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طرز تهیه ماریناد ماهی
تهیه و تنظیم :عظمت دادای قندی

مقدمه:
ماریناد فرآورده نیمه حفظ شده ای است که به کمک

اسکیدیای رککراکث ماکی اسکید اسکمی

و نمک

و ن کداری

فرآورده در محلث سرد از رشد و نمک میکروارگانیسم یای فاسد کننده مکاد غذایث و فعالیت آنزیم یا جلککگیری بعمکی
مث آید .ماریناد مایث در قرن یفدیم نقش م مث در اقمصاد غذایث مردم اروپای شمالث داشمه است .بیشمرین تکسکعه در
تکلید ماریناد مایث بین کشکریای اروپایثو مربکط به کشکر آلمان مث باشد .این فرآورده در کشکریای مخملک
عناوین مرینیت یا ماریناد (آمریکاو آلمانو یلند) ماریناتک (ایمالیا)و اسکابخ (اسپانیا) و بالی

تحکت

تزسکس (ترکیه) شنارمه مکث

شکد .رط تکلید این فرآورده بسیار ساده بکده و نیاز به سرمایه گذاری کالن ندارد بنابراین با دسمیابث به فن آوری تکلیکد
این محصکل مث تکان اقدام به راه اندازی کارگای ای ککچ

تا کاررانجکا بکزرت تکلیکد مارینکاد نمککد .از مارینکاد

بعنکان غذای اصل ث انسان بصکر پیش غذا و گایث بعنکان چاشنث غذا اسمفاده مث شکد .در بعضث از مککارد از مارینکاد
در ت یه ساالد نیز اسمفاده مث شکد .

فرآیند تولید ماریناد سرد
ابمدا مایی ا پس از صید تکسط مخازن  CSWوارد کاررانه شده پس از شسمشکی اولیه و قطع سر و تخلیه
امعاء و احشاء مایی ا را به مد  24ساعت در محلکل آب نم
شدن بافت مایث مث گردد .سپس مایی ا را از آب نم

 %12قرار مث دییم این کار باعث سفت

رارج نمکده و آبکشث مث نماییم.

سپس با درصدیای به شرح ذیی در ظروف پالسمیکث بزرت ریخمه و درب آن را بسمه و در دمای یخچال
ن داری مث نماییم.
(نسبت مایث به اسید اسمی

 1به  2مث باشد)
مایث

%30

اسید اسمی

%60

نم

%3

سیر

%2

فلفی سفید

%0/5

نعناع رش

%0/5

گلپر

%0/5

سیاه دانه

%0/5

شکر

%3

فرآیند تکلید ماریناد گرم
روش تکلید ماریناد گرم یمانند ماریناد سرد بکدهو فقط در این روش پس از آب نم
مد  4-6ساعتو مرحله پخت اولیه به روش رش
به مد  20 -30دقیقه ) انجام مث گیرد.

گذاری مایث به

(دودرانه صنعمث) ( در دمای  70 -80درجه سلسیکس

تصویر یک -نمودار فلوچارت تولید ماریناد
ماهی تازه
شستشوو دم زنی
شستشو سر
ماهی تازه
سرو دم زنیممممم
تخلیه امعاء و احشاءشستشو

گرم4ساعت
آب نمک ٪12به مدت-6

پخت ماهی در دودخانه صنعتی

آب نمک  ٪12به مدتسرد
یکروز

( به مدت  20-30دقیقه در حرارت 70-80

درجه سانتیگراد)
بسته بندی اولیه در ظروف 5کیلوگرمی حاو ی محلول نمک اسیداستیکو
افزودنیهاوطعم دهنده های بسته بندی نهایییدر ظروف  200گرمی
مهمترین دستاوردها:
 .1تولید محصول جدید و آماده مصرف از فیله ماهیان
 .2افزایش سهم مصرف انسانی ماهی در کل افزایش مصرف سرانه آبزیان
 .3اشتغالزایی در کشور

بخش تحقیقات فرآوری آبزیان
آدرس :بندرانزلی -کیلومتر  11جاده آستارا
تلفن 013 -44560091 :فاکس013 -44560271 :

