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هایی که در عرصه صنایع غذایی ظهور یافته است، منجر به ایجاد محصوالتی بـا کیفیـت و عمـر     آوري هاي اخیر فن در سال 

آوري است که در آن  ریزپوشانی فن .ها میکروانکپسوالسیون یا ریز پوشانی است آوري از جمله این فن. شود نگهداري باال می

در این تکنیک انـواع طعـم هـا،    . وجود آید شود تا ذرات ریزپوشان به ترکیبات هدف، توسط ترکیبات دیواره پوشش داده می

هـا و   هـا، پـروتئین   اسانس ها، روغن ها، آنزیم ها، میکروارگانیسم ها می توانند توسط ترکیبات بیوپلیمر مانند کربوهیـدرات 

 .ها پوشش داده شوند چربی
هاي فیزیکی و شیمیایی هسته و پوشـش و نـوع کـاربرد آن در     نوع فرایند مورد استفاده براي ریزپوشانی بستگی به ویژگی   

کردن پاششی، سرد کردن پاششی، اکستروژن، پوشش از طریق تعلیق در  هاي مختلف، خشک در بین تکنیک. مواد غذایی دارد

هوا، اکستروژن گریز از مرکز و خشک کردن انجمادي کاربرد بیشـتري دارنـد کـه از ایـن میـان، خشـک کـردن پاششـی،         

. باشد ترین روش جهت ریزپوشانی مواد در صنایع غذایی می متداول

ایـن مخلـوط سـپس وارد یـک     . شـد  همراه ماده حامل با نسبتی متفاوت هموژنیزه  در این روش ماده ریزپوشانی شونده به   

آب بـه وسـیله هـواي داغـی کـه      . خشک کن پاششی گردید و با یک نازل یا چرخ در حال گردش به ذرات ریز تبدیل شد

و مـدت  . آوري شـد  ریخته و جمع] خشک کن[سپس میکروکپسولها به انتهاي پایین . باشد، تبخیر گردید حاوي این ذرات می

.برابر شد 3زمان نگهداري آن تا 
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