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  واسطه به مرغ تخم مایونز، ترکیبات میان در .آیدمی وجود به سرکه حاوي مایع فاز یک در )درصد

  بوده مهمی جزء پایداري، و کنندگی کف کنندگی، امولسیون شامل مناسب عملکردي و ايتغذیه هاينقش

  موجود باالي کلسترول مقدار وجود هرحال، به .دهدمی تشکیل را پیوسته فاز در موجود غالب ساختمان و

  مصرف از بسیاري که است شده موجب عروقی قلبی هايبیماري بروز با آن ارتباط و مرغ تخم زرده در

.کنند تلقی مضر غذایی فراورده یک عنوان به را آن کنندگان

  در سبوس همراه جانبی فراورده عنوان به که است  گندم دانه از بخشی )جنین یا گیاهک یا رویان( جوانه

  ها،ویتامین از غنی منبع گندم جوانه .رسد می دام خوراك مصرف به معمول طور به و شده جدا آسیاب

  اکسیدان، آنتی انواع داشتن واسطه به دیگر سوي از .باشدمی معدنی مواد و رژیمی فیبر ها،پروتئین

 باالیی درصد بودن دارا با که طوري به .دارد فراوانی بخش سالمتی اثرات ضروري، آمینه اسیدهاي و استرول

.است موثر خون فشار تنظیم در طبیعی، اکسیدانی آنتی قدرت بر عالوه ،E ویتامین

  محلول و آب در محلول انواع ها پروتئین اعظم بخش .دارد پروتئین درصد 35 حدود شده گرفته چربی جوانه

 نظیري بی عملکردي هاي ویژگی از گندم جوانه پروتئین .باشند می )گلوبولین و آلبومین( نمک آب در

  ویژه به آمینه اسید هفده از غنی و بوده موثر حیوانی هايپروتئین ردیف در همچنین است، برخوردار

  با .باشدمی کمیابند، ايغله هايدانه از بسیاري در که ترئونین، و متیونین الیزین، ضروري آمینه اسیدهاي

 به آن باالي اي تغذیه ارزش و سو، یک از گندم جوانه هاي پروتئین مطلوب عملکردي هاي ویژگی به توجه

 که کرد اظهار توان می  دیگر سوي از انسان سالمت روي مثبت اثرات و دهنده تشکیل ترکیبات واسطه

.باشد می دارا را مایونز سس در مرغ تخم جایگزین عنوان به استفاده قابلیت گندم جوانه پروتئین

  محسوب آرد کارخانجات ضایعات جزء که ارزشمند گیاهی پروتئین یک از استفاده با توان می ترتیب بدین

.نمود ارائه کلسترول بدون مایونز عنوان به مایونز سس از جدید فرموالسیونی شود، می
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