
تواند موجب كاربرد امواج ماوراي صوت در حين فرآيند اختالط خمير مي
محققان مالزيايي دريافتند كـه  .  هاي اسفنجي گرددافزايش كيفيت كيك

هايي نظير كاهش سختي اين عمل قادر خواهد بود با تأثير بر روي ويژگي
هاي اسفنـجـي   بافت و همچنين افزايش ثبات و پايداري، به كيفيت كيك

 .كمك شاياني نمايد
مدت زمان استفاده از امواج ماوراي صوت تأثير بيشتري نسبت به تـوان    
آن در ايجاد تغييرات حاصله خواهد داشت؛ طوري كه خميرهايي كه بـه    

كيلـووات قـرار      2/5و  1/5، 1دقيقه در معرض اين امواج با توان  3مدت 
گرفته بودند، تفاوت چنداني با نمـونـه شـاهـد        

اي كه هيچ امواجي را دريـافـت نـكـرده       نمونه( 
  .نداشتند)  است

 

  تأثير شگفت انگيز امواج ماوراي صوت بر كيك اسفنجي

 نقش زغال اخته در استحكام استخوان
 .ها مفيد باشدتواند در ساخت استخوانمي (blueberry)تركيبات موجود در زغال اخته 

تركيباتي كه رنگ آبي، بنفش و قرمز به زغال ( هافنولكنند كه اسيد فنوليك و پلياظهار مي Arkansas محققان در دانشگاه 
 .توانند به ساخت استخوان هاي مستحكم كمك كنند، مي)دهنداخته مي
دهد كه اين ميوه قادر خواهد بود در رشد و نمو توده استخواني و جلوگيري از پوكي استخوان نقش قـابـل     ها نشان ميبررسي
 .اي داشته باشدمالحظه
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4شماره    R&Dخبرنامه علمي واحد  

 :در اين شماره
 امواج فراصوت و كيك اسفنجي *

 بسته بندي نوين با چاي سبز *

 زغال اخته و استخوان *

 عصاره جوانه چغندرقند    *

هـاي  افزودن عصاره چاي سبز به فيلـم 
كوپليمـر اتـيـلـن ويـنـيـل الـكـل                

(EVOH)تواند موجب كـاهـش   ، مي
اكسيداسيون در مواد غذايي حسـاس    

تيم اسپانـيـايـي      بنابر تحقيقات.  گردد
اي تنوع گستـرده  Zaragozaدانشگاه 

از مواد غذايي، حاوي مايـعـات و يـا        
چربي قابليت استفاده از اين نوع بسته 

باشـنـد و فـرآيـنـد          بندي را دارا مي
اكستروژن منجر بـه از بـيـن بـردن           

توانـد  اين روش نوين مي.  فعاليت آنتي اكسيداني اين ماده نخواهد شد
جايگزيني براي اضافه كردن آنتي اكسيدان به ماده غذايي و يا استفاده 
ــز                          ــي ــده ن ــالح ش ــر اص ــف ــس ــم ــا ات ــدي ب ــن ــه ب ــت از بس

   .                                                 باشد

  عصاره چاي سبز به عنوان آنتي اكسيدان در بسته بندي

تـوانـد   عصاره جوانه چغندر قند به دليل دارا بودن ميزان باالي تركيبات پلي فنولي مي
 . اي در حفظ سالمت بدن داشته باشدنقش عمده
باشند در به تأخير انداختن ها كه گروهي از تركيبات آنتي اكسيداني قوي ميپلي فنول

آيـنـد   زا به وجود مـي   و يا جلوگيري از صدمات سلولي كه توسط علل مختلف استرس
 .نقش قابل توجهي دارند

پتاسيم، منيزيم، اسيد فوليك، آهن، روي، كلسيم، فسفر، سديم نيز از ديگـر عـنـاصـر       
 .باشد كه در باال بردن سطح سالمت افراد نقش موثري داردموجود در اين گياه مي
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تأثير عصاره جوانه 
  چغندر قند بر ايمني بدن

 متين يحيوي  *  محدثه افشار  
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