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::  دستاورددستاورد  توصیفتوصیف
ها در ایران و جهان است لذا نوع و  مقدار ترکیبات  تشکیل دهنده آن  می -با توجه به این که بستنی یکی از پر مصرف ترین دسر 

اي کـه در آن  بستنی عبارت است از سیستم کـف ماننـد پیچیـده   . تواند از نظر سالمتی براي بسیاري از مصرف کنندگان مهم باشد

در این فاز، چربی به صـورت امولسـیون و   . باشندمیاند پراکنده اي که به طور جزئی منجمد شدههاي هوا در فاز پیوستهحباب

هـا محلـول حقیقـی را تشـکیل     در صـورتی کـه قنـد   دارنـد،  ها و مواد جامد بدون چربی به صورت کلوییدي وجود قوام دهنده

ي جایگزین و چگونگی حفظ کیفیت فراورده طی دوره نگهداري از جمله مسائل مربـوط بـه   -تخاب نوع شیرین کنندهان. دهندمی

عالوه بر . خرما داراي شیرینی طبیعی و طعم ممتاز مطبوعی است. باشد-تولید فراورده تهیه شده با شیرین کننده جایگزین شکر می

به سبز است کـه  ایل تمآب پنیر مایع زرد م. طعم و مزه بسیار خوب، خرما به عنوان یک غذاي ساده سهل الهضم مورد توجه است

در تولیـد پنیـر از شـیر،    . شـود ي شیر جدا مـی پس از انعقاد شیر بوسیله اسید یا آنزیم پروتئولیتیک در مرحله آب گیري از دلمه

آب پنیر بدلیل دارا بودن میزان باالي پروتئین هاي محلول و الکتوز منبـع ارزان و  . آیدمیاي آب پنیر بدست مقادیر قابل مالحظه

فرایند کلی تولیـد ایـن محصـول شـامل     اصوال . باشدبسیار مناسبی جهت استفاده در فرموالسیون هاي غذایی بخصوص بستنی می 

اجـزاي  . گـردد فریزر مخصوص بستنی، منجمـد مـی   در سپس مخلوط . کننده، طعم دهنده و شکر استمخلوط کردن شیر، پایدار

پایدارکننده دهنده، طعم شیر کم چرب، شیر بدون چربی، خامه، پودرآب پنیر، : اصلی تشکیل دهنده این فراورده معموال عبارتند از 

در فریزیـر  شـدن  سخت شکر ، شیره خرما و دیگر افزودنیهاي مجاز و مناسب که بعد از پاستوریزه کردن جهت گذراندن دوره ها، 

.شودمی نگهداري 


