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  مقدمه 

 ،نیاسین ،انبه رسیده منبع خوبی از تیامین ..استهاي منطقه ترین میوهیکی از مرغوب  (.Mangifera indica L)انبه  

از  می تواند مراحل رسیدن خود را پسمیوه انبه میوه اي فرازگراست به این معنی که . وآهن است فسفر ،کلسیم

یدن رسها در مرحله سبز رسیده (هبرداشت کامل کند. به این منظور در مناطق تولید تجاري انبه در جهان، میو

ر ما میوه انبه براي درکشو.) 1(شکل  ) و یا در ابتداي مرحله تغییر رنگ برداشت می شود(Mature)فیزیولوژیکی

-وشدر اینجا  رشود. رسیده برداشت می صورت نارس و براي مصرف تازه خوري، در مرحله کامالًه تهیه ترشی ب

  د.شوشرح داده  میروش آبگیري اسمزي  هبانبه  هاي خشک میوهتولید برگههاي فرآوري انبه و همچنین 

  

  میوه انبه -1شکل 

  فرآوري میوه انبه 

صوالت زیادي  از تبدیل و فرآوري میوه انبه  تولید می   صوالت می توان از ترشی انبه    مح شکل   (شود. از این مح

. به  نام برد )3ل (شــکانبه نواري پودر انبه، پوره انبه، کنســرو قطعات انبه، نوشــیدنی انبه و شــکالت ، چاتنی انبه،)2

  مده است.  آ یک طور خالصه روش تهیه هر کدام از محصوالت در جدول

                                                               



  )Mango bar( انبه نواري  لواشک -3شکل ترشی انبه                                           -2شکل 

  مختلف محصوالت  به  خالصه مراحل فرآوري میوه انبه  -1جدول 

  نحوه مصرف  انبه  فرآوريمراحل    نبهامیزان رسیدگی   نوع محصول
با  تکه شده و شستشو، پوست گیري،  نیمه رس -سبز  ترشی انبه

ترشی و سرکه  ادویه روغن ونمک، 
  شودمی

 سرو با برنج و سایر
  غذاها

ده، اسالیس ش شستشو، پوست گیري،  نیمه رس -سبز  چاتنی انبه
سرکه  رنده شده و با نمک، ادویه و

  پخت می شود.

عنوان تزیین سرو به 
  ساالد یا چاشنی کباب

ده، اسالیس ش شستشو، پوست گیري،  نیمه رس -سبز  پودر انبه
پودر صورت سپس به  خشک شده و

  آسیاب می شود

استفاده در سوپ، 
  ساالد، چاتنی و ترشی

در  تکه شده و ،شستشو، پوست گیري  رسیده  پوره انبه
  شود.ن پالپ میکمخلوط

 استفاده در ساخت آب
  له وژ ،مربا بستنی، میوه،

  محصوالت خشک
شستشو، پوست گیري، اسالیس شده،   رسیده  کنسرو انبه

- می بنديدر قوطی بسته پاستوریزه و
  شود

جایگزین انبه تازه در 
  فصول مختلف سال

، پوست گیري، پالپ شده و با شستشو  رسیده  نوشیدنی انبه
- شکر و اسید سیتریک مخلوط می ،آب

  شود

 نوشیدنی ومصرف در 
  هاشیرینی

انبه  نواري  لواشک

)Mango bar(  

 %15 شستشو، پوست گیري، پالپ با   رسیده
حرارت  و مخلوط لیمو  آب %1و  شکر 

سپس خشک  و به صورت  داده و 
  می شود. داده  شکالت برش 

به عنوان تنقالت و 
  می شود سرو صبحانه

  

  روش آبگیري اسمزي  هها بهاي خشک میوهتولید برگه

براي   آبگیري اســمزي فرآیندي رد.کبه روش اســمز اســتفاده  آبگیري می توان  از  هادر تولید برگه از  میوه

ــمتی از آب مواد غذایی گیاهی و ور کردن در یک محلول  غلیظ  یا هیپرتونیک   حیوانی با غوطه حذف قسـ

ــورت می گیرد. ــایر روش یند،  قبل ازآاغلب به عنوان یک پیش فر ص ــک   س ــک کردن مانند خش هاي خش



پیش فرآیند اسمز در خشک کردن   کردن با هواي گرم، مایکرویو، انجماد و.... در مواد غذایی کاربرد دارد.

، با خارج کردن مقدار زیادي آب از داخل محصـول باعث کاهش زمان خشـک کردن ثانویه    میوه هايبرگه

ــود. فرآیندمی ــادگی و قابل  ش ــمز به خاطرس ــک کردن    اس ــبی جهت خش کنترل بودن آن، پیش فرایند مناس

ــوب میمیوه ــتفاده از مواد و محلول گردد.ها محس ــمزي با غلظت باال مانند محافظی براي قطعات اس هاي اس

نابراین بدون      اي شـــدن آنزیمی عمل می  مواد غذایی در مقابل تغییر رنگ در اثر واکنش هاي قهوه       کند. ب

شیمیایی    ستفاده از مواد  سید گوگرد می    ا ضر نظیر دي اک سب و ایده م صول ای توان رنگ منا جاد  آلی در مح

کرد. آبگیري اسمزي به عنوان یک پیش فرآیند باعث کاهش زمان خشک کردن و افزایش راندمان خشک  

فواید   شــود.هاي فرآیند خشــک کردن میدرصــد صــرفه جویی در مصــرف انرژي و هزینه  50تا  35کن و 

  بهبود رنگ، عطر و طعم محصول می باشد. آبگیري اسمز شامل

  

  روش آبگیري اسمزي  هب انبه هاي خشک میوهتولید برگه

اي هماندگاري طوالنی امکان مصرف محصول خشک با ویتامین هاي خشک انبه با وزن و حجم کم وتهیه برگه

ن هاي خشک آن  امکان استفاده از ایتهیه پودر انبه از برگه همچنین با  کند.مفید را در طول یک سال فراهم می

  شود.ها فراهم میمحصول در غذاها، ساالدها وترشی

  

  مراحل بکارگیري روش آبگیري اسمزي  براي تهیه برگه انبه به شرح  زیر است. 

  .مترمیلی 6-8هاي انبه با ضخامت گیري، ورقه کردن با  برشپوست -

ساکارز با غلظت     - شکر یا  صد  45تهیه محلول  سبز و محلول با غلظت   در صد براي    40براي انبه  در

 میوه رسیده و سفت انبه



ــد گرم )میلی 30آب لیمو (حاوي افزودن  - ــاکارز به میزان ده  به  گرم ویتامین ث در هر ص محلول س

  ساکارز. گرم به ازاء هر لیتر محلول

لسـیوس انجام شـود.    درجه سـ  45هاي انبه در محلول سـاکارز با دماي  فرآیند اسـمز با فروبري ورقه   -

 .  گردد(محلول ساکارز: نمونه) استفاده  1:4نسبت وزنی

ستفاده      سمزي از حمام آب با دماي ثابت ا به منظور ثابت ماندن دما در حین انجام  آبگیري فرآیند ا

ساعت براي میوه رسیده سفت      1/ 5میوه سبز رنگ و  یند اسمز آساعت براي فر  2زمان مدت  گردد.

 الزم است.

ــود. برگه برش - ــافی آبچک شـ ــتفاده از صـ ــمز با اسـ ــکهاي میوه پس از فرآیند اسـ کن  ها در خشـ

شک کن آفتابی با دماي   سیدن رطوبت  آنها به        60الکتریکی یا خ سیوس تا ر سل صد    15درجه  در

بندي  سته اتیلنی ببایستی در کیسه پالستیکی پلی    )5(شکل هاي خشک  برگه  ).4خشک شوند(شکل    

تا  از آلودگی توسط حشرات محافظت شوند     و تاریک نگهداري شوند  و در جاي خنک، خشک 

                                                      

  : برگه خشک انبه با روش آبگیري اسمزي5شکل           کن انبه آماده براي خشک کردن در خشک -4شکل 

  منبع  

اسمزي    بررسی امکان خشک کردن  برگرفته از گزارش پژوهشی نهایی تحقیقاتی تحت عنوان:  

  .  برگه میوه انبه.تدوین ایران محمدپور


