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 رشد روز افزون جمعيت انساني و نياز غذايي آنها ، رشد فزآينده توليدات غذايي بخصوص فرآورده

هاي حيواني را طلب مي كند لذا توليد فرآورده هاي گوشتي يكي از اقالم با ارزش و با اهميت 

در گذشته بسياري از كشورهاي مسلمان بخش عظيمي از فرآورده . زنجيره غذايي به شمار مي رود

ا هاي حالل را در كشور خودشان توليد و يا آن را از ساير كشورهاي اسالمي وارد مي كردند اما ب

افزايش جمعيت و دشوار شدن توليد غذا ، كشورهاي اسالمي واردكننده محصوالت حالل از 

  . كشورهاي غير اسالمي همچون استراليا ، نيوزلند ، آمريكا ، تايلند و كانادا شده اند 

بعضي از كشورهاي اسالمي و از جمله كشور خودمان ايران جهت وارد نمودن گوشت و فرآورده هاي 

اين بازرسان بايستي در . ساير كشورها بازرساني را به كشور توليد كننده اعزام مي نمايدگوشتي از 

  .فرآيند توليد به نقاط كنترل حالل دقت نمايند 

  :نقاط كنترل حالل در توليد فرآورده هاي گوشتي عبارتند از 
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شان  ان تمامي محدوديت ها يا ممنوعيت هائي كه خداوند بر مسلمانان قرار داده اكثريتدر مي     

 شيوه كشتار در اسالم بريدن شريان. مربوط به حوزه حيوانات به خصوص حيوانات مزرعه مي باشد

گردن، ناي و مري بدون اينكه سر جدا شود مي باشد، اين عمل بايد توسط مسلماني كه از  هاي

ل جسم و ذهن برخوردار است در حاليكه نام خداوند را براي هر حيوان و پرنده مي سالمت كام

به منظور اينكه كشتار با دست به درستي و صحيح انجام گيرد، در هر مسير . گويد، انجام پذيرد

تعداد افراديكه كشتار را انجام مي دهند . تيمي از افرادي كه كشتار را انجام مي دهند الزم مي باشد

هنوز . دارد ،ساعتي كه عمليات انجام خواهد گرفت ميزانگي به سرعت مسير، اندازه حيوانات و بست

اين عمل در كشورهاي اسالمي و ديگر . همه مسلمانان كشتار با دست را ترجيح مي دهند

كشورهائي كه كنترل كشتارگاه به دست مسلمانان مي باشد به طور گسترده اي مورد استفاده قرار 

  .مي گيرد

نكات  فروش جهتپرورش حيوانات تا بسته بندي نهائي محصول  زمان براي هر عملياتي از     

حيوان بايد از گونه هاي حالل قابل قبولي مثل گوسفند، . تعيين گردد كنترل ذبح اسالمي مي تواند

  .باشد......... و كبوتر  ،مرغ، خروس، اردك، بوقلمون، بلدرچين جوجه هاي كبابي، ،، گاوبز

اسالم حامي رفتار مهربان با حيوان مي باشد بنابراين بايد طوري با حيوانات برخورد شود كه      

آب  بايد حيوانمحل نگهداري  در آنها هيچ استرس و تنشي را قبل از كشتار نداشته باشند،

 حمل و نقل حيوان و خوب استراحت كنند ،حيوانات بايد غذا بخورند. داشته باشدوجود آشاميدني 

   .كشتار بطور مناسب وبه دور از استرس انجام گيردقبل از 

يكي از ملزومات ذبح اسالمي اين است كه چاقو بايد تيز باشد به طوريكه حيوان هيچ دردي را در اثر 

شخصي كه كشتار را انجام مي . اندازه چاقو بايد متناسب با سايز گردن باشد. برش احساس نكند

او . از سالمت ذهن برخوردار بوده و به عمل كشتار نيز آشنا باشد باشد كهدهد بايد زن يا مرد بالغي 

همچنين از سالمت قلبي نيز بايد برخوردار باشد قصاب آموزش ديده كسي است كه بسيار با كفايت 

  .الشه وارد كند بوده و حداقل خسارت را به پوست و

گردن را بريده و بدون اينكه به  يقصاب بايد در حاليكه نام خداوند را مي گويد قسمت جلو    

بريده مي شود نام  واجب است زمانيكه گلو. استخوان گردن برسد شريان گردن و ناي را قطع كند

  . گفتن بسم اهللا كفايت مي كند. خداوند برده شود
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  :در توليد فرآورده هاي گوشتي 1نقاط كنترل حالل

  

HCP1 - منبع گوشت:  

كشتارگاه به عنوان  ازستي اطمينان حاصل كنند كه گوشت دريافتي بازرس كنترل كيفي باي    

اگر تعيين شده باشد كه . باشد شدهتاييدكننده ي ذبح اسالمي تاييد توسط مراجع گوشت حالل 

ذبح شده طيور  از نمي تواندتوليد كننده فرآورده گوشتي كشتار طيور توسط دست انجام شود 

كنندگان نمي توانند بطور همزمان هم محصوالت خوكي يا توليد  .نمايداستفاده توسط ماشين 

  .مشتقات گوشت خوك و هم محصوالت گوشتي حالل را پروسه كنند

  

HCP2 – تجهيزات:  

وسايلي كه براي فرآوري هاي . تجهيزات استفاده شده براي ذبح اسالمي بايستي تميز باشند    

 توليد كننده. گوشت خوك و ساير حيوانات حرام گوشت استفاده مي شوند را نمي توان استفاده كرد

بايستي از وسايلي كه براي توليدات غير حالل استفاده شده اند بعد از اينكه بطور كامل تميز شدند 

مورد استفاده در پروسه هاي انجام شده  تميز كردن تجهيزات. نمايدبراي توليدات حالل استفاده 

روي گوشت تحت شرايط عادي و قابل استفاده تقريبا غير ممكن است به اين دليل وسايل استفاده 

اگر يكي از وسايل  .جدا شوند حالل از وسايل حيوانات جهت حيوانات حرام گوشت بايستي شده

بايستي قبل  مورد نياز باشد ت حاللتوليد محصوال حيوانات حرام گوشت جهتمورد استفاده براي 

روش . شو دادشستتشريفات مذهبي  با تميز كرده و اسالم وسيله را طبق آئين دين آن كارشروع از 

  :قابل قبول شامل موارد زير است

شستشوي كامل وسايل با آب داغ و شوينده ها براي پا ك كردن قسمتهاي قابل مشاهده  - 1    

  .گوشت غير حالل

تميز بوسيله بازرس مسلمان تا براي توليدات حالل قابل  كشي تجهيزات به طور كامل با آبآب - 2    

  .قبول شوند

  

HCP3 - افزودني هاي غير گوشتي:  

بازرسان مواد . مورد استفاده قرار مي گيرندهزاران افزودني براي استفاده در توليدات گوشتي     

افزودني  جمله از. گرددن مخلوط توليدات حالل ابد كه مواد ممنوع و حرام نبايد مطمئن شو غذايي

افزودني  ،، چربي خوك، عصاره گوشت خوكغيرحالل شامل ژالتين شوندممانعت كه بايد  ييها

  .مي باشد الكل حاويو افزودني هايي  حرام گوشت هاي مشتق از حيوانات
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HCP4– پوشش:  

داراي پوشش  شده وريآدات گوشتي فربرخي تولي .پوشش مي تواند خوراكي يا غيرخوراكي باشد    

  .مورد استفاده قرار مي گيرد فرآورده سه نوع پوشش نوع با مطابق .هستند

. ساخته مي شوندثل بره، گوسفند ، بز، گاو و خوك ي ماز روده ي حيوانات كه پوشش طبيعي - 1    

پوشش هاي  ليبطور ك .گرددپوشش هاي ساخته شده از خوك نبايد براي توليدات حالل استفاده 

 كشورهاي اسالمي در تريا از حيواناتي كه به طور اسالمي ذبح شده اند كه بيش اند، نوع دو طبيعي

 مربوط بهو نوع دوم از حيواناتي است كه بطور غير اسالمي ذبح شده اند كه بيشتر توليد مي شود 

حيواناتي كه بطور  ه ازهاي توليد شد از پوشش نبايد در توليد فرآورده حالل  .كشورهاي غربي است

  .غير اسالمي ذبح شده اند استفاده شود

بايستي از  و اين پوشش خوراكي است  .خوك پوشش كالژني ساخته شده از پوست گاو يا - 2    

 .حيواناتي باشد كه ذبح اسالمي داشته اند و حالل هستند

پوشش هاي  .مي شود بعد از پخته شدن كنده وغير قابل خوراكي است  كه پوشش سلولزي - 3    

و در توليد فرآورده  ساخته مي شوند نگليسيريو ديگر افزودني ها مثل  گياهان سلولز ازسلولزي 

  .هاي حالل قابل استفاده اند

 

HCP5 -  بسته بندي و برچسب گذاري:  

وري شده بسته بندي توليد درظرف مناسب و برچسب آهاي فر آخرين مرحله در توليد گوشت    

مي در صورتي  توليد كنندگان .به منظور شناخته شدن به عنوان يك جنس حالل است گذاري آنها

. ده باشدهاي مجوز دهنده تاييد ش سازمانكه توسط بزنند توانند يك محصول را  برچسب حالل 

 كه در توليد آن هيچ مسلماني دخالت نداشته است، ز نبايد يك محصول گوشتيگتوليدكنندگان هر

  .برچسب حالل بزنند

  

HCP6 -  ذخيره سازي در سردخانه:  

. كليه توليدات حالل بايستي در طي منجمد كردن توسط هوا به صورت جداگانه انبار شوند    

توليدات حالل منجمد بايستي بصورت منجمد و جداگانه از غير حالل ها نگهداري شوند مگر اينكه 

حالل بايستي هنگام خروج از انبار و  كليه توليدات .به خوبي بسته بندي و مهر و موم شده باشند

  .سردخانه همراه با گواهينامه حمل باشند
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HCP7 -  بارگيري و حمل:  

يا براي  و و توليدات طيور را مي توان به صورت تازه يا يخ زده به فروش رساند قرمز گوشت    

واردات حالل تمام . استفاده نمود مثل سوسيس، هات داگ و ناگت مرغ فراورده هايي توليد

درصورتي كه مهر و موم نشده و يا توسط كانتينر حمل شده باشند بايستي توسط يك بازرس 

محصوالت حالل بايستي تحت نظر بازرس مسلمان به صورت  .مسلمان بازرسي و دريافت شود

ه كليه توليدات حالل بارگيري شده براي صادرات بايستي همرا .ها تخليه شوند جداگانه از غير حالل

برچسب ) حالل( با كلمه ي بايستي كانتينرهاي حمل همچنين . با گواهينامه ذبح اسالمي باشد

  .گذاري مي شوند
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