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 پیشگفتار -1

 تولید شده گرم ينادمار میزان پذيرش بررسی"مستخرج از پروژه « کمان ینرنگ یقزل آال  یگرم از ماه ينادماردستورالعمل »

برداری صاحبان و  باشد که جهت  بهره های موردی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور می از پروژه "ینرنگ یقزل آال یاز ماه

 تهیه و تنظیم گرديده است.مديران صنايع فرآوری آبزيان، پرورش دهندگان و مديران اجرايی بخش شیالت 

 

 مقدمه  -2

 یفرآورده در محل ینمک و نگهدار یک،است یداسکی نظیر خورا یدهایاست که به کمک اس یا حفظ شده یمهفرآورده ن ينادارم

در قرن هفدهم  یماه يناد. ماريدآ یبعمل م یریها جلوگ يمآنز یتو فعال يیمواد غذا داسفعامل  یها یکروارگانیسماز رشد و نمو م ،سرد

مربوط  يی،اروپا یکشورها ینب یماه ينادمار یدتوسعه در تول بیشترين .داشته است یشمال یاروپا دممر يیدر اقتصاد غذا ینقش مهم

(، يوگسالوی) يناداآلمان، هلند( مار يکا،)آمر ينادمار يا ينیتمر ينمختلف تحت عناو یفرآورده در کشورها ينباشد. ا یبه کشور آلمان م

 شود. ی( شناخته میهتزسوس )ترک یک( و بالیا(، اسکابخ )اسپانيتالیا)ا يناتومار

محصول  ينا یدتول یآور به فن یابیبا دست ينبنابرا .کالن ندارد یگذار يهبه سرما یازساده بوده و ن نسبتاًفرآورده  ينا یدتول خط

بصورت  ،انسان یاصل یبعنوان غذا ينادنمود. از مار ينادمار یدکوچک تا کارخانجات بزرگ تول یها کارگاه یانداز توان اقدام به راه یم

 گردد.  یاستفاده م یزساالد ن یهدر ته ينادموارد از مار یشود. در بعض یغذا استفاده م یچاشن نوانبع یغذا و گاه یشپ

آالی رنگین کمان، نخستین گونه از خانواده آزاد ماهیان است که به عنوان غذای اصلی انسان پرورش يافت. در حال  قزل

در تأمین غذای انسان دارد. علت اين امر فقط ارزش غذايی باالی اين ماهی و کمیاب و گران  ای قابل مالحظهحاضر اين ماهی سهم 

ای است  های اشباع نشده شوند نیست، بلکه به اين دلیل است که اين ماهی غنی از چربی شدن ماهیان وحشی که از طبیعت صید می

 که وجودشان برای داشتن تغذيه سالم ضروری است.

 

 

 

 

 

 



آالی رنگین کمان از کشور دانمارك آغاز شد.  با وارد کردن تخم چشم زده قزل 1338آال در ايران از سال  پرورش ماهی قزل

ی نداشت. از سال توجهیِ قابل آال پیشرفت کمّ بنا به داليل مختلف از جمله عدم وجود فناوری مناسب پرورش، فعالیت پرورش قزل

آال و گسترش آن نیز مورد توجه  های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، صنعت پرورش ماهی قزل ريزی با آغاز برنامه 1368

 1315تن در سال  165787به  1351تن در سال  101آالی پرورشی از  ای که تولید قزل . به گونهه استاران واقع شدزسیاست گ

آال به   های کشور فعالیت پرورش قزل تقريباً در تمام استانضر در حال حا(. 1316رسیده است )سالنامه آماری سازمان شیالت ايران 

 های مختلف گسترش يافته است. شیوه

ای از  به منظور توسعه صنايع تبديلی، افزايش درآمد و سهم اشتغال بخش و تولید محصولی آماده مصرف با امکان ايجاد طیف گسترده

و  ی با ارزش افزوده باالها که از فرآورده ينادمار یدآال را در تول قزل یماه یداتاز تول یتوان بخش یمهای مختلف،  ها برای ذائقه طعم

 مصرف نمود. است یالتیارزآور ش

 اهداف:  -3

 آماده مصرف و ايجاد ارزش افزوده  يدمحصول جد یدتول 

 آال قزل یاز ماه های بسیار متنوع امکان ايجاد طعم آبزيان با یها به فرآورده یبخش تنوع 

 در کشور يیزا اشتغالافزايش و  یاقتصاد رونق 

 دامنه کاربرد -4

های تهیه غذای خانگی در  ها و همچنین آشپزخانه اين دستورالعمل قابل ارائه به صاحبان صنايع فرآوری آبزيان، رستوران

های کشور و  در تمامی استانآال تقريباً  باشد. با توجه به پراکندگی گسترده پرورش ماهی قزل های شمالی و جنوبی کشور می استان

توان در مناطق ساحلی و غیرساحلی کشور به  همچنین قابلیت تولید اين محصول حتی از ماهیان ريزاندام )دريايی و پرورشی(، می

 ترويج تولید صنعتی و ايجاد مشاغل خانگی با اين فرآورده اقدام نمود.

 مسئولیت -5

 یآال قزل یاز ماه تولید شده گرم ينادمار میزان پذيرش بررسی"ی با عنوان معصومه رهنما سنگاچینی مجری پروژه تحقیقات

 "ین کمانرنگ

 

 تعاریف -6

Marinadeدهی، ترشی( )طعم : ماريناد 

By-product :های ضمنی )جانبی( فرآورده 



Acceptanceپذیرش و مقبولیت : 

 روش کار -7

 

 آال فرآیند تولید ماریناد گرم ماهی قزل
درجه تازگی مناسب، پس از شستشوی اولیه و قطع سر و تخلیه امعاء و احشاء به قطعات مورد نظر برش داده شده، بستته  های با  ماهی

گیرند. اين کار باعث از دست دادن بخشتی از آب گوشتت،    درصد قرار می 15ساعت در محلول آب نمک  3تا  1ها، بین  به ابعاد برش

 گردد. جذب نمک و سفت شدن بافت ماهی می

 

 

 

 

 

 

 

 

جات معطر با درصتدهای مشتخو و بابتت در     ها  از آب نمک خارج و آبکشی شده، با محلول سرکه، آب، نمک و ادويه سپس ماهی 

 درجه سیلسیوس پخت اولیه می شوند. 70دمای 

 

 

 

 

 

 

 



بنتدی و در دمتای    پالستیکی بتزرگ بستته  ای يا  دانه و سبزيجات معطر در ظروف شیشه ها بعد از پخت اولیه همراه با گلپر، سیاه ماهی

cيخچال )
هتای کوچتک    گردد. اين محصول در کمتر از يک هفته آماده مصترف بتوده و متی تتوان در شیشته      ( نگهداری می0 -4○

( تهیه بندی نمود. الزم به ذکر است ماريناد ماهی اين قابلیت را دارد بسته به ذايقه افراد با طعم های مختلف )شیرين، ترش و ... بسته

 گردد.

 

 

 

 

 

 

 ها در تهیه محصول با کیفیت و سالم از الزامات و رموز موفقیت خواهد بود:  در تولید ماريناد نکاتی وجود دارد که توجه به آن

 استفاده از ماهی تازه به نحوی که مرحله اتولیز )خود هضمی( در ماهی توسعه نیافته باشد. .1

 فاقد يُد. های استفاده از سنگ نمک و بطور کلی نمک .2

رعايت کامل شرايط بهداشتی شامل مواد اولیه، اماکن، نیروی انسانی، ظروف و ابزار، به دلیل فقتدان فراينتد حرارتتی و يتا       .3

 هرگونه اقدام حذف کننده مخاطرات زيستی.

 ر(.مورد نظ pH)لزوم بهینه يابی فرآيند تولید برای دستیابی به  6/4تر از  نهايی محصول به پائین pHتنظیم  .4

 مزایای تولید ماریناد ماهی:

 استفاده از انواع ماهیان ريزاندام و ماهیان پرورشی  امکان 

 تولید ماريناد بعنوان چاشنی و يا غذای اصلی  پتانسیل 

  تولید آسان اين محصول به دلیل در دسترس بودن مواد اولیه و مواد افزودنی 

  فرآورده  ينا یدتول خط بدلیل ساده بودن کالن یگذار يهبه سرما یازنعدم 

  

  

 
 


