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::فراوردهفراورده  شرحشرح         

  بخش سالمت فراورده این تولید در .شود می اطالق B گروه هاي ویتامین و ساده هايکربوهیدرات از غنی مالت عصاره و خامه از مخلوطی به مالت خامه

 در و ساعت 5-6 مدت طی تولیدي جو  مالت از گیريعصاره ادامه در و انجام )کردن خشک و زنیجوانه خیساندن، شامل ( جو سازيمالت فرایند

  قطع را حرارت سپس .شودمی جوشانده سلسیوس درجه 85-90 دماي در و منتقل جوش مخزن به حاصل شربت و انجام سلسیوس درجه 48-72 دماي

  حاصل شربت مخزن، از لرد وخروج شدن نشین ته از بعد .شود نشین ته شده منعقد هاي پروتئین تا شود می داده استراحت شربت به ساعت 4 مدت به و

غذاییغذایی  صنایعصنایع  وو  علومعلوم          ::آموزشیآموزشی  گروهگروه

          7353173531    - - 0101//1111//13901390    ::    باشدباشد  شدهشده  ثبتثبت  کهکه  صورتیصورتی  دردر((  اختراعاختراع  ثبتثبت  شمارهشماره

بلهبله  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

  قطع را حرارت سپس .شودمی جوشانده سلسیوس درجه 85-90 دماي در و منتقل جوش مخزن به حاصل شربت و انجام سلسیوس درجه 48-72 دماي

  حاصل شربت مخزن، از لرد وخروج شدن نشین ته از بعد .شود نشین ته شده منعقد هاي پروتئین تا شود می داده استراحت شربت به ساعت 4 مدت به و

شد فرموله محصول زیر نمودار مطابق و شود می داده نظرحرارت مورد غلظت به رسیدن تا سلسیوس درجه 60 حداکثر دماي در تغلیظ، مخزن در و صاف

::کنندگانکنندگان  استفادهاستفاده  وو    اهدافاهداف

  دوره نگهدارنده مواد از استفاده بدون که ارزش با بسیار مغذي ماده عنوان به مالت عصاره مصرف ترویج و لبنی هاي فراورده در تنوع ایجاد ::  اهدافاهداف

..بود هدف مورد کم کالري با رژیمی محصولی تولید  نبز اي تغذیه نظر از  و داشته تري طوالنی ماندگاري

سازي شکالت صنایع قنادي، و سازي بیسکویت صنایع لبنی، هاي فراوده صنایع  ::کنندگانکنندگان  استفادهاستفاده

::دستاورددستاورد  ایناین  بهبه  دستیابیدستیابی  برايبراي  شدهشده  انجامانجام  تحقیقاتتحقیقات
جو تریتیکاله و مقایسه ویژگی هاي فیزیکو شیمیایی مالت حاصل از 

مالت جوبررسی امکان استفاده از تریتیکاله به عنوان افزودنی کمکی در عصاره گیري از 

مکملبه عنوان افزودنی  جو مالت  نشدهامکان استفاده از جو و فیزیکوشیمیایی خواص بررسی اثر فرایند مالت سازي بر  

بر فرایند مالت سازي) کوه دشت و زاگرس(بررسی اثر خصوصیات کیفی دو رقم گندم بومی ایران 


