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 مقدمه 

    آزار را آنها کمتر یبوست مثل مشکالتی و داشتند کمتري گوارشی بیماریهاي ما اجداد که عللی از یکی  

 .است بوده اشان روزانه غذاي در گیاهی الیاف از بیشتر استفاده و تغذیه درست شیوه داد می

  توجه غذایی مواد طبیعی وجه به کمتر و است شده بشر غذایی نظم خوردن هم بر باعث ماشینی زندگی 

 .کند می

 اگر و است  یبوست آنها از یکی که آید می پدید زیادي مشکالت شوند نمی مصرف گیاهی ف الیا وقتی 
 مـضر کـلسترول حتـی. شود می) رکتوم(  روده راست و بزرگ روده سرطان و هموروئید باعث یابد تداوم
 : پردازیم می موضوع این بررسی به زیر در. شود می حادث دیگر مشکالت بسیاري و رود می باال خون
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 فـــیـبــر

 گیاهی هاي قسمت همه شامل و شده شناخته حجیم و سخت مواد بعنوان که است الیاف معنی به فیبر 
 همی، سلولز شامل که مخلوطی به پزشکی اصطالح در. کند جذب و هضم آنرا تواند نمی بدن که است
، سلولز مثل نامحلول فیبر: شود می تقسیم دسته دو به فیبر. شود می گفته فیبر است پکتین و لیگنین، سلولز

 .پکتین مثل محلول فیبرهاي و لیگنین، سلولز همی

  

 آنها که اند شده تشکیل ها میکروفیبریل از عموماً ها فیبریل این که اند شده تشکیل ها فیبریل از ها فیبر
 و پخش و نفوذ سرعت، فیبرها "مویینگی" خاصیت بدلیل. اند شده تشکیل بنیادین هاي فیبریل از نیز خود

 این طی در شده جذب مایعات. یابد می افزایش شده باند صورت به آب نگهداري و جذب قابلیت همچنین
، گردد می مقید و محصور فیبري شبکه در، شده ایجاد هیدروژنی پلهاي و مویینگی نیروهاي بواسطه، فرایند

 و شدن انبار زمان، فشار،  دما از مستقل کامال فیبرها عملکرد. شود نمی خارج براحتی و نیستند آزاد نتیجه در
  . است pH یا

  

 و ها میوه، ها دانه، )دار سبوس جوي و سبوس، گندم( کامل غالت، حبوبات مانند طبیعی خوراکی مواد اغلب
 یک بودن نامحلول ویژگی بواسطه سلولزي پودرهاي و جو،گندم فیبرهاي، هستند فیبر داراي ها سبزي

 .دارد نهایی محصول پایداري و بافت بهبود در توجهی قابل تاثیر که آورد می پدید بعدي سه فیبري شبکه
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 بدون که است گوشتی هاي فرآورده صنعت در استفاده مورد فیبرهاي جمله از(wheat fiber) گندم فیبر
 .دارد بسزایی تاثیر محصول کیفی خواص بهبود در، گوشت بوي و طعم در تغییر ایجاد

  

     بدست جو و گندم ساختمانی بخشهاي از ترموفیزیکال پیچیده فرآیند یک طی، جو پودر و گندم فیبر پودر
 دو از کدام هر. است زرد به مایل سفید پودري جو فیبر پودر و رنگ سفید پودري گندم فیبر پودر، آیند می

 نامحلول فیبر را فیبري محتواي اعظم قسمت که هستند خوراکی فیبر% 97 حاوي و ریز بندي دانه با  پودر
 کاهش، فیبر با سازي غنی نظیر( توجهی قابل اي تغذیه و فیزیولوژیکی ارزش بنابراین. دهد می تشکیل

 توجه با خصوصاً خوراکی ماده یک بعنوان آنها از استفاده، این بر عالوه. دارند) غیره و کالري کاهش، چربی

 بهبود در مفیدي و موثر نقش غذایی هاي فرآورده اغلب در، گندم فیبر پودر E-Number بودن فاقد به

 می ایفا محصول) غیره و آب رفتن دست از کاهش، وزن افت کاهش، بافت بهبود( تکنولوژیکی خواص
 .هستند فیتیک اسید و گلوتن فاقد جو فیبر پودر و گندم فیبر پودر. نماید

  

 توجه قابل محلول فیبر میزان و%  60 فیبري محتواي و متنوع بندي دانه با رنگ کرم پودري، سیب فیبر
 .آید می بدست شده خشک هاي سیب از پیچیده فرآیندي طی که است

  

 کاهش جمله از زیادي مزایاي که است% 77 از بیش فیبري محتواي با طبیعی فیبر یک، زمینی سیب فیبر
 فرآیند یک طی، زمینی سیب فیبر. داراست محصول کیفیت حفظ با را ماندگاري زمان افزایش و چربی
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 و اي تغذیه العاده فوق خواص و طبیعی بوي و طعم با و نامطلوب مواد تمام حذف با و ترموفیزیکال پیچیده

 .آید می بدست تکنولوژیکی

  

 جذب خاصیت و مصرف قابلیت بهبود در،  زمینی سیب فیبر با اي غله فیبرهاي ترکیب، تکنولوژیکی نظر از
 همبرگر نظیر گوشتی محصوالت در را آن از استفاده که کند می ایجاد اي برجسته تاثیرات، آب نگهداري و
 می، فیبر این خصوصیات و تاثیرات بواسطه این بر عالوه. گرداند می مناسب کامالً امولسیفایري، سوسیس و

 .برد بکار نان  صنایع در را آن توان

  

 یکی. کند می تلفیق پکتین و نشاسته ویژگیهاي با را نامحلول فیبرهاي خواص و امتیازات زمینی سیب فیبر
 این که است نهایی محصول در بعدي سه فیبري شبکه تشکیل، زمینی سیب فیبر کلیدي ویژگیهاي از

 تاثیر و ساختار این بواسطه و کند می کمک محصول پایداري و بافت بهبود به، سلولزي فیبر خصوصیت
 .گردد می رطوبت شدن باند و حفظ باعث، کند می تسریع را انتشار زمان که مویینگی

  

 نیز functional و بخش سالمتی محصوالت تولید در را زمینی سیب فیبر، باال فیبري محتواي بواسطه

 تأثیرگذار بدن عملکرد چند یا یک روي بر که هستند غذاهایی  (Functional foods .برند می بکار
 ).گردند می بیماریها برخی به ابتال ریسک کاهش یا و سالمت بهبود سبب آنها عملکرد و بوده
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 مختلف کلینیکی تحقیقات طی انسان بدن ارگانیسم در آن مثبت تأثیرات و باال نامحلول فیبري محتواي
 سیب فیبر. است پروبیوتیک مقاوم نشاسته% 12 حاوي زمینی سیب فیبر، این بر عالوه. است شده ثابت

 .باشد نمی زا آلرژي و بوده GMO و گلوتن فاقد زمینی

  

 فیبر% 65 حاوي، است پرتقال مالیم طعم و اي میوه خواص با قرمز به مایل زرد رنگ به، پرتقال فیبر
 معمول اجزاي از که پکتین حاوي میوه پالپ. دهد می تشکیل محلول فیبر آنرا% 28 که باشد می خوراکی

 حاوي معموالً اي میوه هاي نوشیدنی. شوند می محسوب محلول فیبر توجه قابل منبع، هستند ها آبمیوه

g/L 2 به آنها فیبري محتواي پرتقال فیبر با آنها شدن غنی صورت در حالیکه در، هستند خوراکی فیبر g/L 

، اسنکها، قرص تهیه جهت توان می پرتقال فیبر از. است نامحلول فیبر آن وزنی% 50 که رسد می20
 .نمود استفاده اسانس و سس، ها نوشیدنی، شیرین و اي میوه بارهاي، بیکري خشک محصوالت

  

 بسیاري. است رسیده فرنگی گوجه از (Lycopene) لیکوپن استخراج جانبی محصول، فرنگی گوجه فیبر
 در، )چربی در محلول رنگهاي و چربیها،شکر نظیر( شوند می حذف استخراج فرآیند خالل در محلول اجزاء از

 طعم و اي قهوه به مایل زرد پودري فرنگی گوجه فیبر. یابد می افزایش محصول ماندگاري مدت نتیجه
 می تشکیل نامحلول فیبر آنرا% 55 از بیش که است خوراکی فیبري محتواي% 65 با فرنگی گوجه مالیم

 بواسطه و نیست ساکارید پلی لیگنین. است لیگنین توجهی قابل مقدار حاوي فرنگی گوجه فیبر. دهد
 سایر درحالیکه. شود می متمایز خوراکی فیبرهاي اجزاي دیگر از، روده فلوراي برابر در حتی مقاومت
 را خود تأثیرات و خواص لیگنین، شکنند می کوچکتري مولکولهاي به روده در سلولز نظیر خوراکی فیبرهاي
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 منجر پروتئین همانند نیز فرنگی گوجه فیبر در موجود خوراکی فیبر. کند می  حفظ روده در حرکت خالل در
 در حتی و بوده دما از مستقل تأثیر این. گردد می شده باند بصورت آب نگهداري جذب ظرفیت افزایش به

 مویینه هاي لوله در هم و سطح در هم آب که رسد می نظر به چنین. است پایدار نیز کم بسیار دمایی شرایط
 و کاهش کالري مقدار کچاپ نظیر محصوالتی به فرنگی گوجه فیبر افزودن با. شود می باند فیبر داخل

 .یابد می افزایش فیبر میزان

  

 ترین شاخص بعنوان سلولز که شود می یافت طبیعت در آلی ترکیب میلیون 8 حدود در، سلولزي پودرهاي

 که معناست بدان این. دارد خاصی جایگاه طبیعت در، شده باند آلی کربن منبع بزرگترین و ساکارید پلی

 کمک اتمسفر حفاظت به CO2 تثبیت با همچنین و کند می ایفا اکولوژي تعادل تداوم در مهمی نقش سلولز
 ثبات. شود می تهیه آلی فیبرهاي از مستقیماً ناخالصیها حذف و پروسس طریق از سلولز پودر. نماید می

 هاي فرآورده در خاص افزودنی یک بعنوان را سلولز که است ویژگیهایی مهمترین از شیمیایی و مکانیکی

 .کند می مطرح غذایی مختلف

  

 فـیـبـــر مصرف فواید

 یبوست به ابتال از جلوگیري 

 به و شود می آسان دفع باعث ترتیب  این به و دارد گوارش دستگاه در فراوان آب جذب توانایی فیبر 

 .شوید نمی دچار» )بواسیر( هموروئید« به، آسان دفع علت همچنین
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 جدي و سخت بیماریهاي به ابتال از ممانعت

 به یا و لوبیا و جو، گندم مثل گیاهانی مصرف که دهد می نشان پزشکی تحقیقات: قلبی بیماري                                              
 تري کنترل و کاهش باعث، هویج و ترش هاي میوه مثل ها میوه از بعضی و حبوبات کلی طور

 ذکر گیاهان مصرف با بنابراین. کنند می مصون قلبی بیماري به ابتال از و شده کلسترول و گلیسیرید

 .شود می پدیدار بدن در فیبر شفابخش اثر و رفته باال بدن در فیبر مصرف؛ شده

 باقی با که دهد می نشان تحقیقات. شود می انجام سریع و آسان دفع، فیبر مصرف با: سرطان 
 سرطان و گذاشته اثر ها روده روي که شود می ایجاد مضري مواد، ها روده در دفعی مواد ماندن

 .شود می ایجاد روده

 پس ترتیب این به و شده خون قند کاهش باعث، دیابتی بیماران در فیبر روزانه مصرف: دیابت                                

 .کرد قطع یا داده کاهش نیز را انسولین مصرف توانید می پزشک نظر با مدتی از

 و شده التهاب دچار بزرگ روده دیواره از قسمتی، بیماري این در): دیورتیکول بیماري( روده التهاب 
 روده در درد باعث بیماري این. شود می ایجاد بزرگ روده دیواره در تاول مثل کوچکی برآمدگیهاي

 در یا و آید نمی وجود به مشکل این، فیبردار غذایی مواد مصرف با اما. شود می یبوست و اسهال، ها

 .رود می بین از وجود صورت

 و شود می خون گردش به گلوکز سریع شدن آزاد به منجر، سریع هضم: کلیه و صفرا کیسه سنگ 
 باید بدن؛  مسأله این از جلوگیري براي. رود می باال ناگهانی طور به) گلوکز( خون قند آن دنبال به

 سنگ به شخص ابتالي باعث مسأله این، بنابراین. واردکند خون گردش به انسولین زیادي مقدار
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 شود می ایجاد کلسترول افزایش و دیابت،  مسأله این دنبال به. شود می  صفرا کیسه سنگ و کلیه

 .شود می جلوگیري مسائل این از و شده آهسته و منظم هضم، فیبر مصرف با ولی

  

  

  

 بدن وزن داشتن نگه متعادل و بدن وزن کنترل

 و شود می ایجاد تر سریع سیري احساس بنابراین. کنند می اشغال معده در بیشتري حجم، فیبردار غذاهاي 
 .خورد می کمتري غذاي شخص

 از غنی رژیم یک که است این، وزن کاهش بر چرب کم و کربوهیدرات پر هاي رژیم تأثیر دلیل بهترین 
 خوردن زیادتر به تمایلی گیرنده رژیم لذا، دارد سیري احساس ایجاد در باالیی کارایی پیچیده کربوهیدرات

 رژیمی چنین همچنین. گردد می دریافتی کالري کاهش به منجر، گرسنگی حس ایجاد بدون حقیقتاً و ندارد
 کربوهیدرات از نیز ها آن که باشد می نامحلول و محلول فیبرهاي از باالیی مقادیر شامل طبیعی طور به

 .آیند می شمار به پیچیده هاي

 کامل حذف معناي به پرفیبر و پرکربوهیدرات غذایی هاي رژیم از استفاده که است ضروري نکته این ذکر 
 برخی کمبود به منجر تواند می صورت این در زیرا، باشد نمی حیوانی هاي پروتئین ویژه به ها پروتئین

 یا و گردد می بدن در آهن کمبود به منجر، شود مصرف کم گوشت اگر مثال براي؛  گردد ها ریزمغذي
 حداقل، غذایی رژیم تنظیم و انتخاب لذا. گردد می  دریافتی کلسیم کاهش موجب، لبنیات مصرف از اجتناب
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 عوارض ایجاد از، وزن کاهش ضمن تا گیرد انجام متخصص پزشک نظر زیر بایستی اولیه مراحل در

 .گردد پیشگیري الغري هاي رژیم ي ناخواسته

  

  

  

 بدن در فیبر جذب چگونگی

 : دارد بزرگ روده روي متعددي اثرات فیبر 

، تجزیه این به که شود می ایجاد اسید و گاز و شده  تجزیه بزرگ روده در موجود باکتریهاي وسیله به فیبر 
 برابر در مقاومی بافت فیبر چون، گیرد می صورت اي اندازه تا فیبر تخمیر کنید توجه. گویند تخمیر

 .است روده باکتریهاي

 به و شده بزرگ روده سلولهاي جذب اغلب، هستند ساده هاي اسید جزء که تخمیر از حاصله اسیدهاي 

. است مفید کبد خصوصاً بدن براي مواد این، عالوه به. گیرند می قرار سلولها استفاده مورد، غذا عنوان
، کالري این( شود می بدن جذب فیبر در موجود کالري نصف و بوده مفید متابولیسم براي ساده اسیدهاي

 .)است مفید کالري

   چسبندگی از و گرفته صورت تر آسان دفع نتیجه در و شده روده حجم افزایش باعث تخمیر از حاصله گاز 

 .شود می جلوگیري بزرگ روده
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 :دارد اثري چه گوارش دستگاه قسمتهاي از یک هر روي فیبر اما 

 شود می دندانها شدن پاك و آهسته جویدن، دهان حرکت باعث: دهان. 

 نگهداري شدن طوالنی؛ سیري احساس و معده حجم افزایش؛ معده محتویات شدن رقیق: معده 

 .بهتر هضم براي معده در غذایی مواد

 آرام جذب؛ چسبندگی از جلوگیري و روده حجم افزایش؛ روده محتویات شدن رقیق: کوچک روده 

 .غذایی مواد

 تغذیه؛ چسبندگی از جلوگیري و روده حجم افزایش؛ روده محتویات شدن رقیق: راست سمت روده 

 .بیشتر مفید اسیدهاي تولید و بزرگ روده مفید باکتریهاي

 دفع در تسهیل؛ فیبر تجزیه اثر در روده دیواره سلولهاي تغذیه: چپ سمت روده. 

 دفع علت به روده راست بیماریهاي از جلوگیري؛ آسان دفع و مدفوع شدن نرم: مقعد و روده راست 

 .دفع حین در صدمات کاهش؛ آسان

   

  

 غذایی صنایع در فیبرفواید 

 کالباس و سوسیس در فیبر پودر از استفاده فواید 
 بهتر دهانی حس و لطافت نتیجه در و محصول شدن آبدار 
 امولسیون ثبات و محصول استحکام، یکنواختی بهبود 
 عصاره و آب اتالف کاهش نتیجه در و آب نگهداري قابلیت افزایش 
 برش ضایعات کاهش و روکش در شدن پر قابلیت،  پذیري شکل بهبود 



  :شیرینی و شکالت و لبنیات را در سایت ما دیدن فرمایید - جدیدترین مطالب و مقاله های حوزه صنایع غذایی
www.poyakabak.com 

13 | P a g e                                 w w w . p o y a k a b a k . c o m  
 

 محصول چروکیدگی از جلوگیري 
 دیفراست( انجماد رفع و انجماد صورت در کیفیت حفظ( 
 چربیها مهاجرت از جلوگیري 
 سالمتی حفظ 

  

 حاوي که( گوشت عصاره اتالف از جلوگیري بر عالوه، آب نگهداري و جذب در باال قابلیت بواسطه همچنین
 آب شود می باعث) رود می دست از شده جدا امولسیون از معموالً و است شده ذوب چربی و پروتئین، آب

 به تا دهد می اجازه فیبرها به آب نگهدارندگی خاصیت. بماند باقی شده باند بصورت محصول در بیشتري

 صمغ( شوند می استفاده منظور این به ها صمغ بعضی مثال عنوان به. کنند عمل چربی جایگزین عنوان
 سطح به چربی اتصال و آن چربی شبه خواص دیگر طرف از). هستند فیبر، پکتین و گزانتان، گوار مثل هاي
 و تر لطیف محصول و تر یکنواخت، امولسیون لذا، گردد می چربیها مهاجرت و شدن جدا از مانع، فیبر ذرات

 .یابد می بهبود نیز دهانی حس، شده نرمتر

  

  : ها ناگت و برگرها در فیبر پودر از استفاده فواید

 بهتر دهانی حس و محصول شدن آبدار 

 کردن سرخ و پخت بهنگام روغن مصرف کاهش 

 کردن سرخ و پخت هنگام به شدن دفرمه و سایز تغییر از جلوگیري و پذیري شکل بهبود 

 محصول بافت و قوام بهبود 
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 کریستالهاي تشکیل از ممانعت دلیل به) انجماد رفع( دیفراست بهنگام عصاره اتالف از جلوگیري 
 انجماد بهنگام یخ بزرگ

 سالمتی حفظ 

  

، کلسیم معدنی مواد از سرشار غذایی مواد با حتماً باال فیبر محتوي گوشتی هاي فرآورده میشود توصیه
  .غذا با طبیعی دوغ نوشیدنی مصرف مثل گردد مصرف روي، منیزیم

  

 نان در فیبر پودر از استفاده فوائد

 شدن بیات از جلوگیري و ماندگاري زمان افزایش 
 خوردن برش قابلیت بهبود 
 ضایعات و شدن خرد کاهش 
 نرم خمیر از فرآوري پروسه بهبود 
 انجماد از حاصل برآمدگی کاهش 
 پخت حین شکستگی و چروکیدگی کاهش 
 ترش خمیر ماندگاري زمان افزایش 
 سالمتی حفظ 

  

   سلولز و سلولز همی، پکتیک ساکاریدهاي پلی از ترکیبی که است غنی محلول غیر فیبر لحاظ از هویج تفاله
 نان دهنده بهبود عنوان به توان می هویج تفاله از. دارند مطلوبی فیزیولوژیکی خواص اجزاء این و باشد می

 می افزوده شده رنده هویج آنها به که رسد می فروش به هایی کیک و نان کشورها بعضی در.کرد استفاده
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 که محصوالتی توسعه شانس، بنابراین. است شده پذیرفته کنندگان مصرف توسط محصوالتی چنین و شود
 نظیر تخت و سنتی نانهاي تولید در هم توان می را فیبر پودر. بسیارباالست باشند می هویج تفاله حاوي
 خصوصیات لحاظ به هم نان تولید در پودر از استفاده. برد بکار فانتزي نانهاي تولید در هم و لواش

 .است توجه مورد اي تغذیه هم و تکنولوژیکی

  

 کنندگان مصرف سالمتی حفظ و ایجاد در چشمگیري نقش) شده غنی( باال فیبر حاوي نانهاي از استفاده
 .دارد

 ... و کلوچه و کیک در فیبر پودر از استفاده فوائد

 محصول قوام و بافت بهبود و ماندگاري زمان افزایش 
 محصول تازگی و تردي افزایش 
 محصول رویه نرمی و لطافت حفظ نیز و محصول شدن خرد، ترك، شکستگی ایجاد از جلوگیري 
 تر مطلوب دهانی حس و ارگانولپتیکی خواص ایجاد 
 سالمتی حفظ 

  

، کوکی، بیسکویت انواع، ...) و رولها، سوئیس، اي الیه هاي کیک( ها کیک انواع تولید در فیبر پودر از

 .نمود استفاده توان می سنتی هاي شیرینی انواع و کلوچه، دوناتها، مافینها، مغزیها
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 مصرف کاهش به) کردنی سرخ( دونات نظیر محصوالتی در فیبر پودر از استفاده، الذکر فوق موارد بر عالوه
 قابلیت، آنها شدن خشک از جلوگیري و نرمی حفظ بر عالوه مغزیها در همچنین. گردد می منجر روغن

 این در. ( داشت نخواهد ریزش محصول بیرون به مغزي پخت زمان طی و شده تسهیل نیز مغزیها گسترش
 سالمتی محصوالت تولید جهت را پودر توان می، این بر عالوه) نماید می عمل استابیالیزر مشابه مورد

 .برد بکار فیبر با شده غنی و بخش

  

 

  

  

 قنادي محصوالت

 مختلف محصوالت تا گردد می سبب نهایی محصول در آب مدیریت در باال قابلیت با فیبر پودر 
 باعث فیبر پودر چربی شبه ویژگی همچنین. گردند برخوردار نگهداري زمان مدت در بیشتري تازگی از قنادي
 در بیشتري یکنواختی از محصول، فایرها امولسی اثر تشدید با نیز و گردیده محصول پذیري شکل بهبود
، خرمایی نان، برنجی نان نظیر سنتی هاي شیرینی در فیبر پودر مصرف تاثیرات. گردد می    مند بهره بافت

 غذایی محصوالت در فیبر پودر از استفاده دامنه وسعت و تنوع بواسطه. است مطلوب بسیار غیره و قطاب

 . ... و منجمد خمیرهاي، شکري حلوا نظیر گوناگون
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 :چکیده ماست در فیبر پودر از استفاده فوائد 

 انداختن آب کاهش 
 فایرها امولسی اثر تشدید 
 سالمتی حفظ 
 آبی فعالیت کاهش بواسطه میکروبی استاندارد بهبود  ( aw) 

  

 :پروسس و اي خامه پنیرهاي در فیبر پودر از استفاده فوائد 

 دهانی حس بهبود و بافت بیشتر یکنواختی 

 محصول قوام بهبود 

 سالمتی حفظ 

  

 :پودري و شده رنده پنیرهاي در فیبر پودر از استفاده فوائد

 محصول سطح در آب تنظیم 

 کیکینگ آنتی( چسبندگی میزان کاهش( 

 شدن جاري خاصیت بهبود 

 میکروبی استاندارهاي بهبود 

 سالمتی حفظ 
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 :بستنی در فیبر پودر از استفاده فوائد

 انجماد/  ذوب نقطه پایداري بهبود 

 مجدد کریستالیزاسیون کاهش 

 سالمتی حفظ 

  

 محصوالت بافتی و تکنولوژیکی خواص بهبود سبب، آب باالي نگهداري و جذب خاصیت بواسطه فیبر ودرپ 
 .دارد افراد سالمت حفظ در بسزایی تاثیر خود باالي فیبري محتواي سبب به همچنین. شود می مختلف

  

 فیبر حاوي محصوالت تولید و باشند می زمینه این در مطرح فاکتورهاي از یکی) نامحلول و محلول( فیبرها

، لبنی، bakery هاي فراورده، نان مانند غذایی مختلف محصوالت از وسیعی طیف در (High fiber) باال
 حاوي محصول تولید قصد مثال براي( هدف به بسته فیبر از استفاده میزان. باشد می رایج غیره و ماکارونی

 .باشد می متغیر بسیار، مربوطه (CODEX) المللی بین و داخلی قوانین و...)  و باال فیبر با محصولی یا فیبر

  

 آینده گرایشات

 بیشتر منابع براي جستجو اما، است گرفته قرار بررسی مورد مصارف و منابع از بعضی تنها، مطالعه این در 
        استفاده آنها از کافی بقدر هنوز کنندگان مصرف، فیبر مصرف روشن و بسیار فواید علیرغم. دارد ادامه فیبرها

 خواهد فراهم جدیدي بازارهاي فیبر فواید مورد در کنندگان مصرف آموزش (FDA) در مسلماً. کنند نمی



  :شیرینی و شکالت و لبنیات را در سایت ما دیدن فرمایید - جدیدترین مطالب و مقاله های حوزه صنایع غذایی
www.poyakabak.com 

19 | P a g e                                 w w w . p o y a k a b a k . c o m  
 

 آنجائیکه از است کرده بیان، فیبرها مورد در شده مطرح ادعاهاي اصالح مورد آمریکا غذاي و دارو اداره. کرد
 عروقی قلبی یهاي بیمار خطر بر اثرشان که هستند نامتجانس مواد از خانواده یک محلول رژیمی فیبرهاي

 .است الزم آنها سالمتی ادعاهاي براي مورد به مورد ارزیابی، است متفاوت

  

  

  

 گیري نتیجه 

 نه و غذا کیفیت به نگرش با و مختلف غذایی مواد از است بهتر؛ سالمتی تضمین و بهتر گیري نتیجه براي 
 کیفیت از باشد کدرتر نان چه هر، جامعه سطح در موجود باورهاي علیرغم مثال، کنید استفاده، آن ظاهر

 غذایی ماده هر. است نان در بیشتر سبوس وجود، بودن کدر دالیل از یکی که است برخوردار بهتري
 همه مصرف بنابراین. است مفید ما بدن براي جهتی از و داشته را خود به مخصوص فیبر) گیاهان خصوصاً(

 هاي بیماري به ابتال از ممانعت؛ قلب سالمتی؛ پوست شادابی؛ باعث فیبر. شود می     توصیه غذایی مواد
 فیبردار غذاهاي هرگز بنابراین. شود می بدن وزن کنترل و صفرا کیسه و کلیه سنگ؛ سرطان؛ دیابت؛ قلبی

  ندانید تفاله را فیبر و کنید مصرف فیبرشان با را ها خوراکی همه و نکنید حذف خود غذایی رژیم از را

 !...باشید سالمت
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