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اهمیت فرآورده هاي لبنی  مختلف حاصل از شیر شتر

 به که است هیافت فزایشا آن لبنی محصوالت و شتر شیر براي تقاضا امروزه است گرفته قرار توجه مورد بسیار فرد به منحصر اي تغذیه هاي ویژگی داشتن خاطر به شتر شیر

  هاي فرآورده و شیر که آنجایی از ولی باشد می ها بیماري از بسیاري کاهش و آن تخمیري محصوالت و شتر شیر زائی سالمتی و داروئی اي، تغذیه باالي هاي ویژگی خاطر

 آق ،)شتر شیر از حاصل تخمیري دوغ( چال .است مواجه چالش با آن محصوالت مصرف به عمومی تشویق شوند می مصرف و تهیه غیرپاستوریزه صورت به عمدتا هنوز آن

 تخمیر انجام خاطر به آران آق و چال .است غذائی سبد در استفاده جهت مناسب محصوالت از شتر دار طعم و پاستوریزه شیر و )چکیده ماست شبیه تخمیري محصولی( آران

 یافت، خواهد افزایش آن مصرف به عمومی رغبت شود تهیه بهداشتی صورت به اگر که شود می قلمداد مفید و ارزش با محصولی اسیدالکتیک، مختلف هاي باکتري وجود و

 .شود می توصیه مختلف هاي میوه افزودن با شتر پاستوریزه شیر کردن دار طعم همچنین
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  است مذاکره قابل قیمت – بله    میزان؟میزان؟  چهچه  دارید؟دارید؟  آنآن    سازيسازي  تجاريتجاري  صورتصورت  دردر  خودخود  دستاورددستاورد  فروشفروش  قیمتقیمت  برايبراي  پیشنهاديپیشنهادي  آیاآیا
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 یافت، خواهد افزایش آن مصرف به عمومی رغبت شود تهیه بهداشتی صورت به اگر که شود می قلمداد مفید و ارزش با محصولی اسیدالکتیک، مختلف هاي باکتري وجود و

 .شود می توصیه مختلف هاي میوه افزودن با شتر پاستوریزه شیر کردن دار طعم همچنین

شرح فرآورده ها  

 تهیه جهت نیز پاستوریزه شیر و بهداشتی استارتر از توان می ولی شود می تهیه قبلی کشت مایه همراه به شتر خام شیر تخمیر از االیام قدیم از که است تخمیري ینوشیدن چال

  توان می نیز ها دهنده طعم انواع از همچنین .شود می افزوده آن به تخمیر انجام از بعد یا قبل که شود می استفاده نیز آب مختلف هاي نسبت از آن تهیه در .کرد استفاده آن

 به آن تخمیر در دخیل هاي میکروارگانیزم مطالعه جهت همین به است گرفته قرار مطالعه مورد کمتر آن تخمیرکننده هاي میکروارگانیزم و میکروبی هاي ویژگی .کرد استفاده

 محصولی آران آق .دهد قرار روي پیش پژوهشگران و کنندگان مصرف براي محصول این از را تري روشن دیدگاه تواند می مخمرها و اسیدالکتیک باکتریهاي خصوص

 و ها ویژگی مطالعه .قائلند آن براي زیادي اي تغذیه هاي ویژگی و شود می مصرف ترکمن اقوام بین در سنتی صورت به که است شتر شیر از شده تغلیظ و تخمیري

  به نیز شتر خام شیر .باشد کنندگان مصرف سایر به آن بهتر معرفی و عرضه جهت روشی تواند می اصالحات سایر یا بهداشتی تولید آن، کردن دار طعم آران، آق خصوصیات

  مخاطرات خاطر به آن مصرف به عمومی رغبت شود می مصرف خام صورت به که آنجایی از ولی است توجه مورد بسیار مناسب ذاتی اي تغذیه هاي ویژگی داشتن خاطر

 ایمنی ایجاد و آن غذائی ارزش افزایش بر عالوه آلبالو و پرتقال مانند مختلف هاي میوه با آن کردن دار طعم همچنین آن، کردن پاستوریزه دلیل همین به است کمتر بهداشتی

  .شود می شتر شیر مصرف به کنندگان مصرف رغبت افزایش و تنوع باعث پاستوریزه، محصول مصرف از ناشی

استفاده کنندگانو اف اهد

چال، تولید بهداشتی چال، مطالعه ویژگی هاي آق آران، تولید شیر پاستوریزه شتر و شیر پاستوریزه ) باکتري هاي اسیدالکتیک و مخمرها(مطالعه ویژگی هاي میکروبی : اهداف

طعم دار از شیر شتر است 
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