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 اولين همايش ملي تحقيق و توسعه ي صنايع تخميري با رويكرد استاندارد سازي

 اي پروبيوتيكژله فرايند توليد دسر
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 چكيده

 .است شده مطرح غذايي صنايع ميكروبيولوژي بخش مهم در بسيار پيشرفت يك عنوان به گذشته دهه دو در پروبيوتيك توسعه

 داراي طور كلي براي باكتري هايي كه مصرف آنهااين واژه به  و"زندگيبراي  "معناي با است جديد نسبتاً واژه يك پروبيوتيك

 بين المللي كارشناسي كميته يك توسط اژه پروبيوتيكو .گيردمي قرار استفاده مورد باشدمي حيوان و انسان براي سودمند اثرات

 تعريف باشند، داشته سالمتي روي بر مفيدي و مثبت اثرات توانندمعين مي تعداد در كه ايزنده هايميكروارگانيسم عنوان به

 وجود گوارشي دستگاه در فعال و زنده صورت به زياد تعداد در بايستي هااين ميكروارگانيسم كه معناست بدان اين .است شده

 براي روزانه نياز مورد حداقل ميزان و شود خورده بايستي مي غذايي وعده هر در سلول 109 از بيشتر كلي به  طور باشد داشته

% مواد معدني 2% رطوبت و 13% پروتئين، 85به طور معمول ژالتين حاوي  باشد. داشته را سالمتي ويژه فوائد نمودن فراهم

براي درد مفاصل، درمان دردهاي آرتروز استخواني و پيشگيري از  .كيلو كالري انرژي دارد 40نيم ليتر ژالتين فقط  است

. زياد در مقاوم سازي استخوانها بسيار اهميت دارد ژالتين به دليل داشتن كلسيممفيد است.  ساييدگي طبيعي غضروفها بسيار

P اي پروبيوتيك در شرايط آزمايشگاهي تهيه گرديد و توانايي زنده ماني مخمر ساكارومايسس بوالردي در دمايدسرژله

o
PC4  به

P اسيدي، قابليت رشد در دامنة حرارتي pHقليايي (امالح صفراوي) و  pHهفته بررسي گرديد. تحمل  4 مدت

 o
PC37-P

 
P30P

 
P دماي)

منحني بقا براي مخمر رسم گرديد. نتايج نشان داد، تيمار در شرايط اسيدي و شرايط  .مورد بررسي قرار گرفت بدن انسان)

يچ كاهش همچنين در حضور امالح صفراوي ه .لگاريتمي جمعيت اين مخمر گرديد 33/2قليايي، دماي يخچال منجر به كاهش

  .جمعيت نشان نداد
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