
نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاننمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

بومیبومی  هیدروکلوئیدهايهیدروکلوئیدهاي  ازاز  استفادهاستفاده  بابا  کچاپکچاپ  سسسس  پایداريپایداري  بهبودبهبود::عنوانعنوان

    محصولمحصول                                                                    فرموالسیونفرموالسیون  ::خدماتخدمات  نوعنوع

  روشروش  سایرسایر.......................................................

جهانگیر دانیال ماهونک، صادقی علیرضا..  ::مجریانمجریان  //  مجريمجري

92/6/10   ::ایجادایجاد  تاریختاریخ
.باشد می اختراع ثبت تاریخ یا پژوهشی طرح نهایی گزارش تصویب تاریخ یا نامه پایان دفاع تاریخ ایجاد، تاریخ از منظور

::ازاز  منتجمنتج

  نامهنامه  پایانپایان      داخلیداخلی  پژوهشیپژوهشی  طرحطرح

  خارجیخارجی  پژوهشیپژوهشی  طرحطرح  پروژهپروژه//مخصوصمخصوص  مسئلهمسئله

سایرسایر  ........................................................................................................... 

::  دستاورددستاورد  توصیفتوصیف

عکس  
صاحب اثر

غذاییغذایی  صنایعصنایع    ::آموزشیآموزشی  گروهگروه

--------  .  ::))باشدباشد  شدهشده  ثبتثبت  کهکه  صورتیصورتی  دردر((  اختراعاختراع  ثبتثبت  شمارهشماره

  مذاکرهمذاکره  قابلقابل  میزان؟میزان؟  چهچه  دارید؟دارید؟  آنآن    سازيسازي  تجارستجارس  صورتصورت  دردر  خودخود  دستاورددستاورد  فروشفروش  قیمتقیمت  برايبراي  پیشنهاديپیشنهادي  آیاآیا

017  32269320:     مدیریت امور فناوري و کارآفرینی دانشگاه

::  دستاورددستاورد  توصیفتوصیف

  همین به دارد سرم شدنجدا و قوام دادن دست از به تمایل نگهداري طول در که بوده ناپایدار محصولی کچاپ

  دانه هیدروکلوئیدهاي از پژوهش این در .می شود استفاده آن فرموالسیون در مختلف هیدروکلوئید   هاي از منظور

  و شد استفاده کچاپ سس در مختلف هاي غلظت در زانتان صمغ و ریحان شیرازي، قدومه ،بزرك ،اسفرزه هاي

  بررسی .گرفت قرار بررسی  مورد روز سی و یک زمانی بازه دو در آن حسی و شیمیایی و فیزیکی خصوصیات

  هاي دانه هاي هیدروکلوئید مختلف مقادیر با شده تولید هاي کچاپ حسی و شیمیایی فیزیکی، خصوصیات

  می هیدروکلوئید این از که   گردید مشخص زانتان صمغ همچنین و ریحان شیرازي، قدومه ،بزرك ،اسفرزه

  سس کیفی خواص بر ها هیدروکلوئید این مزایاي بر عالوه و  نمود استفاده کچاپ سس در دهنده قوام بعنوان توان

  آزمون از آمده بدست نتایج به توجه با همچنین .نمود استفاده نیز آنها بخش سالمت خواص از توان می کچاپ

  بهترین بعنوان شیرازي قدومه و ریحان دانه صمغ بزرك، دانه هیدروکلوئید حاوي هاي نمونه شده، انجام هاي

  .شدند انتخاب ها نمونه


