هبیغً ،ؾبعتِ ،ؽیز ذؾک ،ید ،فغفبتً ،وک ،جَس ٌّسی ،فلفل لزهش ،عیز ،اعیس اعکَرثیک ٍ ًیتزیت اس هْنتزیي
هَاز هَجَز زر فزهَالعیَى ًوًَِّبی عَعیظ ثَز کِ ّوگی اس ؽزکتّبی هؼتجز ذزیساری ؽس .زر پضٍّؼ حبضز ،اس گَؽت
ّوزاُ ثب گَؽت لزهش گبٍ ثِ ًغجتّبی  95 ٍ 15،25،35،50،65،75،85 ،5زرصس ثِ ؽکل تزکیجی زر هبّی کپَر هؼوَلی
تَلیس عَعیظ غیزترویزی اعتفبزُ ؽس.
زر ایي همبلِ آهسُ اعت «:اثتسا گَؽت عززعت گبٍ ٍ فیلِ هبّی کپَر ثِ ؽکل هٌجوس هطبثك فزهَالعیَى ٍ ثِ طَر جساگبًِ
ًیتزیت اضبفِ ؽس .ثِ هٌظَر زعتیبثی ثِ ذویز یکٌَاذتٍ ppm ،ارز زعتگبُ کبتز ؽس .ثِ توبم تیوبرّبی هَرز ثزرعی120 ،
ػول کبتزیشاعیَى ثِ هست ؽؼ زلیمِ ثب عزػت  1500زٍر زر زلیمِ ؽزٍع ٍ تب  3000زٍر ثز زلیمِ ازاهِ زازُ ؽس .عپظ
ذویز عَعیظ ّوَصى تَعط زعتگبُ پزکي ٍارز پَؽؼّبی پلیآهیسی ؽس ٍ زر اتبق پرت تب رعیسى ثِ زهبی  72زرجِ
عبًتیگزاز زر هزکش ٌّسعی هحصَل ًگْساری ؽس کِ حسٍزا  90زلیمِ ثَز .عپظ ًوًَِّبی عَعیظ عزیؼب ثِ سیز زٍػ آة
عزز هٌتمل ٍ تب اًجبم آسهَىّب زر یرچبل ًگْساری ؽسًس.
ثزاعبط آى چِ زر ایي همبلِ آهسُ ،پضٍّؾگزاى هیشاى چزثی ،رطَثت ،پزٍتئیي ،ذبکغتز ٍ پبراهتزّبی حغی ًوًَِّبی
عَعیظ را ثزرعی کززًس.

ؽیری ٍ ّوکبراًؼ هیگَیٌس «:ثب افشایؼ ًغجت گَؽت هبّی ،همسار پزٍتئیي افشایؼ ٍ هیشاى چزثی ،ذبکغتز ٍ رطَثت
.کبّؼ یبفت .اس ًظز آسهَىّبی حغی ،اس ًظز رًگً ،غجتّبی  35تب  65زرصس گَؽت هبّی ،ثبالتزیي اهتیبس را کغت کززًس
».زر حبلی کِ ًغجتّبی  5تب  35زرصس ٍ  5تب  50زرصس ثِ تزتیت ثبالتزیي اهتیبسّبی آرٍهب ٍ طؼن را ًؾبى زازًس
زر ایي پضٍّؼ آهسُ اعت «:زر هَرز لَام ،تیوبرّبیی ثب ًغجت  65تب  95زرصس گَؽت هبّی ( 65تب  35زرصس گَؽت لزهش)
هیتَاى ًتیجِگیزی کزز کِ اس ًظز ٍیضگیّبی فیشیکَؽیویبییً ،غجتّبی ثبالی گَؽت هبّی .ثبالتزیي اهتیبس را کغت کززًس
ٍ اس جٌجِ حغیً ،غجتّبی هیبًی ( 35تب  65زرصس) گَؽت هبّی هیتَاًٌس ثِ ػٌَاى تیوبرّبی ثْیٌِ ثزای تَلیس اًتربة
ؽًَس ٍ ثِ ایي تزتیت هیتَاى هیشاى هصزف هبّی را زر فزآٍرزُّبی گَؽتی افشایؼ زاز.
ایي پضٍّؼ زر زٍهیي ؽوبرُ ّؾتویي زٍرُی ًؾزیِ ػلَم ٍ فٌَى ؽیالت زاًؾگبُ تزثیت هسرط هٌتؾز ؽسُ اعت.


