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علی اکبر کمالی اردکانی
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:هاسرفصل

کنجدیهایفراوردهصنعتدرجدیدفراوردهچندتوضیحومعرفی-

موجودتولیدیمحصوالتفرموالسیونوکیفیتبهبود-

صنعتاینضایعاتازمطلوبوبهینهاستفاده-

کنجدیرژیمیمحصوالتبندیبستهوتولید-
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:کنجدشیمیائیترکیبات

(متیونیننظیرگوگرددارآمینهاسیدهایحاوی)پروتئیندرصد32-17

فیبردرصد8-6
(لینولئیکاسیدنظیرضروریوغیراشباعچرباسیدهایآندرصد80)روغندرصد55-48

خاکستردرصد7-5
رطوبتدرصد7-6

وهضمقابلغیرفیبرتلخ،ترکیباتدهنده،رنگترکیباتشامل)پوست:کنجددرصد20-15-
(فیتیکاسیدواگزالیکاسیدزیادیمیزان

سزامولینوسزامیننظیرآنتیاکسیدانیوسرطانیضدمواد:کنجدروغن-
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کنجدیفرآوری

Cleaningکردنتمیز

Peelingگیریپوست (Hulling)

Roastingدادنبو

Coolingکردنخنک

Recleaningمجددکردنپاک

Sortingجداسازی
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کردنتمیز
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گیریپوست

روش مرطوب-
Wet Decortication

روش خشک-
Dry Decortication

یاستفاده از ترکیبات شیمیائ-
Chemical Compound
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بودادن
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کردنخنکفرایند
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مجددکردنپاک
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جداسازیفرایند
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فراورده های کنجدی
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ه کنجد بسته بندی شد

کنجد با پوست کنجد بدون پوست

کنجد عمل آوری شده

شدهکنجد سفید برشته شدهکنجد

برشته شده با ادویه و طعم دهندهکنجد

دهکنجد برشته شده بدون ادویه و طعم دهن

کنجدانواع
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کنجدیدراژه
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کنجدیاسنک
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ارده
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اردهحلوا
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شکریحلوا
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کنجدکره
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کنجدکره
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کنجدسس
آماده سازی مواد اولیه

فاز پودریفاز روغنیفاز آبی

تشکیل امولسیون

یکنواخت سازی

ذخیره

www.alpacademy.ir   بسته بندی
       09128953848
       02191016621



کنجدسس
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کنجدروغن

روغنخامکنجد روغنارده

روغنکنجدکمیپاالیششده روغنکنجدپاالیششده

روغنتهیهشدهبهروشپرسسرد روغنتهیهشدهبهروشپرسگرم
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کنجدروغن
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کنجد

تمیز کردن

رطوبتتنظیم

جدکنجاله            کناستخراج مکانیکی

روغن خام

(صافی پرس)تصفیه فیزیکی 

بسته بندی

کنجد

تمیز کردن

پیش گرم کن

جدکنجاله            کناستخراج مکانیکی

روغن خام

بسته بندی

Hot Press Cold Press
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کنجدروغنجانبیهایفراورده

کنجدکنجاله

کنجدآرد

کنجدکنسانتره

کنجدپروتئینایزوله

26
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Sesame Milkشیر کنجد
خیساندن

پوست گیری

آسیاب

جداسازی فیبر

بوگیری

همگن سازی
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Sesameکنجدشیر Milk
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هوموس
2فرمول درصد ترکیبات1فرمول درصد ترکیبات

75نخود67نخود

11ارده9ارده

1سیر2سیر

0/15جعفری9آب لیمو

0/15گشنیز0/15فلفل

3آب لیمو5روغن زیتون

0/75فلفل0/4نمک خوراکی

9روغن زیتون8آب آشامیدنی

0/15نمک خوراکی
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