
به عنوان پروتئین تک سلولی  GRAS هایبه کارگیری میکروارگانیسم عنوان ایده محوری

 درمحصوالت کیک و کلوچه

 کیک و کلوچه فراسودمند نام محصول/خدمت

زیست توده میکروارگانیسم  (Single Cell Proteinهای تک سلولی )پروتئین توضیح محصول/ خدمت

های باکتریایی ، مخمر، قارچ یا کشتیا عصاره پروتئینی بوده که از ریزجلبک

-پروتئینتوانند مورد استفاده قرار گیرند. آید که در تغذیه انسان میبدست می

 هاآنتی اکسیدانها، حاوی انواع اسیدهای آمینه، کربوهیدرات تک سلولیهای 

ها استفاده از میکروارگانیسم ای باالیی دارند.و ارزش تغذیه بودهها و ویتامین

به جای استفاده از منابع پروتئین حیوانی و گیاهی دارای پروتئین برای تولید 

دلیل آن کوتاه بودن  که باالسرعت و راندمان تولید از جمله مزایای متعددی 

، نیاز به فضای کم جهت کشت باشدها میزمان تقسیم سلولی میکروارگانیسم

باشد. می و تولید انبوه، عدم وابستگی به تغییرات آب وهوایی و ...

گیرند، حتما ها مورد استفاده قرار می SCPهایی که به عنوان میکروارگانیسم

های مجاز( )افزودنی GRASجز گروه باید از نظر ایمنی غذایی تایید شده و 

 FDA (United States Foodها در سایت سازمان باشند، که لیست آن

and Drug Administration وجود دارد. مصرف تنقالت در بین افراد )

 شیوع سو دمطالعات نشان میدهمختلف جامعه از جمله کودکان زیاد است، 

درصد  38تا  6/8تلف کشور از تغذیه در کودکان زیر پنج سال در مناطق مخ

-ای کم میبا ارزش تغذیه مصرف تنقالت  آناز دالیل شیوع که  متغیر است

ها روش مناسبی برای پیشگیری از سو باشد. بنابراین غنی سازی خوراکی

ای باشد.  با توجه به افزایش تقاضا برای محصوالت با ارزش تغذیهتغذیه می

توان با به کارگیری منابع ارزان قیمت و فراسودمند در ترکیب کیک و باال، می

 ای و حسی مطلوب تر تولید کرد.کلوچه، محصولی با کیفیت تغذیه 

 لیتری جهت تولید ماده خشک 1000ر تکنولوژی استفاده از راکتو 

 GRASمیکروارگانیسم های 



 و جداسازی پروتئین  مکانیسم غربالگری میکروارگانیسم ها 

 - عکس محصول/خدمت

باشد. مورد استفاده در صنعت تولید کیک و کلوچه آرد غالت می آردهای محصول/ خدمت چه نیازی مرتفع می کند

ن، متیونین و آرژنین فقیر نظر اسید آمینه لیزیاز پروتئینهای با منبع آرد غله 

مصرف تنقالت در بین افراد مختلف جامعه از جمله هستند. از  سوی دیگر 

زیر پنج  کودکان زیاد است، مطالعات نشان میدهد شیوع سو تغذیه در کودکان

درصد متغیر است که از دالیل  38تا  6/8سال در مناطق مختلف کشور از 

توان با می باشد.ای کم میشیوع آن مصرف تنقالت با ارزش تغذیه 

تامین و باعث تولید محصول میکروارگانیسم ها این اسیدهای آمینه ضروری را 

ها روش مناسبی برای بنابراین غنی سازی خوراکی. با ارزش افزوده باال شد

باشد.  با توجه به افزایش تقاضا برای محصوالت با پیشگیری از سو تغذیه می

توان با به کارگیری منابع ارزان قیمت و فراسودمند در ای باال، میارزش تغذیه

ای و حسی مطلوب تر تولید محصولی با کیفیت تغذیه ترکیب کیک و کلوچه، 

هایی که به عنوان پروتئین تک سلولی مورد استفاده قرار میکروارگانیسم کرد.

و  هاآنتی اکسیدانها، ، کربوهیدراتحاوی انواع اسیدهای آمینهگیرند، می

به دلیل قابلیت تولید اقتصادی  و ای باالیی دارنده و ارزش تغذیهها بودویتامین

 توان از  اکثر محصوالت صنایع غذایی استفاده کرد.ها، میآن
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