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   پیشگفتار  

 روش ابداع باعث کنندگان مصرف نیاز و سلیقه همچنین و محصوالت در تنوع وجود    

 بازار به باال ایمنی و کیفیت با محصولی نهایت در تا است شده گوناگون فرآوري هاي

 ترین مهم از یکی. شود ها تولیدکننده براي پایدار و مناسب درآمد سبب و شده عرضه

 براي مختلفی هاي روش. آنهاست نگهداري زمان افزایش محصوالت، فرآوري اهداف
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 محصوالتی تولید سبب کار این. شوند فرآوري مناسب، روشی با برداشت از پس بالفاصله
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 بهینه فرآوري راستاي در گامی که امید این با. یابد گسترش ريتجا تا مصرفی
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r.shaffiey@yahoo.co.in                                                                                   
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. شوند ها و امالح بوده و منبع غنی فیبر محسوب می ها سرشار از انواع ویتامین میوه    

یی به منظور بهبود سالمت و پیشگیري از بیماري ها، باید میوه هنگام تنظیم برنامه غذا

حالیکه  میوه ها معموالً به شکل تازه مصرف می شوند در. ها را در رژیم غذایی قرار داد

 .می توان آنها را به حالت هاي فرآوري شده بویژه به صورت خشک نیز مصرف نمود

ایی، خشک کردن است که عالوه بر یکی از قدیمی ترین روش هاي نگهداري مواد غذ    

. افزایش دوره ماندگاري آنها، می تواند نقش مهمی در رژیم غذایی انسان داشته باشد

میوه خشک در مقایسه با میوه تازه، در وزن یکسان، به دلیل حذف آب داراي کالري 

بیشتري است؛ اما از آنجا که در حین خشک شدن، برخی از مواد مغذي بویژه ویتامین 

ایران با تولید ساالنه . ها دچار آسیب می شوند؛ نباید جایگزین میوه هاي تازه قرار گیرند

کشور ما با تولید . میلیون تن میوه جزء ده کشور برتر تولید کننده میوه است 22 ـ22

نوع میوه رتبه تک رقمی و در محصوالتی نظیر پسته، زعفران، انار، خرما، گردو،  23

 .و زردآلو رتبه هاي اول تا سوم را در جهان دارا می باشد بادام، کیوي، گیالس

بررسی ها نشان مـی دهد که متأسفانه حجم زیادي از محصوالت کشاورزي دچار     

ضایعات میوه، ناشی از کلیه تغییرات کمی و کیفی است . فساد شده و از بین می روند

قـابل مصرف ساخته، یا از که پس از برداشت در محصول بـه وجود می آید و آن را غیر 

افزایش خشک کردن یکی از روش هاي جلوگیري از فساد و . ارزش غذایی آن می کاهد

در این روش، . هاست ها و سبزي زمان ماندگاري برخی از مواد غذایی به خصوص میوه

 .شود یابد و از فساد میکروبی در آنها جلوگیري می فعالیت آبی مواد غذایی کاهش می

ردن میوه در کشورهایی مانند ایران، سوریه، مصر، عراق و ترکیه قدمتی ک خشک    

سال پیش از میالد مسیح بر  2233هاي خشک به  تاریخچه تولید میوه. دیرینه دارد

هاي تابستانی را خشک و براي  در آن زمان، مردمان مدیترانه و خاورمیانه، میوه. گردد می

انگور، زردآلو، انجیر، سیب، هلو و حتی گالبی،   ،خرما .کردند آذوقه زمستانشان ذخیره می

شان را  pH کردن آنها دانسته یا ندانسته، ها با خشک هایی بودند که قدیمی جزو میوه

هاي خشک،  امروزه هم آجیل میوه. بردند پایین و طول مدت ماندگاریشان را باال می

 .لیا گرفته تا آمریکا و روسیهطرفداران بسیاري در سراسر دنیا یافته است؛ از یونان و ایتا

 میوه
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 میوه خشک -1

میوه خشک، دسته اي از خشکبار است که طی فرآیندي سنتی و یا صنعتی مقدار     

طیف وسیعی از روش « میوه خشک»اصطالح . زیادي از آب خود را از دست داده است

از جمله میوه هاي خشک و سنتی و  .هاي خشک کردن میوه ها را شامل می شود

فاقد قند یا آب اضافه اي هستند و با  خرما، انجیر، آلو، کشمش، زردآلومتداول مانند 

برداشتن آب تشکیل می شوند و انواع دیگر مانند، زغال اخته، گیالس، توت فرنگی و 

یوه هر چند این م. پرتقال معموالً قبل از خشک شدن در شربت شکر غوطه ور می شوند

برخی نیز از انواع میوه . ها نیز بدون افزودن شربت شکر قابلیت خشک شدن را دارند

هاي خشک در مقایسه با میوه هاي طبیعی آفتاب خشک از رنگ روشن تري برخوردار 

البته هریک از این افزودنی ها . هستند که به دلیل افزودن دي اکسید گوگرد به آنهاست

هر صورت این سردرگمی را در بین مردم ایجاد می کند در . دالیل خاص خود را دارد

و یا می توان آن را به عنوان . که مقدار ارزش غذایی چیپس میوه به چه میزان است

. جایگزین میوه و یا تنقالت میان وعده اي و یا حتی یک وعده غذایی به حساب آورد

تا زمانی که به هاي خشک شده  بسیاري از متخصصان تغذیه بر این باورند که میوه

در . آیند صورت متعادل مورد استفاده قرار گیرند انتخابی مغذي و مناسب به حساب می

هاي خشک با رژیمی سالم و  اند خواص درمانی میوه واقع تحقیقات جدید نشان داده

 .کاهش چاقی در ارتباط است

 

 مصرف میوه خشک یا میوه تازه  -1-1

امري اجتناب ناپذیر است و میوه کامل و غیر بدیهی است که مصرف میوه تازه     

اما در دسترس نبودن همه میوه ها در تمام . فرآوري شده همیشه بهترین انتخاب است

تر، برخی از  فصول و عدم نگهداري طوالنی مدت میوه تازه یک دغدغه است و نکته مهم

لذا توصیه و . خواص درمانی چیپس میوه است که گاهاً در میوه تازه دیده نمی شود

مصرف میوه خشک به جهت عدم مصرف میوه تازه براساس ذائقه افراد و نبود میوه تازه 

تهیه میوه هاي خشک و پودر میوه فرآوري محصولات باغی
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ple

Mahdi
Line


	کاور
	فهرست
	پیشگفتار
	مقدمه
	فصل اول: میوه خشک و خواص آن
	1- میوه خشک
	1-1- میوه خشک یا میوه تازه
	1-2- خواص درمانی میوه خشک
	1-2-1- کنترل اشتها
	1-2-2- سلامت دستگاه گوارش
	1-2-3- سلامت قلب و عروق

	1-3- مضرات میوه خشک
	1-3-1- قند اضافی
	1-3-2- مواد نگهدارنده

	1-4-بهترین روش مصرف میوه خشک


	فصل دوم: مراحل تولید میوه خشک
	2-1- ویژگی ها و خواص انوع میوه
	2-1-1- تعرف میوه
	2-1-2- طبقه بندی انواع میوه
	2-1-3- اصول نگهداری میوه ها

	2-2-اصول آماده سازی میوه
	2-2-1- انتخاب میوه مورد نظر
	2-2-2- برداشت و حمل و نقل
	2-2-3- مراحل آماده سازی
	2-2-4- بازرسی اولیه
	2-2-5- درجه بندی و سورتینگ
	2-2-6- بازبینی قبل از شستشو
	2-2-7- اصول تمیز کردن میوه ها
	2-2-7-1- تمیز کردن خشک
	2-2-7-2- تمیز کردن مرطوب
	2-2-7-3- شستشو و گندزدایی
	2-2-7-4- آبکشی
	2-2-7-5- بازرسی پس از شستشو
	2-2-7-6- جدا کردن قسمت های زائد
	2-2-7-7- پوست گیری
	2-2-7-8- حذف قسمت های زائد

	2-2-8- خرد کردن
	2-2-8-1- اسلایس کردن


	2-3- آنزیم زدایی یا پیش تیمار
	2-3-1- اصول آنزیم بری میوه ها
	2-3-2- غیر فعال کردن آنزیم

	2-4- روش های حفظ رنگ میوه های خشک شده در روش خانگی
	2-4-1- گوگرد زنی
	2-4-1-1- دود دادن میوه ها با گوگرد
	2-4-1-2- غوطه ور کردن در محلول های گوگرد دار

	2-4-2- استفاده از محلول ویتامین ث
	2-4-2-1- مخلوط ویتامین ث
	2-4-2-2- استفاده از آب میوه ها
	2-4-3- فروبردن در عسل
	2-4-4- استفاده از شربت
	2-4-5- استفاده از بخار

	2-5- برنامه کنترل بهداشتی
	2-5-1- برنامه کنترل آزمایشگاهی
	2-5-2- مواد ضدعفونی کننده

	2-6- ویژگی سینی ها و صفحات مورد استفاده برای خشک کردن
	2-7- نحوه خشک کردن و تعیین نقطه پایانی برای مرحله خشک کردن
	2-8- روش های از بین بردن آفات و حشرات و تخم آنها در میوه های خشک شده
	2-8-1- روش حرارتی

	2-9- مزایا و معایب روش خشک کردن میوه ها در آفتاب
	2-10- روش خانگی
	2-10-1- روش خشک کردن میوه ها با فر
	2-10-1-1- مواد لازم برای خشک کردن میوه در فر


	2-11- روش خشک کرد میوه ها با بخاری یا شوفاژ
	2-12- منبع گرمایی
	2-13- روش حشک کردن میوه ها با خشک کن
	2-14- متعادل کردن رطوبت
	2-15- خشک کردن صنعتی
	2-16- خشک کن کابینتی
	2-17- خشک کن تونلی
	2-18- خشک کن بستر سیال
	2-19- مرحله سورتینگ میوه خشک
	2-19-1- اصول درجه بندی میوه های خشک شده
	2-19-2- مرحله بسته بندی
	2-19-2-1- اصول بسته بندی میوه های خشک شده

	2-19-3- ویژگی های مواد مورد استفاده در بسته بندی
	2-19-3-1- بسته بندی میوه جات خشک
	2-19-3-2- بسته بندی و نگهداری میوه های خشک

	2-19-4- مرحله انبارش
	2-19-4-1- اصول انبارداری و کنترل محصل نهایی

	2-19-5- ویژگی های محصول نهایی
	2-19-6- ناپذیرفتنی ها
	2-19-7- ویژگی های کیفی جهت پذیرش میوه خشک
	2-19-8- قرنطینه کردن محصول
	2-19-2- نگهداری میوه خشک
	2-19-10- مدیریت پسماندهای ایجاد شده


	فصل سوم: میوه های لطیف و آبدار
	3-1- هلو
	3-1-1- فرآور هلو
	3-1-2- ویژگی های هلوی خشک شده
	3-1-3- طبقه بندی

	3-2- فرآوری آلو
	3-2-1- آلوی خشک
	3-2-2- آلو بخارا
	3-2-3- فرآوری زردآلو
	3-2-4- برگه زردآلو
	3-2-4-1- ویژگی های زردآلوی خشک
	3-2-4-2- طبقه بندی


	3-3- آلبالو
	3-3-1- فرآوری آلبالو
	3-3-2- آلبالوی خشک
	3-3-3- آلبالو خشک آبدار

	3-4- انگور
	3-4-1- فرآوری انگور
	3-4-2- تهیه کشمش
	3-4-3- انتخاب مواد اولیه و زمان برداشت
	3-4-3-1- آماده سازی

	3-4-4- کشمش آفتابی
	3-4-5- کشمش سبز معمولی
	3-4-6- کشکش کالیفرنیایی
	3-4-7- کشمش تیزابی/استرالیایی
	3-4-8- تیزابی کردن انگور
	3-4-8-1- آماده کردن محلول تیزاب
	3-4-8-2- نقش تیزاب در کیفیت کشمش حاصل

	3-4-9- دود دادن گوگردی
	3-6-9-1- مشخصات اتاقک دود
	3-6-9-2- مشخصات اجاق گوگردزنی
	3-6-9-3- مقدار و شرایط دود دادن

	3-4-10- خشک کردن انگور
	3-6-10-1- نکات قابل توجه در روش های سنتی
	3-6-10-2- روش سنتی / بارگاهی
	3-6-10-2-1- روش بارگاه زمینی
	3-6-10-2-2- روش بارگاه سیمی یا توری
	3-6-10-2-3- روش بارگاه آونگی / داربستی


	3-4-11- جمع آوری محصول خشک شده
	3-4-12- حمل و نقل کشمش از بارگاه به واحد های بسته بندی
	3-4-13- آماده کردن کشمش برای بسته بندی
	3-4-13-1- بوجاری مقدماتی
	3-4-13-2- شستشو
	3-4-13-3- خشک کردن
	3-4-13-4- متعادل کردن رطوبت
	3-4-13-5- غربال کردن و درجه بندی
	3-4-13-6- بسته بندی

	3-4-14- روش صنعتی
	3-4-14-1- مزایای تولید کشمش با تونل های خشک کن

	3-4-15- انبارداری

	3-5- توت
	3-5-1- توت خشک
	3-5-2- فواید استفاده از توت خشک

	3-6- انجیر
	3-6-1- انجیر خشک

	3-7- گوجه فرنگی
	3-7-1- آماده سازی گوجه فرنگی برای خشک کردن
	3-7-2- روش های موثر و آسان برای خشک کردن گوجه فرنگی
	3-9-2-1- خشک کردن گوجه فرنگی با نور خورشید
	3-9-2-2- خشک کردن گوجه فرنگی با استفاده از فر
	3-9-2-3- خشک کردن گوجه فرنگی با استفاده از مایکروویو

	3-7-3- خشک کردن گوجه فرنگی با دستگاه خشک کن
	3-7-4- نگهداری از گوجه فرنگی خشک شده
	3-7-4-1- نگهداری در زیتون
	3-7-4-2- نگهداری در زیپ لاک
	3-7-4-3- فریز کردن



	فصل چهارم: میوه های گوشتی با بافت نسبتا محکم
	4-1- خواص پرتقال خشک
	4-1-1- روش تهیه پرتقال خشک
	4-1-2- خواص پرتقال خشک
	4-1-2-1- منبع ویتامین ث

	4-1-3- خواص پوست پرتقال
	4-1-4- تهیه آبنبات پوست پرتقال
	4-1-5- چای پرتقال
	4-1-6- پودر پرتقال
	4-1-7- نحوه نگهداری پرتقال خشک

	4-2- سیب خشک
	4-2-1- آماده سازی
	4-2-2- ویژگی های سیب خشک

	4-3- گلابی
	4-3-1- ارزش غذایی گلابی
	4-3-2- خرید و نگهداری گلابی
	4-3-3- خواص گلابی خشک شده
	4-3-4- ویژگی های گلابی خشک
	4-3-5- خشک کردن گلابی بوسیله نور خورشید
	4-3-6- خشک کردن گلابی در فر
	4-3-7- خشک کردن گلابی در خشک کن الکتریکی
	4-3-8- خشک کردن گلابی در مایکروویو
	4-3-9- ذخیره گلابی خشک شده

	4-4- کیوی
	4-4-1- ویژگی های کیوی خشک
	4-4-2- خشک کردن کیوی با نور خورشید
	4-4-3- خشک کردن کیوی با دستگاه خشک کن

	4-5- موز
	4-5-1- روش های خشک کردن موز
	4-5-1-1- خشک کردن موز با فر
	4-5-2- خشک کردن موز با مایکروویو
	4-5-3- خشک کردن موز با دستگاه میوه خشک کن
	4-5-4- خشک کردن موز با کمک خورشید
	4-5-5- نحوه نگهداری موز خشک شده
	4-6- خشک کردن انبه


	فصل پنجم: دستگاهوری تولید پودر میوه
	5-1- مراحل تولید پودر میوه
	5-2- دشتگاه های تولید میوه خشک
	5-3- میوه های دارای هسته بزرگ
	5-4- میوه های دارام دم
	5-5- سورت میوه
	5-6- شستشوی کامل میوه
	5-7- پری هیتر
	5-8- پوست گیری، هسته گیری، دم گیری
	5-9- خرد کردن میوه
	5-10- صاف کردن میوه
	5-11- تغلیظ خمیر میوه
	5-12- بسته بندی
	5-13- استریلیزاسیون
	5-14- قرنطینه محصول
	5-15- فرآیند تولید پودر میوه با اسپری درایر
	5-16- شرح فرآیند منتخب
	5-17- تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی
	5-18- فرآیند پودر کردن اسلایس میوه های خشک و میوه های خشک شده فاقد بازار پسندی مناسب

	فصل ششم: پودر میوه
	6-1- پودر انار
	6-2- پودر پرتقال
	6-3- پودر نارنگی
	6-4- پودر خرمالو
	6-4-1- مزایای پودر خرمالو

	6-5- پودر کیوی
	6-6- پودر آناناس
	6-7- پودر گلابی
	6-8- پودر سیب
	6-8-1- بازار پودر میوه سیب صادراتی

	6-9- پودر انبه
	6-10- پودر هلو
	6-11- پودر موز

	منابع
	ضمائم
	انواع میوه های خشک
	انواع پود میوه خشک

	کاور انگلیسی

