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 تاريخچه سوسيس و كالباس در ايران 

شمسي و توسط  0011سال  در ايران اولين بار توليد سوسيس و كالباس حدود

كالباس از زبان لهستاني گرفته شده است. اما  مهاجرين لهستاني انجام شد. كلمة

شمسي( شروع شد. به اين صورت  0031ميالدي ) 0891اي در سال بصورت كارخانه

كه يك نفر روسي به نام افو ناسر در بندر انزلي با ماشين كوچك دستي شروع به كار 

 اي اتباع خرجي و عيسوياتي كه در آنجا بودند تهيه مي كرد. يحتاج عدهكرد و روزانه ما

يك نفر ديگر از اهالي روسيه به نام ليشينيسكيي ككه نماينكده بازرگكاني  0801در سال 

روسيه در بندر انزلي بود و سابقه كالباس سازي در روسيه داشت از آلمان يك كارخانه 

 0800البكاس وارد كردنكد و تكا سكال كيلكوگرم ك 01-01كوچك براي مصكر  روانكه 

ميالدي در بندر انزلي مشغول به كار بود. از آن پس كارخانه را به تهران منتقك  و يكك 

سازي را از آلمان براي يك مك دعكوت ككرد. زمانييكه كارخانكه نفر متخصص كالباس

از بنكدر انزلكي بكه تهكران منتقك  شكد بكا آرزومكان     ككه  0001ليشينيسيي در سال 

عاتي در زمينه تهيه اين فرآورده داشت شريك شد و بكه ايكن ترتيك  در پايتخكت اطال

 سازي بنا نهاده شد. اولين كارخانه كالباس

 هاي گوشتي آم  تاريخچه شركت فرآورده

در  0090تاسيس شد و در سكال  0091ها گوشتي آم  در ديماه شركت تولدي فرآورده

بكرداري رسكيد دو هزار تن در سال بكه بهرهمتر مربع با ظرفيت  101سالني به مساحت 

 بندي كرد: توليدات اين شركت را مي توان در گروههاي زير دسته
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انواع برگكر از گوشكت  -1انواع سوسيس و كالباس از گوشت قرمز، سفيد و ماهي  -0

 غذاي آماده  -0بسته بندي و عم  آوري گوشت سفيد و قرمز  -0قرمز، سفيد و ماهي 

نفكر دكتكرا، نيكز  0رين تينولكويي حوكور كارشناسكان مجكرم شكام  استفاده از آخك

ها و افراد با تجربه را مي توان از نفر كارشناس به اضافه تينيسين 03كارشناس ارشد و 

بندي و توليد و توجه به كيفيت جمله عوام  موفقيت اين شركت دانست. تنوع در بسته

زارت بهداشت، انجمن تغذيه ايران موج  انتخام اين واحد به عنوان نمونه از طر  و

از  1100و كنگره صنايع غذايي شده و اخيراً  هم جايزه بين المللي تينولويي و كيفيت 

هاي آينكده شكام  هاي گوشتي آم  گرديد. برنامهكشور سوئيس نصي  شركت فرآورده

 SO9001:2000هاي جديد جهت محصوالت نو و متنوع. ايجاد سيسكتم نص  دستگاه

بكراي  KAIZENجهت تومين كيفيت و بهداشكت و اجكراي سيسكتم    HACCPIو 

بهبود مستمر همگام بكا سك ت توقتكات مشكتري و پاسكخگوئي بكه خواسكت مصكر  

 باشد. كنندگان مي

 هاي گوشتي تينولويي توليد فرآورده

 نمايند. بندي ميهاي گوشتي را اصوالً به چهار دسته تقسيماز نظر تينولوييك، فرآورده

 كالباس حرارت ديده  -0

 كالباس خام  -1

 كالباسهاي پخته  -0

 گوشهاي عم  آمده  -0
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هكاي گوشكتي هاي تهيه شده در كارخانكه هكاي فرآوردهتقريباً كليه كالباس و سوسيس

 باشد. كشور ما از نوع حرارت ديده مي

كالباس و سوسيس از نظكر تينولكويي تهيكه، اخكتال  شكاياني بكا ييكديگر ندارنكد و 

ترين اختال  آنها ق ر پوشش است كه در كالبكاس بيشكتر بكوده و نيكز ميكزان آم مهم

 باشد. افزودني است كه در سوسيس متموالً بيشتر مي

 آالت و تجهيزات مورد استفاده در صنتت گوشت ماشين

 دستگاههاي رخ گوشت 

باشد كه در جهكت تهيكه چرخ گوشت ييي از دستگاههاي اصلي در صنايع گوشت مي

 گيرد و در سه نوع است. چرخ شده مورد استفاده قرار مي گوشت

 استاندارد  -0

 مخلوط كن  -1

 زير صفر  -0

 دستگاه برش گوشهاي منجمد 

گوشتهاي منجمد بزرگ را تبدي  به ق تات كوچيتر مي كند و داراي دو نكوع سيسكتم 

 است. 

 سيستم گيوتين  -0

 سيستم چرخشي  -1

 دستگاه مخلوط كن 


