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  چکیده
 گسترشبه  ها منجر بیماري کاهش خطردستیابی به سالمت مطلوب و  ارتباط بین تغذیه و سالمتی براي پیشرفت در درك

صنعت تولید غذاهاي فراسودمند با افزودن یا تغلیظ ترکیبات مفید و حذف مواد بی اثر یا مضر  شده است، غذاهاي فراسودمند
غذاهاي فراسودمند غذاهایی هستند که عالوه بر ارزش . یافت ایجاد شد و به سرعت بازار تولید و مصرف این محصوالت گسترش

این اصطالح معموال براي غذاهاي تغییر یافته و یا ترکیب شده  به منظور . تغذیه اي داراي فواید سالمت بخش نیز می باشند
غذایی که به طور طبیعی  ارتقاء سالمتی و یا کاهش خطر ابتال به بیماریها به کار برده می شود اما ممکن است هر نوع ماده

مصرف کننده با شناخت و انتخاب  غذا یا نوشیدنی فراسودمند می  .داراي ترکیبات با فعالیت دارویی باشد را هم شامل شود
دستیابی به کیفیت مواد غذایی فراسودمند به سادگی امکان پذیر نیست . تواند کنترل بیشتري بر سالمت خود داشته باشند

، تهیه محصول باید مطابق با نیازهاي مصرف کننده از نظر ظاهر، طعم و مزه ال در زمینه اثر فیزیولوژیکیش فععالوه بر نق
تـه در این غذاها و کار رفـه این مقاله مفاهیم، اثرات و نقش غذاهاي فراسودمند در سالمتی و ترکیبات عـمـده بـدر  .باشد

 .نمونه هایی از محصوالت غذایی فراسودمند  مورد بررسی قرار می گیرد
  

   پري بیوتیک غذاهاي فراسودمند، پروبیوتیک،: واژه هاي کلیدي
  

   مقدمه
مصرف ، کرده است تغییرولید مواد غذایی بطور قابل توجهی در زمینه ت گاندهه هاي گذشته خواسته هاي مصرف کنند از

در رابطه با  دیدگاههاي جدید ،می کندآنها کمک  یمستقیم به سالمتکنندگان بیشتر بر این باورند که مواد غذایی به طور 
   نه غذاهاي امروزي .]1[ گسترش غذاهاي فراسودمند شده است باعث یسالمت وتاثیر ترکیبات غذایی در عملکرد فیزیولوژیکی 
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تنها براي برطرف کردن گرسنگی و فراهم آوردن مواد مغذي الزم براي انسانها در نظر گرفته شده اند آنها همچنین براي 

در این راستا، غذاهاي  که هستندجلوگیري از بیماري هاي مربوط به تغذیه و بهبود وضعیت فیزیکی و روانی مصرف کنندگان 
ایش هزینه هاي درمان، افزایش امید به زندگی و تمایل افراد براي بهبود کیفیت دوران افز .]2[ فراسودمند نقش عمده اي دارند

   .]3[ کهنسالی باعث افزایش تقاضا براي چنین غذاهایی شده است
، براي محصوالت غذایی غنی شده با ترکیبات ویژه اي که داراي 1980براي اولین بار در ژاپن، درسال  "غذاي فراسودمند"واژه 

قوانینی را براي تصویب یک گروه از مواد ژاپن وزارت بهداشت  1991در سال  .]4[ فیزیولوژیکی سودمند بودند مطرح شداثرات 
  .]5[ با  ادعاي ایجاد سالمتی براي این نوع از مواد غذایی معرفی کرد  )FOSHU( فوشو  غذایی خاص به نام
غذاهایی که ممکن است  :از جمله شده استبراي غذاهاي فراسودمند پیشنهاد ساده تا پیچیده  از متعددي تا به امروز، تعاریف

به عنوان بخشی از  و هستندکه در ظاهر شبیه به غذاي معمولی  غذاهایی ،کنندفواید سالمتی را فراتر از پایه تغذیه اي فراهم 
که فراتر از فراهم آوردن نیازهاي  اندیافته د اما براي انجام نقش هاي فیزیولوژیکی تغییر نرژیم غذایی نرمال مصرف می شویک 

  .]6[ هستند از این تعاریفتغذیه اي ساده است نمونه هایی 
فراسودمند را غذاهاي )  ILSI( اروپا  یبین الملل و انستیتو علوم حیاتی ) FUFOSE( غذایی فراسودمند علوم کمیسیون اروپایی 

  :به شرح زیر تعریف کرده اند
اثرات مفیدي بر روي عملکرد یک  ،تغذیه اي غذا نقش تواند فراسودمند در نظر گرفته شود اگر عالوه بریک محصول غذایی می 

کاهش  را بهبود ببخشد و یا  خطر ابتال به بیماریها را روانیو  یا چند ارگانیسم انسان داشته باشد و در نتیجه شرایط جسمی
می بایست به طوري باشد که به طور معمول براي اهداف رژیم غذایی انتظار می  فراسودمندمقدار مصرف و شکل غذاي . دنده

تعریف دوم  برخالفالبته  .]6[ غذاي معمولی باشد به شکل قرص یا کپسول باشد و باید در ظاهر شبیه  رود بنابراین، نمی تواند
، اگر چه بخش عمده اي شده استشکل کپسول و قرص هم عرضه در ژاپن به  FOSHU)(فوشو محصول  2001، از سال 

   .]7[د نازمحصوالت هنوز هم در اشکال متعارف می باش
در برخی از کشورها محصوالت . فراهم شده اندبسیاري ازغذاهاي فراسودمند به وسیله ترکیب کردن غذا با داروهاي گیاهی 

مورد سالمت سطح ارتقاء  به منظورغذاهاي فراسودمند  و گیاهی سنتی به طور گسترده اي به عنوان دارو در مکمل هاي رژیمی
اثرات سالمت بخشی غذاهاي فراسودمند مطالعات اپیدمیولوژیک و آزمایشات بالینی بر اساس  .]8[استفاده قرار می گیرند

حفاظت  ،گوارش دستگاهسالمت بهبود ، ]9[ ، تقویت سیستم ایمنی بدنکاهش خطر ابتال به سرطان، بهبود سالمت قلب: شامل
، کاهش و ضد ویروسی، کاهش فشار خون، حفاظت از چشم ، فعالیت ضد باکتري یضد التهاباثرات ، دستگاه ادراري از سالمت

  .می باشد اثرات ضدچاقیو پوکی استخوان 
 

  :نمونه هایی از محصوالت غذایی فراسودمند
، اسید E، ویتامینCجمله ویتامیناز  مواد معدنی یا با ویتامین ها وغذاهایی بودند که  فراسودمنداولین محصوالت غذایی 

غذاهاي غنی شده با ریز مغذي هاي مختلف از قبیل اسید چرب پس از آن،  .]10[ بودندفولیک، روي، آهن و کلسیم غنی شده 
 قرارگرفتندجه تومورد و یا براي جلوگیري از بیماري هایی مانند سرطان  سالمتی ارتقاء، فیتواسترول و فیبر محلول براي 3امگا 

، شرکت هاي مواد غذایی گامهایی براي توسعه محصوالت غذایی برداشته اند که مزایاي درمانی متعدد در یک ماده  اخیراً .]11[
  .]12[غذایی تک گنجانده شده است

طبقه بندي غذاهاي نوع با توجه به یک مختلفی طبقه بندي شوند از جنبه هاي ت غذایی فراسودمند ممکن است محصوال
، به عنوان می شوندسالمت افراد سطح  ارتقاءکه باعث هستند محصوالتی  گروه اول :به سه دسته تقسیم می شوندفراسودمند 

و  ها بهبود زندگی کودکان با حمایت از توانایی به منظورو یا ) پري و پروبیوتیک(و روده ثال بهبود عملکردهاي تنظیمی معده م
  لسترول باال و یا کیی مانند کاهش خطر ابتال به بیماریهاراي بفراسودمند غذاهاي  دیگر گروه ،به کار می روندآنها رفتار یادگیري 
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می شوند افراد خاص زندگی  باعث بهبود شامل آن دسته از محصوالتی هستند کهگروه سوم . فشار خون باال طراحی شده اند

:  از عبارتند فراسودمندغذاهاي بر اساس یک طبقه بندي دیگر  .]13[ )گلوتنعنوان مثال محصوالت فاقد الکتوز، فاقد به (
به (  غذاهاي حاوي مواد فعال زیستی) ب(، )فیبر رژیمیمثال  به عنوان(غذاهاي معمولی با مواد فعال زیستی طبیعی ) الف(

پري  به عنوان مثال (غذاهاي معمولی از غذایی مشتق شده  ترکیبات) ج(و ) ، آنتی اکسیدان ها ها پروبیوتیک :عنوان مثال
   .]14[) یوتیکب

 منابع در آنها وجود به توجه با ثرؤم موادتوجه قرار بگیرد این است که د فرآوري غذاهاي فراسودمند باید مورد آنجه در مور
 افراد در ماده آن نامعلوم یا اندازه از بیش مقدار دریافت به منجر که شوند اضافه غذایی مواد به مقادیريدر  باید دیگر غذایی
 غذاي از بیولوژیکی نظر از ،دننشو جانبی عوارض بروز و مغذي مواد سایر متابولیسم در اختالل موجب د،ننشو کننده مصرف
 زمان و دنشون) بو رنگ، طعم، قبیل زا( آنها کیفی خصوصیات در نامطلوب اتتغییر سبب ،دنباش دریافت قابل شده مصرف

 به موثر مواد افزودن جهت در غذایی ماده فرآوري تکنولوژي همچنین. دندهن کاهش محسوس بطور را غذایی مواد ماندگاري
 طی در شده افزوده ماده که باشد نحوي به باید فرایند انتخاب و بندي فرمول موثر، مواد نوع ،باشد مطلوب نحو به باید آن

 ثرؤم مواد افزودن در کننده تولید ادعايو  نشود تخریب و بوده پایدار غذا در مصرف و پخت توزیع، نگهداري، فرآوري، مراحل
  .شودن محصول آن اي تغذیه ارزش مورد در کننده مصرف گمراهی یا فریب موجب که باشد نحوي به ایدب

، پروبیوتیک یمیایی فنولی مشتق شده از گیاهانترکیبات ش :که به طور گسترده استفاده می شوند شامل يترکیبات فراسودمند
ممکن است  همها، پري بیوتیک ها و قارچ ها هستند اما پپتیدها، آغوز، زرده تخم مرغ و همچنین سایر مواد غذایی غیرگیاهی 

  .به عنوان منابع غذایی فراسودمند استفاده شوند
د و دیدگاههاي مصرف بازار آشامیدنی و غذایی پخش نشده ان ند به طور یکنواخت در همه بخشهايمحصوالت غذایی فراسودم

این محصوالت به طور عمده در بخشهاي لبنی ، شیرینی سازي  .]15[دنممکن است بین بازارهاي مختلف متفاوت باش گانکنند
عمده ترین انواع این محصوالت فراسودمند به طور .]3[، نوشیدنی ها ، محصوالت پخت و غذاي کودك در بازار یافت می شوند

  :شده اندخالصه در زیر معرفی 
  

 پروبیوتیک ها
 به اگر که هستند هایی میکروارگانیسم پروبیوتیک ها. است شده مشتق یونانی انبز از زندگی، براي معنی به پروبیوتیک واژه

   خود، زیستی فعالیت با ،روده اساساًبدن  مختلف هاي دربخش استقرار گیرند با قرار استفاده مورد زنده صورت به و کافی تعداد
 سالمت بخشی اثرات بخش، زیان و سودمند هاي میکروارگانیسم میان روده میکروبی فلور توازن بهبود و حفظ طریق از عمدتاً

   .]4[گذارند می جاي به خود میزبان بر
 مصرف زمان در آن سودمند تاثیرات ایجاد براي کافی میزان به ها پروبیوتیک حاوي که است غذایی ،پروبیوتیک غذایی ماده
 تولید امکان، دنباش مضر کم دست اینکه یا و باشد بخش سالمت فرآورده خود :اینکه ویژگیهایی از جمله  داراي باید و باشد

 سبب پروبیوتیک افزودن و باشد دارا را پروبیوتیک میکروارگانیسم ماندگاري نظر از مطلوب شرایط ،باشد داشته وجود آن دائمی
 زمان در باشند، داشته مناسب عمر باید پروبیوتیکی هاي فرآورده عملی، جنبه از. نشود آن ویژه یا و حسی خواصاز بین رفتن 

 پروبیوتیک باکتریهاي اغلب بطورکلی .]16[باشند نیز سمی غیر و زا بیماري غیر ،بوده زنده سلولهاي زیادي تعداد حاوي مصرف
 دارند تعلق بیفیدوباکتریوم و الکتوباسیلوس جنس دو به اًعمدت و هستند الکتیک اسید باکتریهايء جز غذاها، در استفاده مورد
، شوند غالب هستند پاتوژن بالقوه طور به که دیگر میکروارگانیسم هایی بر انسان گوارش دستگاه در توانند می عوامل این

 می عمل ایمنی هايتعدیل کننده  عنوان به که کنند می تولید جانبی متابولیک فرآورده هاي که می شود تصور همچنین
 ها باعث بهبود پروبیوتیک که است شده مشاهده. می شوند محسوب فراسودمند غذاهاي ءجز غذاهاي پروبیوتیک، .نمایند

 عدم عوارض کاهش کلسترول، کمک به کاهش ایمنی، سیستم تقویت و تنظیم گوارشی، سیستم ارآییافزایش ک و سالمت
  .]17[غذا می گردند اي تغذیه ارزش افزایش الکتوز و تحمل
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  ها پروبیوتیک انتخاب معیارهاي

 هنگام عبور از ،زنده بمانند ،طی فرآیند تولید مقاوم باشند باید در پروبیوتیکبراي استفاده در موادغذایی میکروارگانیسم هاي 
مقاوم  معده اسید در برابرنه تنها باید زنده بمانند بلکه توانایی تکثیر در روده را هم داشته باشند بدین معنی که دستگاه گوارش 

 تلیال پیا بتوانند به سلولهاي و شرایطی که غذا مصرف می شود باشنددر  نمکهاي صفراوي حضورباشند و قادر به رشد در 
 ضد فعالیت انسان در بیماریزا هاي میکروارگانیسم مقابل درهمچنین  ،تثبیت نمایندفلور میکروبی روده را و  روده اتصال یابند

 بدون به صورت طوالنی مدت آنها از استفاده تاریخی سابقه پایه بر پروبیوتیک عمدتا هاي گونه انتخاب .نشان دهند میکروبی
   .]18،17[گیرد می صورت مضر جانبی عوارض داشتن

 بیفیدوم، بیفیدوباکتریوم کازیی، الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، الکتوباسیلوس هاي گونه پروبیوتیک هاي میکروارگانیسم بین از
  .دارند را تجاري کاربرد بیشترین اینفنتیس بیفیدوباکتریوم ، بروي بیفیدوباکتریوم النگوم، بیفیدوباکتریوم

 ولی است نشده شناخته کامل بطور هنوز انسان گوارش دستگاه سالمتی بر ها پروبیوتیک سودمند اثرات هاي کانیسمم
 تعادل و شوند می بیماریزا باکتریهاي رشد مهار باعث گوارش، دستگاه در شدن ساکن و اتصال با ها بطورکلی پروبیوتیک

 ژنهاي آنتی انتقال پروبیوتیکها .شوند می گوارش دستگاه مخاطی سد عملکرد ءارتقا باعث و بخشند می بهبود را روده میکروبی
 توانایی روبیوتیکهاپ. شوند می میزبان مخاطی و سیستماتیک ایمنی سیستم تحریک باعث و کنند می کنترل نیز را غذایی
 مقابله براي را جدیدي درمانی استراتژي ها، پروبیوتیک توسط ایمنی سیستم تعدیل پتانسیل .دارند نیز را سرطانزا مواد حذف

 مانند مزمن بیماریهاي عفونی، بیماریهاي درمان در بتوان که است امید و است کرده مطرح عفونی و التهابی شرایط با
  .]19[کرد استفاده پروبیوتیکها از بیماریها سایر و روده التهابی بیماریهاي

  
 بیوتیک ها يپر

 SCCs  غیر قابل هضم توسط آنزیم هاي گوارشی در انسان هستند که ) SCCs( پري بیوتیک ها کربوهیدراتهاي زنجیر کوتاه 
ي ، پردرروده .]20[می دهند افزایش را که به طور انتخابی فعالیت برخی از باکتري هاي مفید مقاوم هم نامیده می شوند

وسیله اثرات سودمندي و بدین  چرب کوتاه زنجیر تخمیر می شوندبیوتیک ها توسط باکتري هاي مفید براي تولید اسیدهاي 
قابل حل  ٪80که در اتانول  )NDOs(به عنوان الیگوساکاریدهاي غیر قابل هضم هم گاهی اوقات .روي میزبان اعمال می کنند

   .]21[مطرح می شوند هستند
خطر ابتال به سرطان و افزایش  همچنین داراي بسیاري از خواص درمانی دیگر در روده بزرگ مانند کاهشها پري بیوتیک 

سبزیجات به عنوان ترکیبات غذایی  میوه جات و تعدادي ازپري بیوتیک هاي یافت شده در . هستندجذب کلسیم و منیزیم 
 آنها ویژگی هاي حسی مانند ،عالوه بر این .هستندکه داراي مزایاي تکنولوژیکی فابل توجه  اند فراسودمند در نظر گرفته شده

طیف وسیعی از کاربردهاي غذایی  را در احساس دهانی ت را بهبود می بخشند و پایداري کف ها، امولسیون ها  وطعم و باف
   .بهبود می بخشند مثل محصوالت لبنی و نان

انتخاب آن براي چند جنس و اینکه  تعریف پري بیوتیک به طور قابل توجهی با تعریف فیبر رژیمی مطابقت دارد  به استثناي 
، طیفی از دي، الیگو  )CHO(در حال حاضر، فقط مولکولهاي کربوهیدرات غیرقابل هضم  .انواعی از باکتري هاي بومی است یا

  .هستند که ادعا شده است داراي خواص پري بیوتیکی هستندالکلی ي هاساکاریدها، نشاسته هاي مقاوم و قندو پلی 
نی براي باکتري هاي پروبیوتیک قابل دسترس می شوند بدون اینکه توسط با عبور از روده کوچک به روده تحتا ها ري بیوتیکپ

 ]22[سایر باکتري هاي روده مورد استفاده قرارگیرند
 

  :پري بیوتیک هاو تولید بع امن
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در دو دهه گذشته، مطالعات زیادي در مورد تولید الیگوساکاریدها به عنوان مواد تشکیل دهنده غذاها و ارتقاء سطح سالمت 

 (NDO)رژیم غذایی غیر قابل هضم  هاي مصرف کنندگان صورت گرفته است و  توجه ویژه اي به انواع خاصی از کربوهیدرات
عالوه بر این،  .]23[شده است  ارگانیسم هاي دستگاه گوارش را تحریک می کنند گسترشترکیبات کم کالري که رشد و  و

به نام وبیوتیک سبب ایجاد یک مفهوم جدید بیوتیک تجاري و باکتري هاي پراخیر از الیگوساکاریدهاي پري پیشرفت هاي 
توان با استخراج مستقیم از که آنها را می . پروبیوتیک ها و پري بیوتیک ها استشامل ترکیبی از سین بیوتیک شده است که 

شیمیایی تولید با سنتز آنزیمی و یا  او یا توسط فرایندهاي شیمیایی هیدرولیز پلی ساکاریدهمنابع طبیعی به دست آورد 
 ،) (FOSجلبک مانند فروکتو الیگوساکاریدها از آنها از گیاه و دپلیمریزاسیون پلی ساکاریدهاي بسیاري]. 23[کرد

 .جداسازي یا سنتز می شوند )XOS(و گزیلو الیگوساکاریدها  )IMO(ایزو مالتوالیگوساکاریدها  ،(GOS) گاالکتوالیگوساکاریدها
و گزیلو  الیگوساکاریدها در ژاپن به (GOS)  ، گاالکتوالیگوساکاریدها (SOS)مانند الیگوساکاریدها سویا اولیه الیگوساکاریدهاي

  .]24[بازار عرضه شده اند
مقاوم پري مالتوالیگوساکاریدها و نشاسته  آن، شده هیدرولیزفروکتوالیگوساکاریدها، اینولین و  گاالکتوالیگوساکاریدها، ،الکتولوز

 ترکیبات نهایی اصلی متابولیسم کربوهیدرات. دنبیوتیک هاي هستند که به طور معمول در رژیم غذایی انسان استفاده می شو
، به ویژه اسید استیک، اسید پروپیونیک و اسید بوتیریک که توسط میزبان به عنوان هستنداسیدهاي چرب زنجیره کوتاه  ها

مارچوبه، کنگر فرنگی، تره  سیر، آنها همچنین در منابع مختلفی از جمله ریشه کاسنی، پیاز، .دنمنبع انرژي استفاده می شو
درجات  اولیگوساکاریدها ترکیبات قندي با به طور کلی،. دنفرنگی، موز، گوجه فرنگی و بسیاري از گیاهان دیگر یافت می شو

اینولین ( از گیاهان یا اند امروز شناسایی شده که  یبیوتیکي پر هايبیشترین الیگوساکارید .]22[لیمریزاسیون هستندپمختلف 
شیمیایی با سنتز و یا توسط ) الیگوفروکتوز از اینولین  :به عنوان مثال(هیدرولیز آنزیمی  توسط یا شده انداستخراج  )کاسنی 

   .]25[اندواکنش هاي ترانس گلیکوزیالسیون از مونو یا دي ساکاریدها به دست آمده 
  : را داشته باشند معیارهاي زیرباید شوند می به عنوان پري بیوتیک در نظر گرفته که کربوهیدرات هاي غیر قابل هضم 

قابلیت افزایش درصد  .3 توسط باکتري هاي روده  قابلیت تخمیر .2مقاوم در برابر اسیدیته معده و آنزیم هاي پستانداران  .1
    .]26[هاي سودمند یا فعالیت میکروارگانیسمو  زنده بودن

  
  فواید سالمتی پري بیوتیک ها 

 عملکرد تنظیم و بهبود، بدن ایمنی سیستم تقویتکاهش خطر ابتال به سرطان،  :اثرات سالمت بخش پري بیوتیک ها شامل
و اسهال عفونی،  یبوست، کاهش تسکین سندرم روده تحریک پذیر، منیزیم و کلسیم همچون ینمعد مواد جذب افزایش ،روده

  .است اي روده عفونتهاي درمانو  چاقی کنترل ،کاهش چربی خون
بیوتیک ها در ارتباط با تعدیل عملکرد و متابولیسم کولون، مانند تغییر در ترکیب اسیدهاي ي اکثر اثرات ادعا شده توسط پر

اتصال  افزایش میزان آنزیم ها،در لومن روده بزرگ، کاهش محصوالت نهایی نیتروژنی و تقلیل  PHچرب کوتاه زنجیر، کاهش 
همه  .]26[سیست ایمنی بدن است تقویتپروتئین ها و یا نشانگرهاي زیستی خاص در زمینه متابولیسم مواد معدنی و چربی و 

  .دنسطح سالمت  ممکن می شوبراي ارتقاء  این اثرات در فلور روده روده میزبان با استفاده از پروبیوتیک ها 
 

  ها سین بیوتیک
 میکروارگانیسم هاي زنده استقرار بقا و بهبود از طریق که هستندترکیبی از پروبیوتیک ها و پري بیوتیک ها  هاسین بیوتیک 

اثرات  از طریق باکتري ها بدنسوخت و ساز  با فعال کردن ای و در روده میکروارگانیسم ها رشد این با تحریک روده و درمفید 
ت اما استفاده از محصوال .می شوند میزبانوضعیت زندگی  بهبودباعث  بر سالمت میزبان می گذارند و در نتیجه سودمندي

   .ي داردتحقیقات بیشتر نیاز به سالمت به منظور افزایشسین بیوتیک 
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  بحث و نتایج

تغذیه اي هستند که این غذاها ، شامل مواد مغذي و یا مواد دیگر و یا یک ترکیب ي فراسودمند عالوه بر ارزش غذاییغذاها
به (، خطر ابتال به برخی از بیماري کاهش دهند )مانند پري و پروبیوتیک ها(ممکن است شرایط عمومی بدن را بهبود ببخشند 

 مواد افزودن. و حتی ممکن است براي درمان برخی از بیماري ها استفاده شوند) عنوان مثال محصوالت کاهش دهنده کلسترول
نشود و  جانبی عوارض بروز مغذي و مواد سایر متابولیسم در اختالل موجب که باشد نحوي به باید غذایی مواد به ثرؤم

آینده غذاهاي فراسودمند به احتمال زیاد ترکیبی از مواد . باشد دریافت قابل شده مصرف غذاي از بیولوژیکی نظر از همچنین
 .به جاي تالش براي کشف مزایاي بالقوه یک منبع غذایی واحد استمتعدد براي دستیابی به یک مجموعه خاص از اهداف، 

ل توسعه در  صنعت مواد غذایی بدون شک تولید غذاهایی فراسودمند یکی از مهمترین بخش هاي فعال، امیدوار کننده و در حا
 .است

 
  نتیجه گیري کلی 

،  طعم، رنگ(د قابل پذیرش از لحاظ کیفیت یک محصول غذایی فراسودمند عالوه بر ارزش تغذیه اي و اثرات فیزیولوژیکی بای
 .قیمت و قابل اعتماد از نظر ادعاهاي سالمت محصول باشد ،)بو
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