
اولیـن مـحصول غـله فـرمولـه شـده تـخمیـری در ایـران



سبوس
ســبوس عبــارت اســت از پوســته گنــدم، جــو یــا برنــج کــه سرشــار از ویتامیــنB، ویتامیــن E، اســید پانتوتنیــک، آهــن، منیزیــم، 

ــز و ســلنیم می باشــد و بــه همیــن دلیــل دارای ارزش غذایــی بســیار باالیــی اســت.  فســفر، پتاســیم، روی، مــس، منگن

سبوس تخمیری:

تخمیــر در صنعــت بــه معنــای انجــام فرآیندهــای تحــت کنتــرل بــا اســتفاده از میکروارگانیزم هــای مفیــد اســت کــه در حضــور یــا 
ــژه اتفــاق می افتــد. عــدم حضــور اکســیژن در محیط هــای غذایــی وی

مصــرف ســبوس خــام، مضــر و از نظــر اســتانداردهای تغذیــه بــرای انســان ممنــوع اســت؛ زیــرا ســبوس خــام حــاوی ترکیبــات ضــد 
تغذیــه ای نظیــر فیتــات و همچنیــن بــار میکروبــی بســیار بــاال مــی باشــد . 

شــرکت دانــش بنیــان پارســیان آنزیــم ایرانیــان، تنهــا تولیــد کننــده ســبوس تخمیــری در ایــران بــا برنــد دکتــر ســبوس می باشــد 
کــه موفــق گشــته از طریــق تخمیــر و فــرآوری، محصوالتــی اســتریل و بــا ارزش تغذیــه ای بســیار  بــاال تولیــد نمایــد کــه در آنهــا 
میــزان اســید فیتیــک )عامــل کــم خونــی و پوکــی اســتخوان( بــه حداقــل رســیده و خــواص شــگفت انگیز ســبوس شــامل: فیبــر، 
انــواع ویتامیــن  B  ، منیزیــم، آهــن، فســفر، منگنــز و… را جهــت پیشــگیری و کمــک بــه درمــان انــواع بیماری هــا، حفــظ و تقویــت 

نمــوده اســت.

برخی از خواص سبوس تخمیری:
فیبر: درمان یبوست، پاکسازی روده، کاهش کلسترول، احساس سیری به موقع

ویتامین B6: تقویت رشد و جلوگیری از سفیدی مو
تیامین: بهبود عملکرد سیستم عصبی

نیاسین: تقویت عملکرد قلب به واسطه کاهش تری گلیسیرید و کلسترول خون
پانتوتنیک اسید: بهبود سیستم تنفسی



سبوس برنج تخمیری:

بــر اســاس مقــاالت موثــق بین المللــی ســبوس برنــج تخمیــری، منبــع بســیار 
ــروری،  ــه ض ــیدهای آمین ــی، اس ــی طبیع ــواد معدن ــا، م ــی از ویتامین ه غن
اســیدهای چــرب ضــروری و فیبــر محلــول و نامحلــول اســت. ســبوس برنــج 
ــز  ــی نی ــوده و در عیــن حــال از نظــر پروتئین ــاال ب ــری ب ــوای فیب از نظــر محت
ــه حســاب  ــی اکســیدان ها ب ــژه آنت ــع وی ــل توجــه اســت و یکــی از مناب قاب

می آیــد.

خواص سبوس برنج تخمیری:
حاوی پروتئین های ضدآلرژی با تمامی اسیدهای آمینه ضروری

غنی از ویتامین های B کمپلکس
غنی از ویتامین های E با خواص آنتی اکسیدانی

ــرک  ــترول، مح ــده کلس ــش دهن ــواص کاه ــا خ ــول ب ــا اوریزان ــاوی گام ح
ــی. ــحات هورمون ترش

حاوی مواد معدنی همچون : پتاسیم ، منیزیم و منگنز
ایجاد احساس سیری و کمک به تعدیل وزن

کودکان باالی ۳ سال: حداقل ۲ قاشق مرباخوری صبح و شب
نوجوانان: حداقل ۲-۴ قاشق مرباخوری در طول روز
بزرگساالن: حداقل ۱-۲ قاشق غذاخوری در طول روز



سبوس گندم تخمیری:

ســبوس گنــدم منبــع غنــی از فیبرهــا اســت. علیرغــم مزایــا و ارزش تغذیــه  ای 
کــه ســبوس گنــدم دارد، کاربــرد آن در محصــوالت غذایــی بــه دلیــل دارا بودن 
ــب  ــک ترکی ــوان ی ــه عن ــک ب ــردد. اســید فیتی ــک محــدود می گ اســید فیتی
ضــد تغذیــه  ای در ســبوس گنــدم مانــع از جــذب برخــی ریــز  مغذی هــا نظیــر 
ــن،  ــر آه ــی از فق ــی ناش ــم خون ــال آن ک ــه دنب ــیم، روی و… و ب ــن، کلس آه
ــر ســبوس،  ــردد. تخمی ــدن می گ ــو ب ــی اســتخوان و کاهــش رشــد و نم پوک
یــک روش مناســب جهــت کاهــش میــزان اســید فیتیــک می باشــد. تخمیــر 
ســبوس غــات عــاوه بــر کاهــش اســید فیتیــک ســبب بهبــود ویژگی هــای 

ــردد. ــن محصــوالت می گ ــی ای کیف

خواص سبوس گندم تخمیری:
حاوی فیبر، اماح معدنی مغذی )منگنز، منیزیم، فسفر، آهن، مس و روی(

B حاوی ویتامین های گروه
کمک به کاهش کلسترول بد ، قند و چربی خون

ایجاد احساس سیری و کمک به تعدیل وزن
جلوگیری و درمان یبوست

کودکان باالی ۳ سال: حداقل ۲ قاشق مرباخوری صبح و شب
نوجوانان: حداقل ۲-۴ قاشق مرباخوری در طول روز
بزرگساالن: حداقل ۱-۲ قاشق غذاخوری در طول روز



جوانه گندم تخمیری:

ــاه  ــدد گی ــش مج ــه روی ــه ب ــت ک ــدم اس ــه گن ــی از دان ــدم بخش ــه گن جوان
کمــک می  کنــد؛ بنابرایــن بــه طــور طبیعــی حــاوی مــواد مغــذی مــورد نیــاز 

بــرای رشــد و تبدیــل شــدن بــه یــک گیــاه ســالم و جدیــد اســت.
ــای  ــن و کربوهیدرات ه ــر، پروتئی ــرژی، فیب ــی از ان ــع غنـ ــدم منب ــه گنـ جوان
پیچیـــده اســت کــه تمامــی مــوارد ذکــر شــده از طــرق متعــددی در سیســتم 
داخلــی بـــدن مــا نقــش ایفــا می نمایــد. ویتامین هــای مــورد نیـــاز روزانــه 
از جملــه فــوالت، ویتامیــن E و گــروه ویتامیــن هــای B بــه مقــدار مناســب 
ــواد  ــر م ــدم از نظ ــه گن ــوند.  جوان ــت می ش ــری یاف ــدم تخمی ــه گن در جوان
معدنــی ســطوح باالیــی از پتاســیم، آهــن وســطح مناســبی از روی، کلســیم، 
فســفر و ســـلنیوم را فراهــم می کنــد. بـــعاوه جوانــه گنــدم حاوی اسیـــدهای 

چــرب امـــگا3 اســت کــه بـــرای بـــدن ضروری اســت.

خواص جوانه گندم تخمیری:
تقویت سیستم ایمنی بدن

بهبود سامت قلب
جوانسازی پوست

بهبود متابولیسمسلولی
ارتقا توسعه ماهیچه

کنترل اشتها و وزن
کاهش خطر ابتا به دیابت

همراه عسل در وعده صبحانه
به همراه ماست، ساالد و . . .

در سایر غذاهای سرخ کردنی مانند کوکو و . . . 
کودکان باالی ۳ سال: حداقل ۲ قاشق مرباخوری صبح و شب

نوجوانان: حداقل ۲-۴ قاشق مرباخوری در طول روز
بزرگساالن: حداقل ۱-۲ قاشق غذاخوری در طول روز



سبوس یوالف )جودوسر( تخمیری:

ســبوس یــوالف )جودوســر( تخمیــری باوجــود دارا بــودن گســتره وســیعی از 
مــواد مغــذی، غنــی از فیبــر بــوده و بــا فراهــم آوردن انــرژی پایدارتــر موجــب 

ــود. ــده می ش ــامتی مصرف کنن ــود س بهب
سبوس یوالف تخمیری در عیـن اینکه فاقـد کلسترول است و چربی کمی دارد، 
حـاوی میـزان قابل تـوجهی پـروتئین، فیبـر و سایـر مـواد مغذی است. ایـن 

مـحصـول منـبـعی مـناسب از ویتامین های گروه B ،A ،K و E می باشد.
ــی همچــون:  ــادی از مــواد معدن ــر زی ــری دارای مقادی ســبوس یــوالف تخمی

ــم، آهــن، فســفر، پتاســیم، روی، مــس و ســلنیم اســت. کلســیم ، منیزی

خواص سبوس جودوسر تخمیری:
 )LDL( تنظیم کلسترول تام بدن و کاهش دهنده کلسترول بد

تقویت سیستم ایمنی بدن
بهبود عملکرد هضم غذا

کنترل اشتها و وزن
تنظیم قند خون

جلوگیری از بیماری های قلبی و عروقی
 سرشار از پروتئین و مواد مغذی مناسب برای عملکرد ورزشی بدن

کودکان باالی ۳ سال: حداقل ۲ قاشق مرباخوری صبح و شب
نوجوانان: حداقل ۲-۴ قاشق مرباخوری در طول روز
بزرگساالن: حداقل ۱-۲ قاشق غذاخوری در طول روز




