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 آن، موجود بخش سالمت فیتوشیمیایی ترکیبات محتواي و شیمیایی ترکیبات به توجه با .است باال قدرت با طبیعی کنندهشیرین

 قدرت داراي استویوزید .شودمی استفاده فراسودمند  غذاهاي تولید و استخراج براي مناسب خام ماده عنوان به آن از

  موجود مختلف هاينوشیدنی و غذاها در حاضر حال در که است مصنوعی هايکنندهشیرین با مقایسه قابل کنندگیشیرین

 موادغذایی از فراتر بخش، سالمتی ترکیبات از برخی حاوي محصوالت به فراسودمند، غذاهاي .گیرندمی قرار استفاده مورد بازار

 غذایی مواد از بسیاري سودمند اثرات اخیر هايسال در .باشد می انسان سالمت افزایش در آنها مهم نقش که شودمی گفته سنتی

 سرچشمه آنها در موجود طبیعی اولیه ماده اکسیدانی آنتی فعالیت از که اندشده شناخته انسان سالمت روي هانوشیدنی و

 مهار گیرياندازه .گرفت قرار استفاده مورد دسرلبنی تهیه جهت مختلف سطوح در استویا عصاره پژوهش این در .گیردمی

 از باالتري مقادیر داراي استویا عصاره حاوي هاينمونه که داد نشان لبنی دسر در احیاءکنندگی قدرت و DPPH آزاد رادیکال

 مدت طول در استویا حاوي لبنی دسرهاي براین عالوه .باشند می احیاءکنندگی قدرت و DPPH آزاد رادیکال کنندگی مهار

 در تاخیر به منجر تواندمی ویژگی این که دادند نشان را احیاءکنندگی قدرت و آزاد رادیکال مهار از باالیی سطح دارينگه

.شودغذایی مواد سازي ذخیره زمان افزایش و چربی اتواکسیداسیون


