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 امکان  شود،می محسوب جهان در خرما عمده کننده تولید هايکشور از ایران کهاین و خرما باالي اییتغذیه ارزش با توجه با

 کارخانجات ضایعاتی مواد جزء پنیر آب .رسدمی نظر به ضروري خرما فرآوري از حاصل جانبی محصوالت از استفاده بررسی

 نتیجه در است، شیر از ترپایین مراتب به قیمت داراي حال عین در و باال اییتغذیه ارزش داراي که آیدمی شمار به سازي پنیر

 انجام به شکر جایگزین عنوان به خرما شیره از استفاده زمینه در محدودي مطالعات .دارد وجود ارزش با ماده این از استفاده امکان

 این در  شودمی تلقی مهم زمینه این در مطالعه آن باالي ايتغذیه ارزش و خرما تولید باالي میزان به توجه با اما است رسیده

 پنیر آب پایه بر وانیلی  بستنی تولید براي شکر جاي به ) درصد 100 و 75 ،50 ،25( خرما شیره جایگزینی سطح 4 از تحقیق

 افزایش با که داد نشان نتایج .گرفت قرار بررسی مورد آن رئولوژیکی رفتار و حسی فیزیکوشیمیایی، هايپارامتر و شد، استفاده

 و یافت کاهش )<0.05p( سطح در داري معنی شکل به ذوب به مقاومت و ویسکوزیته اورران، میزان خرما شیره جایگزینی درصد

  هايبستنی حسی خواص تحلیل تجزیه  .شد تولیدي بستنی هاينمونه در محسوس رنگ تغییر سبب جایگزینی درصد افزایش

 هاارزیاب دید از حسی خواص بهترین داراي شکر با خرما شیره جایگزینی درصد 50 و 25 با تولیدي بستنی که داد نشان تولیدي

.بودند


