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 هاي پروتئین با آنها جایگزینی حیوانی هاي پروتئین باالي مصرف مضرات و باال هزینه به توجه با

 از دو هر سویا کنجاله و پنیر آب .باشد می سودمند بهتر بخش سالمتی اثرات و کمتر هزینه با گیاهی

  می باال اي تغذیه ارزش با پروتئین از مناسبی مقادیر داراي که هستند صنعتی جنبی هاي فرآورده

  غذایی هاي فرموالسیون در مناسبی کاربردي خصوصیات از ها پروتئین این همچنین .بشند

  دو این هاي پروتئین توان می مناسب استخراج تکنیک و مناسب شرایط از استفاده با .برخوردارند

  ارزش داراي تولیدي پروتئین که داد نشان ها بررسی نتایج .نمود استخراج همزمان طور به را منبع

.بود تنهایی به منابع از یک هر پروتئین به نسبت بهتري کاربردي خصوصیات و باالتر اي تغذیه

  پروتئین منابع دیگر مانند اما است تغذیه براي مناسبی بسیار آمینه اسید ترکیب کلزاداراي کنجاله

  مناسبی سطح در گوگرددار هاي اسیدآمینه نظر کلزااز کنجاله .دارد محدودیت لیزین مقدار در گیاهی

 منبع یک کلزا کنجاله .شود می محسوب وطیور دام تغذیه در پروتئینی مکمل یک قرارداردهمچنین

  .است ترئونین و متیونین،سیستئین هیستیدین، از عالی


