طرز تهیه منک خوراکی علوم چهارم دبستان
قبل از احداث كارخانههاي تصفيه ي منک  ،منک خورايك در كارگاههاي سنتي به اين شكل توليد مي شد كه به سنگ منک
استخراج شده از معدن ،پس از آسياب شدن و رسند كردن ،يُد اضافه گشته و در كيسههاي نايلوين زرد رنگ روانه ي بازار
مرصف مي شد.
اين نوع منک  ،به علت آنكه هيچ گونه عمل تصفيه اي روي آن انجام مني گريد ،غري استاندارد بوده و مرصف خورايك آن در
درازمدت عوارض نامطلويب ايجاد مي منايد و بايستي از مرصف آن جدا خودداري شود.

روش مكانيزه ي تصفيه منک
روش توليد در كارخانههاي تصفيه ي منک شامل مراحل زير است:
 آسياب كردن سنگ منک (يا استفاده ي مستقيم از منک تبخريي) و انحالل آن در آب خالص و تهيه ي محلول اشباع آب
منك
 اضافه كردن مواد شيميايي براي رسوب كامل كلسيم و منيزيم و خارج منودن مواد نامحلول.
 عبور محلول آب منک از فيلرتهاي شني براي حذف ذرات ريزتر از 30ميكرون.
 تبخري محلول اشباع منک و توليد بلورهاي (كريستالها) خالص منک و جداسازي آنها توسط سانرتيفوژ.
 شست وشوي نهايي بلورهاي منک در سانرتيفوژ و اضافه كردن يُد به آن.
 خشك كردن كريستالهاي منک در خشك كن با استفاده از هواي گرم و انتقال منک به سيلوهاي ذخريه.
 بسته بندي منک با دستگاههاي متام اتوماتيك.
هامنگونه كه ديده مي شود در اين روش عالوه بر افزايش ميزان خلوص تا حداقل 99/5درصد ،متام ناخاليصهاي محلول و
نامحلول منک حذف مي شوند و نيز به علت دماي باالي مورد استفاده ،آلودگيهاي ميكرويب(كه در صنايع غذايي از اهميت
بااليي برخوردار است) از بني مي روند.

يُــــد دار كردن منک
بسياري از مواد غذايي به طور معمول در رژيم غذايي مردم كشورمان كم است .يُد از جمله ي اين مواد است كه هرچند بدن
به مقدار زياد آن احتياج ندارد ،اما كمبود آن هم مشكالت زيادي را به دنبال دارد.
اختالالت نايش از كمبود يُد ،بيش از يك ميليارد نفر از مردم جهان و از جمله ايران را در معرض خطر قرار داده است.
برريسهاي به عمل آمده نشان مي دهد كه منک  ،ايدهآل ترين وسيله براي افزايش يُد است ،زيرا تنها ماده ي غذايي است كه
در دسرتس عموم مردم است و در بيشرت جوامع روستايي ممكن است تنها كااليي باشد كه از خارج به آنها مي رسد.
روشهاي افزايش يُد به منک ساده و قابل اجراست ،به خصوص وقتي منک براي مرصف تصفيه مي شود ،يُد افزايي تاثري بسيار
ناچيزي در قيمت آن خواهد داشت .براي اضافه كردن يُد به منک از تركيبات يُدور يا يُدات پتاسيم و به ميزان  30تا 50گاما
(مييل گرم در كيلوگرم) استفاده مي شود.
اضافه كردن يُد به منک تاثري بسيار زيادي در ريشه كني بيامري گواتر در بني مردم ايران داشته است
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