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معرفی رفرنس و مراجع ،مقدمه ،ترکیبات شیمیایی و پروتئینی گوشت
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مراحل کشتار دام ،تغییرات پس از کشتار
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مراحل کشتار طیور ،تجهیزات مورد استفاده در صنایع گوشت
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انواع کالباس و تکنولوژی تولید
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انواع سوسیس و تکنولوژی تولید
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برگرها و تکنولوژی تولید و فرموالسیون
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انواع فساد فرآورده های گوشتی
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روش های نگهداری فرآورده های گوشتی
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میگو ،ارزش غذایی ،فسادها
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