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 موضوع: جایگزین های چربی و کربوهیدرات در صنایع غذایی

 

 فهرست مطالب

 2  چکیده

   فصل اول: معرفی چربی ها و کربوهیدرات ها

 2  کربوهیدرات ها -الف

 2  طبقه بندی کربوهیدرات ها

 2  مونوساکاریدهای مهم -

 3  دی ساکاریدهای مهم -

 4  پلی ساکاریدها -

 6  چربی ها -ب

 6  ساختمان چربی ها

 8  خصوصیات چربی ها

   فصل دوم: جایگزین های چربی ها و کربوهیدرات ها در صنایع غذایی

 01  مقدمه

 02  بخش اول: کاربرد جایگزین های چربی در صنایع غذایی

 02  معرفی چند جایگزین چربی در مواد غذایی

 02  جایگزین های چربی در نان -

 03  پنیر تازهجایگزین چربی در  -

 04  جایگزین چربی با پایه پروتئین در ماست چکیده -

 04  بستنی کم کالری -

 01  جایگزین چربی در سس مایونز -

 06  جایگزین های بر پایه کربوهیدرات ها  -

 01  جایگزین های چربی بر پایه پروتئین -

 01  جایگزین های چربی بر پایه چربی -

 08  انواع کاربردی

 08  جایگزین های چربیمنفعت 

 21  بخش دوم: کربوهیدارت ها و جایگزین های آن



 www.irancollege.net )بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی(            ایران کالج

 

2 
 

 20  کربوهیدرات ها منبع مهم غذایی -
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 هچکید

ها در رژیم غذایی، منجر به افزایش خطرات سلامتی و چاقی گشته است؛ ها و روغنمصرف بیش از حد چربی

باشد. به منظور حل برخی از کالری با طعم و بافت مناسب در حال افزایش میلذا تقاضا برای مواد غذایی کم 

سازی هایی همچون حذف به روش مستقیم، بهینهمشکلات مربوط به حذف یا کاهش چربی، از طریق روش

های ها استفاده ازجایگزینترین استراتژیفرمولاسیون، تغییر در روش فرآوری و روش جامع، یکی از معمول

های باشد؛ که نتایج حاصله بیانگر امکان استفاده از جایگزینبر پایه کربوهیدرات، پروتئین و چربی می چربی

 .چربی به منظور تولید مواد غذایی کم کالری با بافتی مشابه محصولات پرچرب است

بوهیدراتی جایگزین های چربی می توانند برپایه کربوهیدرات پروتئین یا چربی باشند جایگزین های چربی کر

اصولا از نشاسته های اصلاح شده دکسترین های نشاسته نشاسته های پایدار پلی دکستروز اینولین و صمغ ها 

 .تاثیر اصلی این مواد برحرکت آب درونی مواد غذایی است که درآنها مورد استفاده قرار گرفته اند.هستند

م پیوسته ای از منابع گوناگون هستند بیشترین جایگزین های برپایه پروتئین عمدتا مخلوط های پروتئینی به

محصولات شیری پنیرها دسرهای یخی و ماست ها است. جاگیزین های برپایه چربی یا  استفاده از این مواد در

به  Olestraهستند مسلما  SEPو  Salatrimلیپیدهای ساختار کارپرنین و  Olestraچربی مانند شامل 

تاره این دسته از ترکیبات است که اساسا استفاده تجاری آنها درغذاهای سبب پایداری حرارتی چشمگیرش س

 فوری اسنك سرخ شده می باشد.

 جایگزین ها، چربی، کربوهیدارت،صنایع غذایی کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 


