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    :ايجاد تاريخ

:از منتج
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پروژه/مخصوص مسئله �                                              خارجي پژوهشي طرح � 

  ........................................................................................................... ساير�

غذايي  وصنايع علوم :آموزشي گروه

است شده  ثبت  :)باشد شده ثبت كه صورتي در( اختراع ثبت شماره

  است مذاكره قابل قيمت –بله  ميزان؟ چه داريد؟ آن  سازي تجاري صورت در خود دستاورد فروش قيمت براي پيشنهادي آيا

017  32269320:     مديريت امور فناوري و كارآفريني دانشگاه

)سينبيوتيك(فيبردار پروبيوتيك منجمد ماست اهميت 
Functional( فراسودمند غذاهاي Food( كنندگان مصرف سالمتي تامين در باال ايتغذيه هاييارزش از برخورداري ضمن كه است غذايي مواد از گروهي 

 محصوالت .دارد وجود محصوالت گونه اين عرضه و توليد جهت در زيادي تقاضاهاي امروزه .دهندمي كاهش را هابيماري بروز امكان و دارند مهمي نقش
 )ماست بستني( منجمد ماست مصرف به زيادي عالقه لبني، محصوالت كنندگان مصرف .هستند فراسودمند غذاهاي زمينه در محصوالت مهمترين از لبني

 توليد در شده استفاده باكتريهاي اسيد الكتيك مثبت اثرات دريافت و بستني چرب كم جايگزين يك عنوان به محصول اين بودن مناسب آن علت كه دارند
 اين زاي سالمت اثرات بيشتر چه هر افزايش موجب صمغها از برخي و مقاوم نشاسته اينولين، چون فيبرهايي از استفاده اين بر عالوه .باشد مي ماست

 مصرف خواهان آنان ،ها بايوتيك پري و ها پروبيوتيك بخش سالمت اثرات با رابطه در كنندگان مصرف اطالعات افزايش با بنابراين .گردد مي محصوالت
 لبني محصوالت در كه زايي سالمت هاي جنبه .آورند فراهم آنها براي را مفيدي اثرات كه هستند چرب كم فرموالسيون با پروبيوتيك منجمد ماست

  .اي تغذيه كيفيت و طعم بهبود و گوارشي هاي عفونت كنترل سرطاني، ضد خاصيت از عبارتست دارد وجود تخميري

شرح فراورده 
  :است زير تركيبات از بيشتر تعداد يا يكي شامل محصول اين .شود مي آماده زده هم و پاستوريزه مخلوط يك انجماد از كه است اي فراورده منجمد ماست

 كه مناسب و مجاز هاي افزودني ديگر و امولسيفاير استابياليزر، ها، دهنده طعم مغزها، شير، محصوالت ديگر و چربي بدون شير چرب، كم شير كامل، شير
 توانند مي افزودني مواد  .شوند مي داده كشت ترموفيلوس استرپتوكوكوس و بولگاريكوس الكتوباسيلوس هاي گونه از بيشتر يا يك با پاستوريزاسيون از بعد
 مي برخوردار مضاعفي مزاياي از را كنندگان مصرف محصول اين در پروبيوتيك هاي باكتري از استفاده .شوند اضافه كشت و پاستوريزاسيون از بعد يا قبل
 راهكارهاي از يكي ها بيوتيك پري از استفاده است نگهداري دوره در آنها رفتن بين از پروبيوتيك، محصوالت مورد در مهم هاي چالش از يكي امروزه .كند

.باشد مي غذايي ماده در ها پروبيوتيك ماني زنده حفظ جهت مفيد

استفاده كنندگانو اف اهد
.است پركالريكم چرب و كم كالري جايگزين بستني هاي  يمحصولو محصول فراسودمند سينبيوتيك توليد ، فيبردارتوليد دسر منجمد : اهداف

.    ، كارخانجات توليد بستنيلبنيتوليد فراورده هاي  صنايعكارخانجات و : استفاده كنندگان 


