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«مقاله کوتاه»

بررسی آلودگی میکروبی و وجود ناتامایسین در دوغهای صنعتی تولیدشده در استان اردبیل
نسیم سهیلی ،1رامین عطازاده ،*2آزاده جدایی

3

 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد صوفیان  ،دانشگاه آزاد اسلامی ،صوفیان ،ایران
 .2استادیار گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد صوفیان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،صوفیان ،ایران
 .3استادیار گروه شیمی ،واحد صوفیان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،صوفیان ،ایران
*نویسنده مسئول

مکاتباتr.atazadeh@gmail.com:

(دریافت مقاله 98/3/5 :پذیرش نهایی)98/44/41 :

چکیده
ناتامایسین نگهدارندهای است که جهت کنترل کپک و مخمر در دوغ استفاده میشود و این در حالی است که بر اساس ضوابط سازمان غذا و
دارو استفاده از هرگونه نگهدارنده در تولید دوغ را ممنوع اعلام کرده است؛ بنابراین این پژوهش با هدف تعیین میزان آلودگی میکروبی و
میزان ناتامایسین در  06نمونه از دوغهای  46کارخانه تولیدکننده محصولات لبنی در استان اردبیل انجام شد .آزمونهای میکروبی نمونهها
برای تعیین کلیفرمها ،کپک و مخمرها ،استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کولای انجام شد .نتایج نشان داد از ناتامایسین در بین
کارخانههای مختلف در حدود  33/33درصد بالاتر از  46 ppmو  20/03درصد پایینتر از  46 ppmاستفاده شده است .همچنین بیشترین
مصرف ناتامایسین مربوط به فصل گرم بوده است .در نمونههای مورد مطالعه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کولای مشاهده نشد
و کلیه نمونهها از نظر این دو باکتری منفی بودند ،از طرفی  26درصد از نمونهها از نظر کپک و مخمر و  45درصد از نمونهها از نظر
کلیفرمها بیش از حد مجاز استاندارد بود .با توجه به وجود آلودگی میکروبی و ناتامایسین در برخی از محصولات دوغ صنعتی و کیفیت غیر
قابلقبول آنها باید اقدامات لازم در راستای حذف آلودگیهای شیر و فرآوردههای حاصل از آن صورت گیرد.
واژههای کلیدی :آلودگی میکروبی ،دوغ صنعتی ،ناتامایسین
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غذایی و جذب بسیار ناچیزی از طریت دستگاه گقوارش

مقدمه
طبققت تعریققف اسققتاندارد ملققی ایققران ،دوغ سققاده،

میباشد .از طرفی این نگهدارنده محقدودیتهقایی دارد؛

نوشیدنی لاکتیکی حاصل از تخمیر شیر اسقت کقه مقاده

از جملققه ایققنکققه میققزان دریافققت مجققاز روزانققه ایققن

خشک آن از راه رقیت کردن ماست یقا شقیر دوغسقازی

ترکیب  6/25تا  6/36میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن

استاندارد شده است ( .)ISIRI 2453/2008این محصول

بدن در روز میباشد .میزان رایج مورد اسقتفاده از آن در

در صورت فرآوری صحیح قبل از مصرف ،یک فرآورده

مواد غذایی تا  2/58میلیگرم به ازای هقر کیلقوگرم وزن

سالم بهشمار میآید؛ اما در صورتیکه عملیات بهداشقتی

بدن در روز و در غالب موارد بقهعنقوان یقک عامقل بقا

در حقققین تهیقققه آن بقققهدرسقققتی رعایقققت نشقققود،

کاربری سطحی در حدودی کمتقر از  46میکروگقرم در

میکروارگانیسمهای عامل فساد مانند کپقک و مخمقر در

هر سانتیمتر مربع میباشد (.)Esfandiari et al., 2013a

آن زنده مانده و تکثیر مییابنقد (.)Kofeili et al., 2006

محتوای نگهدارنده ناتامایسقین در دوغهقای تولیقدی

در

 49کارخانقه تولیدکننقده محصققولات لبنقی بقا وضققعیت

دمای محیط ،مستعد آلودگی با کپک و مخمقر و بع قی

بهداشتی متفاوت در استان اصفهان نشقاندهنقده وجقود

از باکتریها است که سبب افت کیفیت و کقاهش زمقان

ناتامایسققین در چهققار نمونققه از دوغهققای تولیققدی در

ماندگاری آن میشقودMehraban Sangatash et al., ( .

کارخانههای لبنی تولیدکننده دوغ با وضقعیت بهداشقتی

 .)2011ای قن موضققوع چققالش مهم قی در صققنعت شققیر

متوسط بود (.)Esfandiari et al., 2013a

دوغ بهعلت غنی بودن از مقواد مذقذی بقهخصقو

بهشمار میآید ،بههمین دلیل بررسی و ارائه راهکارهقایی

بهرغم اهمیت رعایقت اصقول بهداشقتی در ت قمین

برای حفق کیفیقت و افقزایش مانقدگاری دوغ صقنعتی

ایمنققی محصققولات غققذایی در کارخانجققات فققرآوری

اهمیت روزافزونی پیدا کرده اسقت .یکقی از روشهقای

محصققولات شققیر و تأکیققد وزارت بهداشققت ،درمققان و

افزایش مقدتزمان مانقدگاری مقواد غقذایی ،اسقتفاده از

آموزش پزشکی مبنی بر عقدم اسقتفاده از ناتامایسقین در

حقققرارت ،نگقققهدارنقققدههای شقققیمیایی و ترکیبقققات

دوغ ( ،)IRIFDO, 16903/2009هقدف مطالعقه حاضقر

ضققدمیکروبی اسققت .از جملققه ای قن مققواد ،ناتامایس قین

بررسی میزان آلودگی میکروبقی و میقزان ناتامایسقین در

میباشد که جهت کنترل آلودگیهای میکروبقی بقه دوغ

دوغهای صنعتی تولید شده در استان اردبیل میباشد.

اضافه میگردد ( .)Esfandiari et al., 2013bناتامایسین
یا پیماریسین ،ترکیب آنتیبیوتیکی بقا فرمقول شقیمیایی

مواد و روشها

 C33G47BI13و وزن مولکققولی  3/005دالتققون مققیباشققد

 -روش نمونهگیری

( .)Capitan Vallvey et al., 2000از مزایای ناتامایسین

در این مطالعه طی شش ماه متوالی (بهمقن مقاه سقال

قابلیت انحلال بسیار کم این ترکیقب ،واکقنش نقدادن بقا

 91تا تیرماه سال  06 )95نمونقه دوغ پاسقتوریزه بقدون

سایر ترکیبات مواد غذایی ،عدم تأثیر بر بقو و مقزه مقواد

گاز ،همگقن و گرمادیقده تولیقدی  46کارخانقه (از هقر
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کارخانه  0نمونه) در استان اردبیل تهیقه و بررسقی شقد.

(حلال  )Bآغاز گردید و در نهایت بقه مققدار ( 33حلقال

در ماههای بهمن ،اسفند و فروردین بهعنوان فصل سقرد

 )Aبه ( 03حلال  )Bبا سقرعت جریقان  4میلقیلیتقر در

و در ماههای اردیبهشت ،خرداد و تیر بهعنوان فصل گرم

دقیقه به پایان رسید .صحهگذاری و استاندارد نمودن ،بقا

(یک نمونه در هر ماه ،یعنی سه نمونقه در هقر فصقل از

تزریت محلول استاندارد با غلظت  5میلیگقرم بقر لیتقر از

هر کارخانه) ،از مراکز خرید بهطور تصادفی تهیه شد.

ناتامایسین (صنایع تبدیلی نانو گام مهر ،ایران) به نمونقه

 -آزمونهای میکروبی

دوغ فاققد ناتامایسقین انجقام گرفقت ( Guarino et al.,

مطابت استاندارد ملی ،سوسپانسیون و لولههای سریال
رقققت تهیققه شققدند ( .)ISIRI, 8923-5/2011سققپ

.)2011
 -تجزیه و تحلیل آماری

شققمارش کپققک و مخمرهققا (،)ISIRI, 10154/2007

دادهها با استفاده از نقرمافقزار  SPSSنسقخه  40و بقا

شمارش کلیفرمهقا ( ،)ISIRI, 5486-2/2002شقمارش

استفاده از آزمون کایدو و تی مسقتقل تجزیقه و تحلیقل

اشریشیا کولای ( )ISIRI 2946/2008و استافیلوکوکوس

شدند .کلیه آزمایشها در سه تکرار انجام گرفت .جهقت

اورئوس کواگولاز مثبت ( )ISIRI, 6806-1/2005انجقام

مطالعققه تفققاوت بققین برنققدهای دوغ از آنققالیز واریققان

گرفت.

یکطرفه ( )ANOVAو برای مقایسه میانگین برنقدها از

 -اندازهگیری مقدار ناتامایسین

آزمون چند دامنهای دانکن ( )Duncanدر سطح احتمقال

اندازگیری مققدار ناتامایسقین بقا اسقتفاده از دسقتگاه

 5درصد استفاده شد.

 )Agilent, 1200 series, USA( HPLCانجقام گرفقت.
پق

از همگققن کققردن نمونققه بققا محلققول آب/متققانول،

فیلتراسققیون بققا فیلت قر سققرنگی بققا منافققذ بققا قطققر 6/15
میکرومتری انجقام شقد و عملکقرد  HPLCبقهصقورت
 Isocraticانجقام شقد .فقاز متحقر جهقت جداسقازی
نگهدارنده شقامل حلقال  6/4( Aدرصقد از تقریفلقورو
اسققتیکاسققید در آب) و حلققال  6/4( Bدرصققد از
تققریفلوریققک اسققتیکاسققید در مخلققوط اسققتونیتریل-
تتراهیدروفوران ،با نسبت حجمی  4به  )5استفاده گردید.
برنامهریزی دستگاه در مدت  26دقیققه بقا یقک شقویش
شققیبی ( )Gradient elutionاز ( 96حلققال  )Aبققه 46

یافتهها
طبققققت نتققققایج ،در نمونققققههای مققققورد مطالعققققه
استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کولای مشاهده نشد
و کلیه نمونهها از نظر این دو بقاکتری منفقی بودنقد .از
 06نمونه مورد مطالعه ،جمعیقت کلیفقرم در  54نمونقه
( 85درصد) در حد مجاز و  9نمونه ( 45درصقد) بقیش
از حد مجاز برآورد شدنتایج نشان داد که تعداد کپقک و
مخمققر در  18نمونققه ( 86درصققد) در حققد مجققاز و 42
نمونه ( 26درصد) بیش از حد مجاز بودند (جدول .)4
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جدول ( -)4توزیع فراوانی آلودگی کپک و مخمر و کلی فرمهای  06نمونه دوغ مورد مطالعه در مقایسه با حد
مجاز استاندارد ملی ایران ()ISIRI 2453/2008
حد مجاز

نوع آلودگی

تعداد (درصد) موارد

()cfu/ml

در حد مجاز

بیشازحد مجاز

کلیفرم

46

(54 )85%

(9 )45%

کپک و مخمر

466

(18 )86%

(42 )26%

بهمیزان  9/35 ppmدر رتبه  2و کقمتقرین میقزان (ppm

میزان ناتامایسین نشقان داد کقه تفقاوت بقین برنقدها
معنیدار ( )p >6/64میباشد بهاستثنای دو برند شماره 1

 )3/ 85متعلت به برند  1بود (جدول .)2

و  8بقیه برندها باهم اختلاف معنیداری نداشتند .برند 8
جدول ( -)2مقایسه میانگین  46برند دوغ مورد مطالعه از نظر مقدار ناتامایسین
برند دوغ
میانگین

4
ab

44/36

2
ab

46/05

3
ab

42/66

1
c

3/85

5
a

43/66

0
ab

44/35

3
ab

44/45

8
bc

9/35

9
ab

44/85

46
a

42/56

SEM

6/830

Pr

6/6664

حروف غیرمشابه در ردیف نشاندهنده اختلاف معنیدار است (.)p >6/64

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین مقدار ناتامایسین

میزان مصرف در هر دو فصل یکسان برآورد شد .فصقل

در فصول سقرد و گقرم در برنقدهای  5 ،1 ،3 ،2و  0در

گققرم بققیشتققرین مصققرف ناتامایسققین ( )42/34 ppmرا

سطح احتمال  4درصد و در برند  4در سطح احتمقال 5

نسبت به فصل سرد داشت (جدول .)3

درصد تفاوت معنیدار وجود داشت؛ اما در برنقدهای ،3

مقایسه مقدار مصرف ناتامایسین در نمونقههای دارای

 9 ،8و  46بین فصلهای سرد و گرم تفاوت معنقیداری

کلیفرم در حد مجاز و غیرمجقاز نشقان داد کقه تفقاوت

مشاهده نشد .در کلیه برندهایی کقه تفقاوت معنقیداری

معنیداری بین این دو گروه وجود ندارد.نتایج مربوط به

( )p> 6/64داشتند میقزان مصقرف ناتامایسقین بقین دو

مطالعه کپک و مخمر نیز در این خصو

یکسقان بقوده

فصل بیشتر شده بهاستثنای چهار برنقد ذکقر شقده کقه

و تفاوتی وجود ندارد (جدول .)1
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جدول ( -)3مقایسه میانگین غلظت ناتامایسین در  46برند دوغ در فصول سرد و گرم
برند دوغ

میانگین غلظت ناتامایسین ()ppm
فصل سرد

فصل گرم

مقدار t

Pr

4

46/5

42/4

3/55

*6/621

2

8/66

43/36

46/03

**6/6664

3

46/66

41/66

40/33

**

6/6664

1

5/06

46/46

48/96

**

6/6664

5

44/66

45/62

0/92

**6/662

0

9/86

43/36

9/28

**

3

46/96

44/16

6/83

6/153ns

8

8/36

46/66

4/64

6/344ns

9

44/26

42/56

4/18

6/241ns

46

44/03

45/66

4/19

6/244ns

میانگین کل غلظت ناتامایسین

**9/53

**42/34

0/00

**6/6664

6/664

**در سطح احتمال  4درصد تفاوت معنادار دارند.

جدول ( -)1مقایسه میانگین دو گروه (در حد مجاز و بیش از حد مجاز) از نظر کلیفرم و کپک و مخمر در میزان مصرف ناتامایسین
در حد مجاز

بیش از حد مجاز

مقدارt

Pr

میانگین مصرف ناتامایسین از نظر کلیفرم

44/33

9/83

4/86

6/633

میانگین مصرف ناتامایسین از نظر کپک و مخمر

44/32

46/16

4/49

6/233

برای ارزیابی مقادیر ناتامایسقین از روش گروهبنقدی

وجود دارد .گروه اول ( )5-9/99فراوانی  20/03درصقد

استفاده شد ،بقهطوریکقه مققادیر بقین  5-9/99در یقک

( 40نمونقققه) و گقققروه دوم ( )46-45فراوانقققی 33/33

گروه (گقروه اول) و  46-45در گقروه دیگقری (گقروه

درصققد ( 11نمونققه) داشققتند؛ بققهعبارتدیگر تعققداد

دوم) قرار گرفقت و فراوانقی ایقن دو گقروه بقا آزمقون

نمونققههای کققه بققیش از  46 ppmناتامایسققین در آنهققا

کایدو مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بیانگر این بود که

مصرفشده (گروه دوم) بیشتر از گروه اول بود (جقدول

از نظر فراوانقی بقین ایقن دو گقروه تفقاوت معنقیداری

.)5
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جدول ( -)5توزیع فراوانی مقادیر ناتامایسین در  06نمونه دوغ موردمطالعه از طریت گروهبندی
تعداد موارد

گروه

مقادیر ناتامایسین

4

5-9/99

40

2

46-45

11

33/33%

06

466%

فراوانی

درصد فراوانی
20/03%

برای تعیین رابطه بین دو گروه (در حد مجاز و بقیش

دوم مقادیر ناتامایسین هم از نظر مجقاز بقودن و هقم از

از حد مجاز) کلیفرم با گقروهبنقدی مققادیر ناتامایسقین

نظر بیش از حد مجاز بودن کلیفرم بیشترین میباشقند.

(گققروه اول  5-9/99و گققروه دوم  )46-45از آزمققون

نتققایج مربققوط بققه مطالعققه کپققک و مخمققر نیققز در ایققن

کایدو با جدول توافقی استفاده شد .نتایج نشان میدهد

خصو

مشابه نتایج کلیفرم بود و رابطهای (X2 6/314

بین این دو فاکتور رابطقهای وجقود نقدارد (X2 = 4/34

= و  )Pr = 6/559یافت نشد (جدول .)0

و .)Pr = 6/494با این توضیح که تعداد نمونهها در گروه

جدول ( -)0تعیین رابطه بین دو گروه (در حد مجاز و بیشاز حد مجاز) ازنظر کلی فرم و کپک و مخمر با گروهبندی مقادیر ناتامایسین

کلی فرم

گروههای ناتامایسین

کپک و مخمر

گروههای ناتامایسین
)5-9/99( 4

)46-45( 2

جمع

)5-9/99( 4

)46-45( 2

جمع

42

30

18

در حد مجاز

42

39

54

در حد مجاز

8

42

بیشازحد مجاز

1

5

9

بیشازحد مجاز

1

11

06

جمع

40

11

06

جمع

40

در نمودار ( )4کرومقاتوگرام نمونقه دوغهقای دارای

نگهدارنده بیشتری نسبت ماههای سردتر اسقتفاده شقده

ناتامایسین در فصل گرم ،فصل سرد و نمونقه اسقتاندارد

است ،شاید به این دلیل که در فصول گرم میزان آلودگی

ناتامایسققین آورده شققده اسققت .در طققول فصققل گرمققا

میکروبقققققی بسقققققیار بیشقققققتر اسقققققت (.)p>6/64
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نمودار ( -)4کروماتوگرام ()HPLC؛ (الف) :نمونههای دوغ دارای ناتامایسین در فصل گرم؛ (ب) :نمونه استاندارد
ناتامایسین؛ (ج) نمونههای دوغ دارای ناتامایسین در فصل سرد

بحث و نتیجهگیری

دارای باکتری کلیفرم تشخیص داده شقدهاند ( Gulmez

یافتههای این مطالعه نشان داد  26درصد از نمونههای

 .)et al., 2003در مطالعهای ،میزان آلقودگی دوغ کشقت

دوغ صققنعتی از نظققر کپققک و مخمققر و  45درصققد از

داده شده تجاری به مخمر و باکتریهقای سقرماگرا یقک

نمونهها از نظر کلیفرمها بیش از حقد مجقاز اسقتاندارد

هفته پ

از تولید 08 ،درصد بهدست آمد ( Wang and

بودند .در تحقیقی در مشهد ،نمونهها از  40نقطه کنترلی

 .)Frank, 1981در پژوهش دیگری میزان شیوع و تنقوع

مختلققف از ابتققدا تققا انتهققای خققط تولیققد جمققعآوری و

گونققههای کپکققی در شققیر خققام و فرآوردههققای آن و

نمونهبرداری در سه زمان از هر کارخانقه انجقام گردیقد.

شناسایی منابع بالقوه آلودگی کپکقی انجقام گرفقت .بقر

مقادیر کپک و مخمر و کلیفرم در برخی از نمونقههقای

اسققاس نتققایج ایققن مطالعققه در مجمققوع ،فراوانققی 82/3

دوغ بیش از حد مجاز برآورد شد که با نتایج این تحقیت

درصد آلودگی کپکی در کل نمونهها بهدست آمد .میزان

همسققو مققیباشققد .کیفیققت شققیر خققام ورودی قبققل از

آلودگی بقهویژه بقرای دوغ  52درصقد بقرآورد گردیقد.

پاستوریزاسققیون و آلودگیهققای ثانویققه از جملققه هققوای

همبستگی معنیداری ( )p>6/64بین نوع آلودگی کپکقی

سالن تولید ،عدم رعایت بهداشت توسط کارکنان ،مقواد

در شیر خام و فرآوردههای آن و منابع محیطقی بهدسقت

بستهبندی و نازلها ،کیفیقت آب مقورد اسقتفاده ،نحقوه

آمد(.)Moshtaghi Maleki and Hanifian, 2015

شستشو و ضدعفونی دستگاهها از جمله عوامل مهقم در

طبققت نتققایج مطالعققه حاضققر ،در دوغهققای تولیققدی

رشد جمعیت کپکی و آلودگی به کلقی فرمهقا میباشقند

هیچکدام از کارخانههای استان اردبیقل اسقتافیلوکوکوس

( .)Mehraban Sangatash et al., 2011همچنقین طقی

اورئوس و اشریشیا کولای مشاهده نشد .با اینحال طقی

مطالعهای در دو شهر از کشقور ترکیقه تمقامی نمونقههقا

مطالعققات قبلققی شققیوع اسققتافیلوکوکوس اورئققوس در

806

سهیلی و همکاران

بررسی آلودگی میکروبی و ناتامایسین در دوغهای صنعتی

دوغهای ایرانی گقزارش شقده اسقت .از  420نمونقهای

طبت نتایج بهدست آمقده در مطالعقه حاضقر ،کیفیقت

جمعآوری شده از فروشگاههای عرضه مقواد غقذایی در

برخی محصولات تولید شده در کارخانههای تولیدکننقده

استانهای تهقران ،گیلقان و مازنقدران 08 ،،درصقدمثبت

دوغ استان اردبیقل ازنظقر آلقودگی میکروبقی مطلقوب

تشخیص داده شقد( Farajvand and Alimohammadi,

نمیباشند و اقدامات لازم را در راستای حذف آلقودگی

.)2014

شیر و فرآوردههای حاصقل از آن مقیطلبقد .از طرفقی

با توجه به نتایج بهدست آمده فصل گقرم بقیشتقرین

باتوجه به وجود ناتامایسین در تمقامی برنقدهای مقورد

مصققرف ناتامایسققین را دارد .درصققد فراوانققی مقققادیر

مطالعه بهمیزان بالا بقهنظقر مقیرسقد بتقوان بقا اجقرای

ناتامایسقققین مصقققرفی در گقققروه دوم (33/33 )46-45

برنامهریزی مناسب از طریت ارگانهای دولتی نظارتی در

درصد بوده و همچنقین تعقداد نمونقههای کقه بیشقتر از

ارتباط با اجباری نمودن پیادهسازی سیستمهای ایمنقی و

 46 ppmناتامایسین مصرف کردند بیشقتر از گقروه اول

بهداشتی مقواد غقذایی در کارخانقهها ،گقامی بقزر

در

( )5-9/99میباشقد .در مطالعققهای در اسققتان اصققفهان،

راسققتای بهبققود مققدیریت کیفیققت و حمایققت از

ناتامایسین فقط در  46/25درصقد محصقولات مشقاهده

مصرفکنندگان برداشت و میقزان آلقودگی و اسقتفاده از

گردیقد ( .)Esfandiari et al., 2013bاسقتاندارد نبقودن

هرگونه نگهدارنده در دوغ را به حداقل رساند.

طراحققی کارخانققههای تولیققد دوغ در کشققور و بققهطور

تعارض منافع

طبیعی منابع آلودگی مختلفی در این کارخانجات وجقود
داشققت و لققذا تعیققین نقققاط کنتققرل بحرانققی در همققه

نویسقندگان هیچگونقه تعققارم منقافعی بقرای اعلققام
ندارند.

کارخانققهها و سققاماندهی سیسققتمهای کنتققرل خودکققار
بهمنظور حذف یا به حداقل رسقاندن تهدیقد آلودگیهقا
ضققروری میباشققد ( Mehraban Sangatash et al.,
)2011

سپاسگزاری
به این وسیله از تمقامی عزیزانقی کقه در انجقام ایقن
تحقیت یاری نمودند ،تقدیر و تشکر میشود.
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Abstract
Natamycin is a preservative used to control molds and yeast in dough; however, the Food and Drug
Administration prohibits the use of any preservative in the production of dough. Therefore, this study
aimed to determine the microbial contamination and natamycin concentration in 60 samples of dough
from 10 dairy plants in Ardabil Province. Microbial tests were performed to determine the populations of
coliforms, molds and yeasts as well as to detect Staphylococcus aureus and Escherichia coli
contamination. The results showed that the amount of natamycin in 73.33% of the samples was higher
and 26.67% was determined lower than 10 ppm. In addition, the highest concentration of application was
found among the samples obtained in the warm season. S. aureus and E. coli were not observed in any of
the samples. On the other hand, 20% of the samples exceeded the standard limit for mold and yeast
count; while 15% of the samples exceeded the standard for the coliforms. Considering the presence of
microbial and natamycin contamination in some industrial dough samples and their unacceptable quality,
measures must be taken to eliminate contaminants.
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