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  هاشیرینی سایر همانند شیرینی این .شودمی مصرف و پخت محلی صورت به گیالن نواحی در که است سنتی شیرینی کاکا

  کدوحلوایی طعم از که کسانی حتی–مردم از بسیاري ذائقه با شیرینی این .است مرغ تخم و شکر آرد، نظیر ترکیباتی داراي

 غذاي مرغ،تخم و آردگندم شیر، نظیر ايتغذیه مفید ترکیبات داشتن دلیل به کاکا .دارد سازگاري -کنندنمی چندانی استقبال

 استفاده صنعت در کدوحلوایی، مطلوب حسی خواص و باال ايتغذیه ارزش رغم علی .باشدمی عصرانه وعده براي مناسبی

 داد نشان نتایج .شد استفاده کاکا سنتی شیرینی غنی سازي منظور به کدوحلوایی پوره از تحقیق این در .شودنمی آن میوه از چندانی

 .یافت افزایش محصول کلی پذیرش و بو طعم، رنگ، بافت، نرمی جمله از مطلوب حسی خواص کاکا به کدوحلوایی افزودن با که

  کدوحلوایی افزودن با نیز -اکسیدانی آنتی فعالیت و رطوبت ، فیبر ، خاکستر پروتئین، میزان -محصول شیمیایی خواص همچنین

 سلولزمتیلپروپیلهیدروکسی سویا، پروتئینی ایزوله پوشش سه از محصول روغن جذب کاهش منظور به همچنین .یافت بهبود

.داشتند محصول روغن جذب کاهش در چشمگیري تاثیر همگی که شد استفاده سلولزمتیلکربوکسی و

 آن روغن جذب کاهش منظور به دهیپوشش همچنین و محصول به اکسیدانیآنتی و فیبري منبع عنوان به کدوحلوایی افزودن

.گردید مطلوب حسی هاي ویژگی با رژیمی و مناسب ايوعده میان به کاکا شیرینی تبدیل سبب

     

     


