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پذیرش مقاله99/12/11 :

که منطبق با ایﻦ دستورالﻌمﻞ تهیه میشود ،در گروه غذاهای حالل قرار میگیرند .برای تولیـد
فرآوردههای شـیری حـالل بایـد امولسفایرها و دیگر اجﺰاء افﺰوده شده به فرآورده شیری از منابع حالل
مﺜﻞ منابع گیـاهی تهیـه شـده باشـند .در تولید خامه ،کره و فرآوردههای چرب از امولسیفایرها برای
جلوگیری از دو فاز شدن استفاده میشود که الزم است حالل باشند .در تولید انواع پنیر نیﺰ از آنﺰیمها و
مواد افﺰودنی گوناگون استفاده میشود .آنﺰیمهای زیادی از خوک بهدست میآیند .آنﺰیم ها اثر مهمی بر
محصوالت فرعی تولید شده از پنیر مﺜﻞ آب پنیر و اجﺰاء مشتق از آن دارند که ایﻦ مواد اولیه خود
میتواند بحث حلیت را در دیگر محصوالت شیری نظیر دسرهای منجمد شیری نیﺰ مورد توجه قرار دهد.
مطالﻌه حاضر در قالب یک تحقیق کتابخانهای و با استفاده از مقاالت مرتبط در بانکهای اطالعاتی و
مطابقت با رساله مراجع و احکام انجام شده است.
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حرام بر سالمت روح و جسم مسلمانان باید از حلیت مواد اولیه و افﺰودنیهای مورد استفاده در ایﻦ
صنﻌت اطمینان حاصﻞ شود و کلیه تولیدکنندگان وﻇیفه دارند تا برای تهیه مواد اولیه و تولید فرآورده
های غذایی حالل و با کیفیـت تـالش نماینـد.
نتيجه گيری :نتیجه گیری ایﻦ مقاله ،بررسی الﺰاماتی است که باید در تولید شیر و فرآورده های شیری
مورد توجه قرار گیرد تا مصرف کنندگان نسبت به حالل بودن ایﻦ محصوالت غذایی اطمینان داشته
باشند.
استناد (ونکوور) :صداقتی م ،مورکی ن .الﺰامات تولید فرآوردههای لبنی حالل .مجله پژوهشنامه حالل .زمستان 1399؛.96-88:)4(3

بوده و اسالم صرفاً دیﻦ مناسک و شﻌاﺋر نیست بلکه اسالم

مقدمه

راه زندگی در همه عرصههای حیات انسان از جمله تﻐذیه

صنایع غذایی ،مانند هر صنﻌت دیگر باید به نیازها و

میباشد .قوانیﻦ و آداب اسـالم بـر روی زنـدگی فـرد فـرد

خواستههای مشـتریان خـود توجه نماید .در حـال حاضر

مسلمانان تأثیر میگذارد .در اسالم به مسأله تﻐذیه نیﺰ مانند

مردم در سراسر جهان نسبت به مواد غذایی ،سـالمت و

عبادت و نماز توجه شده است و برای آن دستورات و

تﻐذیـه از آگـاهی بـاالیی برخوردارنـد .آنهـا خواهان مصرف

رهنمودهایی بیان شده است .مسـلمانان نیﺰ از دستورالﻌمﻞ

غذاهای سالم با کالری ،چربی و سدیم پاییﻦ هستند .عالوه

غذایی اسالمی تبﻌیت میکنند و مواد غذایی که مطابق ایﻦ

بر ایﻦ ترجیح بر آن است که غذا بصورت طبیﻌی تهیه شده

دستورالﻌمﻞ تهیه شده باشد ،در گروه غذاهای حالل قرار

و فاقد آالیندهها باشد( .)1اسالم دومیﻦ دیﻦ بﺰرگ جهان

میگیرند .برای افـراد غیر مسـلمان غـذاهای حـالل اغلـب
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حلیت فرآوردههای لبنی

بـه مﻌنـی غذاهایی است که با باالتریﻦ کیفیت و به طور ویژه

کشتار شده به روش حالل بهدست آمده باشند حـالل

انتخاب و فرآوری شده باشند( .)3-2از نظر تﻌریﻒ ،غذای

هسـتند ،در حالیکه ترکیبات بهدست آمده از خوک حرام

حالل به غذاهایی گفته میشود که عاری از هـر جـﺰء

میباشند .بر اساس ترکیبات اسـتفاده شـده در تولیـد

تشـکیﻞ دهنـدهای باشـد کـه مسلمانان از خوردن آن منع

پنیرهـا یـا سـایر محصوالت لبنی ،ایﻦ محصوالت جﺰء حالل

شدهاند .بر اساس قرآن مجید ،کلیـه غـذاهای خـوب و

و حرام طبقهبندی میشوند .بر همیﻦ اساس افﺰودنیهایی

پـاکیﺰه حـالل هسـتند .بنابرایﻦ ،تقریباً همه غذاهای گیاهی،

نظیر امولسیفایرها یا ممانﻌت کنندههای رشد کﭙک باید مورد

غذاهای حیوانی با منشأ حالل و غذاهایی که طبق اصول بیان

پایش قرار گیرند تا از محصوالت شیری رفع شبهه شود(.)6

شده در قرآن و سنت (زندگی ،اعمال و آموزههای حﻀرت
محمد(ص)) تولید میشوند و مﻌیارهای شرعی در سیر تولید،

اهميت تغذیه حالل در حيوانات توليد کننده شير

فرآوری ،بستهبندی و مصرف آنها لحاظ شود ،حالل هستند.

در زنجیره تولید شیر و فرآورده های شیری حالل،

بر اساس قوانیﻦ اسالم ،مصرف هر نوع ماده غذایی ،آشامیدنی

خوراک دام به عنوان نقطه اصلی کنترل بحرانی برای

و دارویی که موجب مرگ ناگهانی یا تدریجی شود و یا به

اطمینان از تولید شیر حالل در نظر گرفته میشود .عدم

سالمت جسمی و روانی انسان لطمه برساند ممنوع است(.)4

اطمینان از حلیت ،کیفیت و ایمنی خوراک دام بر وضﻌیت

تولید مواد غذایی حالل شبیه تولید سایر مواد غذایی است و

محصوالت غذایی تولیدی نظیر شیر تأثیر گذار است(.)7

با استفاده از تجهیـﺰات و وسـایﻞ مورد نیاز برای تولید

با وجود چارچوبهای نظارتی در مورد خوراک دام در

غذاهای عادی و با در نظر گرفتﻦ موارد خاص و تﻐییرات الزم

کشورهای مختلﻒ ،کالهبرداری در زمینههای تﻐذیه

انجام میشـود(.)3

حیوانات ،به ویژه در زمینه مواد تشکیﻞ دهنده خوراک دام

صنﻌت محصوالت لبنی شامﻞ تﻌداد زیادی

هنوز هم به طور مداوم رخ داده و بارها گﺰارش میشود .از

محصول از شیر تا بستنی و دسرهای منجمد اسـت .صـنایع

نظر برخی کارشناسان چنانﭽه حیوان حالل گوشت از

لبنی یکی از قدیمیتریﻦ صنایع در حوزه مواد خوراکی است.

خوراک حاصﻞ از حیوان حـرام گوشت تﻐذیـه شـود ،ناپاک

پنیر با سابقه تولید پنﺞ هﺰارسـاله ،یکـی از مواد غـذایی با

شده و برای کشتار مذهبی (ذبح) مناسب نمیباشد .در

ارزش غذایی باال در رژیم غذایی انسان محسوب میگردد(.)5

حالیکه دیگران بر ایﻦ اعتقادند کـه حیـوان در صورتی ناپاک

شیری که از حیوانات حالل گوشت نظیر گاو ،گوسفند ،شتر

میشود که در نجاست یا مواد کﺜیﻒ ،زندگی کند و به کرات

و گاومیش بهدست آمده باشد ،حالل است .از شیر برای تهیه

از آن تﻐذیه نماید( .)9-8لﻐت عربی که برای ایﻦ مفهوم
»جلّال«1

است .جلّال به شرایطی گفته

پنیر ،کره و خامه استفاده مـیشـود .آنﺰیمهای مختلفی برای

استفاده میشود واژه

تولید پنیرها مورد استفاده قرار میگیرند .انواع آنﺰیمها،

میشود که حیوان در نﺰدیکی و مجاورت کود و کﺜافات

افﺰودنیها و مواد نگهدارنده مورد استفاده برای تولیـد

زنـدگی میکند و بخـش عمدهای از غذای خود را در مدت

فرآوردههای شیری ،بسیار مهم هستند(.)3

نسبتاً طوالنی از ایﻦ مواد تأمیﻦ میکند .پیامبر اکـرم (ص)

آنﺰیمها ،افﺰودنیها و مواد نگهدارنده بر اساس منابﻌی که

و اهﻞ بیت ایشان خـوردن گوشـت و شیر چنیﻦ حیواناتی را

از آن تهیه شدهاند ممکﻦ است حالل یـا حـرام باشـند.

ممنوع کرده است .)10(2باید در نظر داشت که همه حیوانات

چنانﭽه ایﻦ ترکیبات از میکروبها با منشأ حالل یا حیوانات

حتی وقتیکه در چراگاهها و مراتـع آزاد بـه چـرا مشـﻐولند

Jalalah

1

ی
ﻦ الْبَخْتَرِ ِّ
ﻦ ا ْبﻦِ أَبِی عُمَیْرٍ عَﻦْ حَفْصِ بْ ِ
 2وَ عَﻦْ عَلِیِّ بْﻦِ إِ ْبرَاهِیمَ عَﻦْ َأبِیهِ عَ ِ
ک
صابَ َ
ن أَ َ
ﻞ ا ْلجَلَّالَ ِة -وَ إِ ْ
عَﻦْ َأبِی عَبْدِ ال َّلهِ ع قَالَ :لَا تَشْرَبْ ِمﻦْ أَلْ َبانِ الْإِبِ ِ
شَیْءٌ مِﻦْ عَ َرقِهَا فَاغْسِلْهُ.
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مقـداری از کﺜافات را میخورند .خوراکهای تهیه شده

(درسهای) عبرتی است :از درون شکم آنها ،از میان غذاهای

حاوی محصوالت فرعی و ارگانهای بدن حیوانات حالل

هﻀم شده و خون ،شیر خالص و گوارا به شما مینوشانیم«.

گوشت و حیواناتی که ذبح حالل دارند ،مﻌادل کﺜافات در

شیر نقش مهمی در بهبود تﻐذیه و امنیت غذایی به ویژه

نظر گرفته نمیشوند .عدهای از مسلمانان قویاً احساس

در کشورهای در حال توسﻌه دارد .ترکیب شیر گونههای

میکنند که خوراکی که برای حیوانات حالل تهیـه میشود

پستانداران با توجه به عوامﻞ ژنتیکی ،فیﺰیولوژیکی ،عوامﻞ

بایـد دارای منشأ گیاهی باشد و فرقی نمیکند که ایﻦ

تﻐذیهای و شرایط محیطی بسیار متفاوت است .استفاده از

حیوانات برای تولید گوشت ،شیر و یـا تخـم مـرغ پـرورش

شیر گاو ،شتر ،بﺰ ،گاومیش در سراسر جهان پذیرش و اهمیت

یابند .دیگر مصرف کنندگان مسلمان تنها با محصوالت فرعی

زیادی دارد ،در حالی که مصرف شیر مادیان فقط در اروپای

خوک مخالفند و لﺰوماً بـا خـوراکهـای تهیه شده حاوی

غربی رواج دارد .شیر بﺰ که توسط پﺰشکان بسیاری برای

محصوالت فرعی دیگر حیوانات مشکلی ندارند(.)3

کودکان ،که به شیر گاو حساس هستند ،تجویﺰ میشود و

از جمله مطهراتی که اجماع بر طهارت پس از حصول آن

جایگﺰیﻦ خوبی برای افرادی است که به شیر گاو حساسیت

شکﻞ گرفته استحاله میباشد .در تﻌریﻒ دقیق ،استحاله

دارند .شیر بﺰ برای افرادی که از مشکالتی مانند مﻌده

عبارت است از «تﻐییر حقیقت عرفی یک چیﺰ نجس یا
متنجس به عنوان و چیﺰ دیگری که طهارت واقﻌـی یا ﻇاهری
دارد» .امروزه با توجه به تﻐییراتی که در انواع مواد اولیه و به
تبع ،نجاسات صورت میگیرد ،ممکﻦ است یک ماده نجس
پس از تﻐییر و تحول بسیار استحاله شده باشد (هر چند در
بسیاری از موارد استحاله صورت نمیگیرد و تﻐییرات باعث
تﻐییر حقیقت عرفی ماده اولیه نمیشود) و در صنایع مختلﻒ
از جمله صنایع غذایی مورد استفاده قرار میگیرد.)11(.

اسیدی ،اگﺰما ،آسم ،میگرن ،کولیت ،زخم مﻌده ،اختالل
گوارشی ،بیماریهای کبدی و کیسه صفرا و عالﺋم مرتبط با
استرس مانند بی خوابی ،یبوست و سوء هاضمه رنﺞ میبرند
بسیار مفید است .شیر شتر منبع مهمی از پروتئیﻦها برای
افرادی است که در سرزمیﻦهای خشک جهان زندگی
میکنند و دارای خاصیت ضد سرطانی ،ضد حساسیت و ضد
دیابتی میباشد .شیر گاومیش یک محصول طبیﻌی است که
مانند هر شیر دیگر قابﻞ مصرف است .شیر گاو میش یکی از
غنیتریﻦ محصوالت شیری است که حاوی چربی ،مواد جامد

مشخص است که مسلمان نباید فقط نگران جنبه حالل

کﻞ ،پروتئیﻦ ،کازﺋیﻦ و محتوای الکتوز و خاکستر باالتر

گوشت بودن محصوالت غذایی باشند بلکه باید توجه خود را

نسبت به گاو ،بﺰ ،شتر و شیر انسانی مشخص میشود(-13

به خوراک دام حالل و مواد تﻐذیهای مورد استفاده حیوانات

.)14

برای تولید مواد غذایی حالل نیﺰ مﻌطوف کنند .ایﻦ امر به

شیر غذای کاملی بوده و مواد مﻐذی ،مواد مﻌدنی،

دلیﻞ روش مﻌمولی است که امروزه در تولید خوراک حیوانات

ویتامیﻦها و پروتئیﻦ را برای انسان تأمیﻦ مـیکنـد .انواع

انجام میشود و از پروتئیﻦهای حیوانی ،پودر خون و

گوناگونی از محصوالت لبنی از محصوالتی با حداقﻞ فرآوری

فرآوردههای حیوانی به عنوان خوراک دامها استفاده

مﺜﻞ شیر تازه و خامه تا محصوالت دارای فرآوری پیﭽیده

میشود(.)12

نظیر سسها ،چاشنی و دسرها وجود دارد .متناسب با آن

شير کامل ،کم چربی ،طعم دار ،کره و خامه

محصوالت حالل هـم از ساده تا پیﭽیده وجود دارند(.)3
در بسیاری از کشورها شیرها مﻌموالً با ویتامیﻦ

 AوD

در قرآن کریم و در سوره نحﻞ آیه  66مسلمانان به

غنیسازی میشوند .برای اینکه ایﻦ ویتأمیﻦها در شیر حﻞ

مصرف شیر توصیه شدهاند و از شیر به عنوان غذای سالم و

شوند با اموسیفایرهایی نظیر پلیسورباتها مخلوط یا

دلﭙـذیر یاد شده است » .و در وجود چهار پایان ،برای شما

استاندارد میگردند .ممکﻦ است مواد دیگری نیﺰ به منظور
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افﺰایش پایداری و عمر نگهداری به آن افﺰوده شود.

تشکیﻞ ژل ،تﻐلیظ کنندگی و پایدار کنندگی در انواع مواد

پلیسورباتها امولسیفایرهایی هستند که آنها را میتوان از

غذایی کاربرد دارد( .)18ژالتیﻦ نوع  ،Aمنحصراً از پوست

روغﻦهای گیاهی یا چربیهای حیوانی تهیه کرد .برای تولیـد

خوک تهیه میشود و بنابرایﻦ برای مصرف مسلمانان حرام

فرآورده شـیری حـالل بایـد امولسفایرها و دیگر اجﺰاء افﺰوده

است .ژالتیﻦ نوع  ،Bاز پوست گاو یا گوساله و یا از طریق

شده به شیر از منابع حالل مﺜﻞ روغﻦهای گیـاهی تهیـه

خارج ساختﻦ مواد مﻌـدنی از اسـتخوانهای گـاو تهیه

شـده باشـند .در فرآوری شیر شکالتی و دیگر فرآوردههای

میشود .پوست گاو و گوساله که برای تهیه ژالتیﻦ استفاده

طﻌمدار شیر از قوام دهندهها استفاده میشود .برای آنکه ایﻦ

میشود ،اگر مربـوط بـه حیوانـاتی باشند که توسط

محصوالت مناسب مصرف مسلمانان باشند باید از قوام

غیرمسلمانان کشتار شده باشند ،از نظر مسلمانان حرام

دهندهها یا صمﻎهای گیاهی حالل بدیﻦ منظور استفاده

هستند .اما ژالتیﻦ تهیه شده از استخوان گاوهای کشتار شده

کرد(.)15 ،3

بـه روش حـالل نیـﺰ موجود است .ژالتیﻦ تهیه شده از پوست

برای جلوگیری از جدا شدن فـاز چربـی و فـاز آب از

ماهی به شرطی که بـه منـابع دیگـر ژالتـیﻦ آلـوده نبـوده

یکـدیگر در کره و خامه از مونـو و دی گلیسریدها استفاده

و از ماهیهای تهیه شده باشد که از نظر مصرف کننده

میشود .مونوگلیسریدهایی با منشأ گیاهی و حیوانی وجود

مسلمان در زمره گونههای مـورد قبـول باشـد ،حـالل خواهد

دارد .خوک یکی از حیوانات همه چیﺰخواری است که مصرف

بود .تولید کنندگان مواد غذایی اطالع دارند که ژالتیﻦ با

گوشت و فرآوردههای آن در دیﻦ اسالم حرام است .از آنجا

منشأ نامشخص بسیار مورد تردید واقع میگردد(.)17

که خوک از منابع تهیه منو و دیگلیسریدها است و مصرف

مصرف ژالتیﻦ خوک در دیﻦ اسالم حرام است و ژالتیﻦ

مشتقات خوک در دیﻦ اسالم حرام است ،برای استفاده در

حالل و دیگر مواد قـوام دهنده حالل شامﻞ پکتیﻦ،

فرآوردههای حالل باید از مواد مشتق شده از گیاهان استفاده

کاراگینان و نشاسته اصالح شده که میتوانند جایگﺰیﻦ

نمود .امروزه بسیاری از طﻌمها مﺜﻞ طﻌم کره بوسیله تﻐلیظ

مناسبی برای ژالتیﻦ باشند در حال حاضر در دسترس قرار

ترکیبات طﻌم دهنده از اجﺰاء شیر و محصوالت لبنـی تهیه

دارند(.)17،3

شده و برای تقویت ایﻦ طﻌمها از اصالح توسط واکنشهای

برای ژالتیﻦهای بهدست آمده از پوست گاو ،استخوان

آنﺰیمی استفاده میشود .تولید کننـدگان باید اطمینان

گاو ،پوست ماکیان ،و دیگر حیوانات حالل ،حیوانات باید

حاصﻞ نمایند که آنﺰیمهای مورد استفاده برای تهیه ایﻦ

مطابق با مقررات اسالمی کشتار شوند .هنگـام جمعآوری و

طﻌمها حالل هستند(.)16،3

انتخاب استخوانها برای تهیه ژالتیﻦ مورد مصرف در صنایع

حليت ژﻻتيﻦ مورد استفاده در فرآوردههای شيری

غذایی یا دارویی بایـد بـه حـالل بودن منابع تهیه استخوانها
توجه نمود زیرا نمیتوان از استخوانهای حیوانات حرام بـرای

از افﺰودنیهایی نظیر ژالتیﻦ ،امولسیفایرها ،طﻌم

تهیـه ژالتیﻦ استفاده کرد البته تهیه ژالتیﻦ از استخوان

دهندهها ،تﺜبیت کنندهها و رنگها برای ایجاد خواص

حیوان ذبح شرعی نشده از منظر غالب فقها حالل است(.)19

گوناگون در فرآوردههای شیری استفاده میشود .ژالتـیﻦ از
جمله افﺰودنیهایی است که به طور وسیع در تولید ماست

حليت انواع پنير و فرآوردههای وابسته

استفاده میشود( .)17،3ژالتیﻦ محصولی پروتئینی است که

انواع مختلفی پنیر وجود دارد که با روشهای مختلﻒ و

توسط دناتوراسیون جﺰﺋی پروتئیﻦ رشتهای کالژن از پوست،

مواد افﺰودنی گوناگون فرآوری مـیشـوند .بـرای مﺜال

استخوان و بافتهای پیوندی حیواناتی مانند گاو و خوک

پنیرهای اسیدی را میتوان با لخته کردن شیر با استفاده از

استخراج میشود .ژالتیﻦ به علت دارا بودن خصوصیات

سرکه تولید کرد که یک فرآوری مناسب و حالل میباشد.
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پنیرهای دیگر مﺜﻞ موزارال ،3چدار 4و کولبی 5با استفاده از

از نظر مسلمانان مورد قبول است .البته به شرطی که

آنﺰیمهای لخته کننده شیر و کشتهای باکتریایی تهیه

ترکیبات استاندارد شده و محیط رشـد میکروبـی حـاوی

میشوند .کشتهای باکتریایی عموماً حالل هستند به شرطی

اجـﺰاء حـرام نباشـند و دسـتگاه فرمنتور قبال با مواد حرام

که در محیط حالل رشـد نمایند .اما آنﺰیمها میتوانند از

مورد استفاده قرار نگرفته باشد .در غیر ایﻦ صورت دستگاه

منابع مختلﻒ تهیه گردند .در تولید پنیر آنﺰیمها به انﻌقاد

باید بـا روشـی کـه از نظر تولید حالل مورد تأیید است به

شیر که اولیﻦ گام در پنیرسازی است کمک میکنند .در

طور مناسب شستشو داده و تمیﺰ شده باشد(.)6، 3

صـنایع لبنـی آنـﺰیمهای میکروبی و آنﺰیمهای حیوانی مورد

عالوه بر آنﺰیم در تهیه انواع پنیر از مواد نگهدارنده

استفاده قرار میگیرند .همﭽنیﻦ آنﺰیمها سبب تسریع در

استفاده میکنند .کلیه مواد نگهدارنده و ممانﻌت کننده از

رسـیدن پنیر شده و با هیدرولیﺰ کازﺋیﻦ سبب کاهش

رشد کﭙکها باید از منابع حالل تهیه شده باشند.

حساسیتزاﺋی محصوالت لبنی میشوند .برای ایجاد لخته از

نگهدارندهها مـیتوانند از مخلوط خاص حاوی ناتامایسیﻦ،7

آنـﺰیم کیمـوزیﻦ و برای کمک به مرحله رسیدن پنیر از لیﭙاز

بنﺰوات سدیم ،8پروپیونات کلسـیم 9و سـایر مـواد تشـکیﻞ

میکروبی مخصوصاً در پنیرهای ایتالیایی استفاده میشود.

شـده باشند .ایﻦ مواد ممکﻦ است حاوی مواد امولسیفایر با

آنﺰیمهای دارای منشأ حیوانی از موارد نگرانی مصرف
کنندگان حالل به شمار میرود .اگر آنﺰیمها از حیوانات حرام
گوشت نظیر خوک تهیـه شده باشند پنیر و آب پنیر تولید
شده با ایﻦ آنﺰیمها حرام خواهند بود .پنیر و آب پنیری که
از آنﺰیمهای مربوط به حیوانات حاللی که بر اساس موازیﻦ و
شرایط اسالمی کشتار نشدهاند تهیه شده باشد در فقه شیﻌه
غالب ًا مصرف آنها جایﺰ است ،)20( 6از آن جاﺋیکه آب پنیر
در بسیاری از محصوالت غیر لبنی نیـﺰ وجـود دارد ،اسـتفاده
از آنـﺰیمهای دارای منشأ حیوانی بـرای تولیـد آب پنیـر

منشأ حیوانی باشند کـه در ایـﻦ صـورت مـیتوانـد موجبات
نگرانی مصرف کننده مسلمان را فراهم نماید(.)15
محصوالت فرعی حاصﻞ از فرآیند تولید پنیر شامﻞ آب پنیر،
پروتئیﻦهای تﻐلیظ شده آب پنیر ،پروتئیﻦ جدا شده آب پنیر
و الکتوز هستند .ایﻦ محصوالت فرعی در تﻌداد زیـادی از
فرآوردههای غـذایی نظیر محصوالت قنادی و دسرهای
منجمد کاربرد دارند .ایﻦ مواد در فرآوریهای بﻌدی به
صورت پودر از آب پنیـر مایع تهیه میشوند .به طور مﻌمول

بـرای مصـرف کننـدگان حـالل مشـکﻞ سـاز شـده

پس از جدا کردن آب پنیر در مراحﻞ تولید پنیر ،چیﺰی به

اسـت(.)21

آن افـﺰوده نمـیشود ،بنابرایﻦ اگر پنیر تولید شده حالل

آنﺰیمهای تولید شده به روش تراریخته حالل میباشند.

باشد ،آب پنیر ،و مواد بهدست آمده از آن نظیـر پـودر آب

برای مﺜال رنت گاوی تهیه شده از گوسالهای که بـه روش

پنیـر ،پـروتئیﻦ تﻐلیظ شده آب پنیر و پروتئیﻦ جدا شده آب

غیر اسـالمی کشـتار شده باشد از نظر برخی مسلمانان

پنیر نیﺰ مشروط بـر اینکـه تجهیـﺰات خشـک کننـده از

غیرقابﻞ قبول است ،در حالیکه کمیوزیﻦ تهیه شده به روش

شرایط الزم برای تولید محصول حالل برخوردار باشند ،حالل

میکروبی با استفاده از نسخهبرداری ژنهای کیموزیﻦ گاوی

خواهند بود(.)5

Mozzarella

3

7

4

8

Natamycin
Sodium Benzoate
9
Calcium Propanoate

Cheddar
Colby
 6پنیر مایة برّه و بﺰغالة مرده اگر برّه و بﺰغاله پیش از آن که علﻒخوار
5

شوند بمیرند ،پنیر مایهاى که در شیردان آنها وجود دارد ،پاک است ،ولى
ﻇاهر آن را باید آب کشید.
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قرار گیرند ،امـا افﺰودنـیهایی مﺜﻞ ژالتیﻦ ،طﻌم دهندهها و

حليت دوغ و کفير
دوغ یکی از نوشیدنیهای تخمیری و بومی ایران و
کشورهای آسیایی و اروپایی است( .)22کفیر نوعی نوشیدنی
حاصﻞ از فﻌالیت باکتریهای الکتیکی ،مخمرها و
باکتریهای استیکی بر شیر است که محصولی پیﭽیده
تخمیری با خواص سالمتی بخش تولید میکند(.)24-23
مصرف نوشیدنیهای الکلی و مواد غذایی حاوی الکﻞ و
شراب در اسالم کامال ممنوع است .حتی اضافه کردن مقدار
کمی از نوشیدنیهای مست کننده در غذاها ،آن محصوالت
را حرام خواهد کرد .منظور از الکﻞ اتانﻞ است که به عنوان
مایع مست کننده استﻌمال میشود .الکﻞ موجود در یک
محصول طبیﻌی ممکﻦ است در آن تﻐلیظ شده یا غلظتش
در طول زمان افﺰایش یابد .اکﺜر سیستمهای تأیید کننده
حالل ایﻦ مقدار الکﻞ کم و جدا نشدنی را در سطح 0.1
درصد و برخی تا  0.5درصد میپذیرند .افﺰایش سطح الکﻞ
خون سبب مسمومیت الکلی و تأثیر بر سیستم عصبی،
تنفسی ،قلبی-عروقی و حتی میتواند منجر به مرگ شود(.)3
نتایﺞ تحقیقات نشان میدهد در نمونههای دوغ کفیر درصد
الکﻞ با افﺰایش ماندگاری به دلیﻞ رشد مخمرهایی مانند

ساکارومایسس سرویﺰیه ،10استرپتوکوکوس

لوکونوستوک11

و الکتوباسیلوس 12کفیر افﺰایش مییابد( .)26-25در مطالﻌه
موردی درصد الکﻞ نمونههای کفیر که با روش جی

سی13

) (GCاندازهگیری شده بودند 0.5 ،درصد گﺰارش شدند ،که
در محدوده مجاز قرار داشت و الزم است تحقیقات بیشتر و
گستردهتری بر روی نمونههای دوغ و کفیر در بخشهای
مختلﻒ ایران انجام شود(.)26

امولسیفایرها در صورتی که از خوک تهیه شده باشند،
بیشتریﻦ مشکالت را در حلیت ایﻦ محصوالت ایجاد میکنند.
برای درست کردن بستنی وانیلی طبیﻌی ،شرکت تولید
کننده باید از طﻌم وانیﻞ طبیﻌی استفاده نماید .برای تهیه
عصاره وانیﻞ از اتیﻞ الکﻞ و آب استفاده میکنند که بر اساس
استاندارد باید حاوی حداقﻞ  35درصد الکﻞ باشد .هنگامی
که عصاره به بستنی اضافه میشود ،بستنی تولید شده بیﻦ
 0.2تا  0.5درصد الکﻞ خواهد داشت .میﺰان الکﻞ را در ایﻦ
محصوالت را باید تا میﺰان حداقﻞ مورد نیاز برای ایجاد اثر
مطلوب ماده افﺰودنی مورد نظر کاهش داد .میﺰان الکﻞ در
محصول نهایی باید به کمتر از  0.1درصد برسد(.)3،27-26
البته مطابق نظر فقهایی که الکﻞ مست کننده را نجس
میدانند کم کردن میﺰان الکﻞ (که بیش از حد مجاز و به
اندازه مست کننده برسد) در فرآیند تولید و رساندن آن به
کمتر از حد مجاز در محصول نهایی ،موجب حالل شدن
محصول نمیشود.
چشم انداز بازار حالل در صنعت غذا در جهان
افﺰایش آگاهی مصرف کنندگان مسلمان نسبت به تﻌهد
شرعی خود و غیر مسلمان به سالمت غذای حالل ،تقاضای
زیادی را برای مصرف محصوالت حالل و اجتناب از موارد
ممنوع آنگونه که در قرآن و حدیث آمده است ایجاد
میکند(.)28
اگر چه غذای حالل از  1400سال پیش وجود داشته
است ،اما تنها در چند دهه اخیر محصوالت حالل در سراسر
جهان اهمیت بالقوه یافتهاند .تقریباً  1.8میلیارد مسلمان در

حليت بستنی و دسرهای منجمد

سراسر جهان در بیش از  100کشور زندگی میکنند و

بستنی و دسرهای منجمد مواد غذایی با ارزش تﻐذیه باال

تخمیﻦ زده میشود در سال  2030به  2.2میلیارد در جهان

و حتی فراسودمند مطرح هستند که تولید آنها مستلﺰم

برسد و به همیﻦ دلیﻞ محصوالت و خدمات حالل توجه

استفاده از افﺰودنـیهـای زیـادی است .در تهیه ایﻦ

بسیاری را به خود جلب کردهاند .صنﻌت حالل برای

محصوالت افﺰودنیهای متﻌددی میتوانند مورد شک و تردید

مسلمانان در سراسر جهان برای حفظ بهداشت ،پاکیﺰگی و

10

12

Saccharomyces cerevisiae
Streptococcus Leuconostoc

Lactobacillus
13
Gas Chromatography

11
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سالمت بسیار مهم است و از نظر تئوریک» ،حالل« به یک

غذایی فراسودمند شناخته شدهاند .به طوری که نه تنها

مﻌیار برای کیفیت تبدیﻞ شده است که به طور خاص به هر

تأمیﻦ کننده مواد تﻐذیهای مورد نیاز بدن هستند ،بلکه

چیﺰی که توسط شرع اسالمی برای فﻌالیتهای انسان مجاز

مصرف آنها سبب بهبود عملکردهای فیﺰیولوژیکی ،ارتقاء

است اشاره دارد(.)29

سالمتی انسان و پیشگیری از ابتال به بیماری میشود .از

بنابرایﻦ ،بازار محصوالت حالل و خدمات آنها بسیار مورد

دیدگاه مسلمانان عالوه بر ارزش تﻐذیهای شیر و فرآوردههای

توجه قرار گرفته است و از نظر تجاری ،بازار حالل فرصتهای

شیری ،اطمینان از حلیت آنها حاﺋﺰ اهمیت است .تهیه شیر

بسیار جذابی را اراﺋه میکند .با توجه به اینکه بازار

از حیوان حالل گوشت ،به کارگیری آنﺰیمها ،امولسیفایرها،

فرآوردههای سنتی حالل به نقطه اشباع رسیدهاند ،ضرورت

نگهدارندهها ،قوام دهندهها و افﺰودنیهای حالل بر پایه

یک بازار جدید بر پایه اصول تولید فرآورده حالل سبب ایجاد

گیاهان در فرآوردههای شیری باید مورد توجه قرار گیرد.

یک الگوی جدید از ارزشهای تجاری میشود که مخصوصاً

همﭽنیﻦ کنترل الکﻞ تولید شده در طول فرآیند تولید حاﺋﺰ

در بخش غذایی و آشامیدنیها مورد توجه خواهد بود(.)28

اهمیت است .از نظر تئوریک» ،حالل« به یک مﻌیار برای
کیفیت تبدیﻞ شده است و امروزه با نماد یا عالمتی که بر

نتيجه گيری

روی بسته بنـدی چـاپ مـیگردد حلیت ماده غذایی تأیید

اسالم دومیﻦ دیﻦ بﺰرگ جهان بوده و دارای سریعتریﻦ

میشود.

نرخ رشد است .اهمیت مصرف غذای حالل و مطلوبیت غذای
حالل در میان مسلمانان بسیار باالست .زیرا خداوند رحمان
در آیات متﻌدد ،انسانها را به خوردن غذای حالل و پاکیﺰه
توصیه مینماید و خوردن غذای حرام را به منﺰله پیروی از

تعارض منافع
نتایﺞ حاصﻞ از ایﻦ مطالﻌه با منافع نویسندگان و محققان
در تﻌارض نمیباشد.
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ABSTRACT
Background and objective: Muslims follow Islamic dietary guidelines for food
preparation, and foods prepared in accordance with this guideline fall into the
category of halal foods. To produce halal dairy products, emulsifiers and other
components added to dairy products must be prepared from halal sources such
as plant sources. In the production of cream, butter and fatty products,
emulsifiers are used to prevent becoming two phases in product, which need to
be halal. Various enzymes and additives are used to produce different types of
cheese. Many enzymes are obtained from pigs. enzymes have an important
effect on by-products made from cheese such as whey and its derivatives. These
raw materials themselves can address the issue of solubility in other dairy byproducts such as frozen dairy desserts.The present study in the form of library
research using related data banks and are coordinated with reference epistle and
commandments.
Results: Therefore, due to the widespread production and consumption of dairy
products and the revelation of the negative effects of haram foods on the health
of the soul and body of Muslims, it is necessary to ensure the raw materials and
additives used in this industry are halal and all manufacturers have a duty to
prepare halal and qualify raw materials and food products.
Conclusion: Results of this article is to examine the requirements that should be
considered in the production of milk and dairy products so that Muslim
consumers are confident milk and dairy products are halal at the time of
consumption.
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