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

  داراي که هستند صنعتی جنبی هاي فرآورده از دو هر سویا کنجاله و پنیر آب .باشد می سودمند بهتر بخش سالمتی اثرات

  در مناسبی کاربردي خصوصیات از ها پروتئین این همچنین .بشند می باال اي تغذیه ارزش با پروتئین از مناسبی مقادیر

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

  و باالتر اي تغذیه 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

  حبوبات سایر با مقایسه در آن در موجود پروتئین که است حبوباتی تنها سویا لوبیاي که است داده نشان اخیر تحقیقات

 بر عالوه .گیرد قرار استفاده مورد گوشت براي مناسب جایگزین عنوان به تواند می و بوده حیوانی هاي پروتئین شبیه بسیار

 در .است گرفته قرار نظر مد است، لبنی صنایع جانبی ضایعات از که پنیر آب پروتئین از استفاده و استخراج امروزه این

  باالي نسبتا میزان داراي پنیر آب بنابراین .یابد می راه پنیر آب به شیر اصلی اجزاي از اي عمده بخش پنیر تولید فرآیند

 نوع و )... و بز گوسفند، گاو،( شیر نوع به بسته پنیر آب ترکیب .باشد می آب در محلول هاي پروتئین یا سرمی هاي پروتئین

  پروتیئن و ها ویتامین و معدنی مواد الکتوز، نظر از پنیر آب کلی حالت در اما کند می تفاوت اي مالحظه قابل طور به فرآیند

  پروتئین پنیر آب شده ایزوله هاي پروتئین اي تغذیه نظر از .است باالیی هاي تغذي ارزش داراي پنیر آب پروتئین .است غنی

  راهکارهاي از یکی .کنند فراهم را بدن ضروري آمینه اسیدهاي اسیدهاي تمامی قادرند و بوده باال کیفیت با و کامل هایی

  پروتئینی محصوالت تولید جهت پروتئین چند یا دو همزمان استخراج ها پروتئین اي تغذیه ارزش بردن ال با جهت مناسب

.است جدید


