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تعداد ٍاحدً :ظزی..2.

فبرسی:

دکتزی□

تکٌَلَصی رٍغي ّبی خَراکی عولی..1.
التیي

هقطع :کبرشٌبسی× کبرشٌبسی ارشد□

پیشًیبسّب ٍ ّنًیبسّب  :شیوی هَاد غذایی 2
Edible oil technology

هدرس/هدرسیي :آسادُ سلیوی

شوبرُ تلفي اتبق3605 :

پست الکتزًٍیکی:

هٌشلگبُ ایٌتزًتی:

a.salimi@semnan.ac.ir
بزًبهِ تدریس در ّفتِ ٍ شوبرُ کالس :یکشٌبِ  15-13 ٍ 12-10عولی
دٍشٌبِ  10-8تئَری
اّداف درس :هزٍری بز شیوی لیپیدّب ،تکٌَلَصی تَلید ٍ فزآٍری رٍغي ّبی خَراکی
اهکبًبت آهَسشی هَرد ًیبسٍ :یدئَ پزٍصکتَر -آسهبیشگبُ
ًحَُ ارسشیببی
درصد ًوزُ
هٌببع ٍ هآخذ درس

فعبلیتّبی کالسی ٍ آهَسشی

ارسشیببی هستوز(کَئیش)

20
چزبی ّب ٍ رٍغي ّبی خَراکی-هٌْدس فزشتِ هبلک
فزآٍری رٍغي ّبی خَراکی -دکتز هْدی کدیَر

اهتحبى هیبىتزم

اهتحبى پبیبىتزم
80

بودجهبندی درس
شوبرُ
ّفتِ
آهَسشی

هبحث

1

معرفی رفروس ي مىایع ،مقذمٍ ،مريری تر شیمی ريغه َا ي چرتی َا ،لیپیذَای سادٌ ي مرکة

2

طثقٍ تىذی اسیذَای چرب

3

ایسيمری َای اسیذَای چرب ،وقطٍ ريب اسیذَای چرب ي عًامل مًثر

4

اوًاع روسیذیتی یا تىذ شذن ريغه ،اتًاکسیذاسیًن ي فًتًاکسیذاسیًن

5

اوًاع آوتی اکسیذان َا ،استریفیکاسیًن

6

شًرتىیىگ َا ،تلًری شذن

7

َیذريشواسیًن ،اوًاع اوذیس َا

8

تکىًلًشی ريغه ،دریافت ي وگُذاری داوٍ ،تمیسکردن ،خرد کردن ،عملیات پخت

9

اوًاع سیستم َای استخراج مکاویکی

10

اوًاع سیستم َای استخراج تا حالل

11

اوًاع حالل ،تازیاتی حالل از میسال ،تازیاتی حالل از کىجالٍ

12

تصفیٍ ريغه ،صمغ گیری

13

خىثی سازی ريغه

14

روگثری

15

َیذريشواسیًن ،عًامل مًثر تر سلکتیًیتٍ

16

تی تًکردن ي جسء تٍ جسء کردن

تَضیحبت

ٱزمایشگاٌ
شوبرُ ّفتِ
آهَسشی

هبحث

1

ريش استخراج ريغه تا سًکسلٍ

2

اوذازٌ گیری داوسیتٍ ريغه

3

اوذازٌ گیری اوذیس اسیذی

4

اوذازٌ گیری اوذیس پراکسیذ

5

اوذازٌ گیری اوذیس صاتًوی

6

اوذازٌ گیری اوذیس یذی

7

تست کرایس

8

تررسی تقلثات در ريغه

9

تازدیذ از کارخاوٍ ريغه کشی

تَضیحبت

