تاریخ ۱۶ :اردیثْطت ۱399

هٌثع خثز :خثزگشاری هْز

کد خثز4917727 :

نان فرسودمند با باکتری های بومی تولید شدشد

هحمماى تا افشٍدى دٍ سزی اس تاکتزیّای تَهی تِ خویز تزش آرد گٌدم ٍیژگیّای فٌاٍری ٍ عولکزدی ًاى هاًٌد هاًدگاری ٍ
.ارسش تغذیِای آى را افشایص دادًد
تِ ًمل اس هعاًٍت علوی ٍ فٌاٍریً ،اى هحصَلی پزهصزف در سثد غذایی خاًَادُّا است کِ ضایعات تِ گشارش خثزگشاری هْز
تسیاری ّن دارد .تَلید ًاًی تا سهاى هاًدگاری هٌاسة ٍ ٍیژگیّای هطلَب یکی اس دغدغِّای هتَلیاى صٌعت ًاًَایی کطَر
تَدُ است .دغدغِای کِ هحمماى راّکاری تزای آى ارائِ دادًد.
هحمماى داًطگاُ علَم کطاٍرسی ٍ هٌاتع طثیعی گزگاى تا ّوکاری پژٍّطگزاى داًطگاُ علَم پشضکی گلستاى طزحی تزای
تْثَد ٍیژگیّای ًاى اًجام دادًد کِ در آى اس پطتیثاًی صٌدق حوایت اس پژٍّطگزاى ٍ فٌاٍراى هعاًٍت علوی تزخَردار ضدًد.
علیزضا صادلی هجزی ایي طزح پژٍّطی گفت :در ایي طزح اس دٍ تاکتزی تَهی ایزاى تزای تْثَد خَاظ ًاى استفادُ کزدین.
ایي تاکتزیّا اثزات ضد لارچی هٌاسثی را اس خَد ًطاى دادًد تِ گًَِای کِ تا کارتزد آًْا  ۵تا یک ّفتِ رضد لارچ در ًاى
هحدٍد ٍ هاًدگاری تیطتزی در ًاى هطاّدُ ضد .الثتِ ّوشهاى تا اثزات رٍی کپک سدگی ٍ تیاتی ًاى آًْا اسید فیتیک را در
ً.اى کاّص دادًد.
ٍی اداهِ دادٍ :جَد اسید فیتیک تِ همدار سیاد در ًاى تاعث دفع اهالح اس تدى هیضَد اها تا کاّص آى ارسش تغذیِای ًاى
تاالتز هیرٍد کِ ایي هَضَع خصَصا در افزادی کِ فمز اهالح ٍ آّي در آًْا ٍجَد دارد ،دارای اّویت است.

صادلی تیاى کزد :در ایي طزح پژٍّطی تْثَد ٍیژگیّای فٌاٍری ٍ عولکزدی ًاى هَرد تَجِ لزار گزفت .هجوَعِ ایي
عولکزدّا ًیش تاعث تَلید ًاى فزاسَدهٌد هیضًَد .پس در ایي صَرت ًاى دارای ٍیژگیّایی فزاتز اس آًچِ هزسَم است
.هیضَد
ٍی ّدف اس اًجام ایي پژٍّص را ضٌاسایی دلیك آغاسگزّای الکتیکی هَجَد در خویزتزش حاصل اس آرد کاهل گٌدم داًست

