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 چكيده

 كننده مصرف براي بخش سالمت ويژگي داراي اي تغذيه ويژگي بر عالوه كه است غذايي ،)عملگر يا فراويژه( فراسودمند غذاي

شير و ماست را مي توان به  مانند . محصوالت لبنيباشد دارويي ارزش داراي اي، تغذيه ارزش از فراتر ديگر، عبارت به باشد

باشند. پروبيوتيك ها   عنوان غذاهاي فراسودمند در نظر گرفت كه عالوه  بر اثرات سالمت بخش داراي  ارزش تغذيه اي نيز مي

باكتري هاي پروبيوتيك . مفيدي بر سالمت ميزبان مصرف كننده دارنداجزاء غذايي از نوع ميكروب هاي زنده هستند كه اثرات 

از آنجا كه غذاهاي تخميري يكي از راه هاي افزايش ماست، بستني و...اضافه كرد.  را مي توان به محصوالت لبني مانند شير،

ي اين محصوالت رو به افزايش ماندگاري شير است و اثر سالمت بخشي فرآورده هاي لبني بر كسي پوشيده نيست، امروزه تقاضا

است. ماست به عنوان يكي از محصوالت تخميري به دليل ميزان كلسيم و فسفر باال، از محبوب ترين فرآورده هاي لبني 

تخميري مي باشد كه از هم زيستي دو باكتري همو فرمنتاتيو استرپتوكوكوس ساليواروس زيرگونه ترموفيلوس و الكتوباسيلوس 

نه بولگاريكوس توليد مي شود. با توجه به مشكالت به وجود آمده در مصرف شير مانند عارضه عدم تحمل دلبروكي زير گو

هاي اخير توليد محصوالت  الكتوز و حساسيت به پروتئين شير، ماست به عنوان جايگزيني براي شير مطرح مي باشد. در سال

ماست هاي ميوه اي، ماست هاي پروبيوتيك و ماست هاي غني شده تخميري با استفاده از شير گاو و يا شير سويا، براي توليد  

مطالعات پژوهشگران اثر باكتري هاي پروبيوتيك را در پيشگيري و درمان بيماري هاي مختلف از جمله صورت گرفته است. 

ي دندان و انواع اسهال مسافرتي، رفع يبوست، آلرژي غذايي، عفونت هاي مجاري ادراري، بيماري هاي التهابي روده، پوسيدگ

و ها الكتوباسيلوس  ي،باكتري هاي اصلي مورد استفاده در محصوالت لبنبه طور عمده . سرطان نشان داده است

پروبيوتيك بستگي به باكتري هاي زنده ماني وهشگران حاكي از آن است كه ژنتايج مطالعات پهستند. ها باكتريوم  بيفيديو

ها در ماست و استفاده از ريز  پائين باعث كاهش بقاي پروبيوتيك pHشرايط فرآوري و نگهداري محصول دارد. در اين ميان 

 مي شود. آن ها پوشاني باعث افزايش زنده ماني
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 ، لبنيات، ماست پروبيوتيكيتخميرغذاهاي  :كلمات كليدي
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