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 الملخـص العربــي

 

اً فى محاولة لإلستفادة من الخصائص الهامة صحح  

وتغذو اً وتصن ع اً لمطحون الحبة الكاملة للشحع ففدد تح  

حبحححة الكاملحححة  لحححى الدفاسحححة تحححضا ف اطحححافة مطححححون 

خصحححائص كحححاً محححن او حححب م لحححط و شحححوفبة الطمحححاط  

وكححذلط الكشححط المصححف  لكشححط المححانسة وكانحح  نسححة 

محن اللحبن الفحفل الم فح   % 100 ,50 ,0اإلسحتبدا  

م لحححط والكشحححط فحححى كحححاً محححن او حححب  ودق حححل الدمححح  

محن ب نما وصل  نسبة اإلستبدا    لي التوالىالمصف  

ة وقححد %200فححى شححوفبة الطمححاط  الححى  النشححا المعححد 

انهححف  النتححائ  ان  مل ححة اإلسححتبدا  بمطحححون الحبححة 

الكاملة  ند انتاج هذة المنت ا  قد سحاه  بشحك  معنحو  

فحححى ل حححادة محتواهحححا محححن اول حححا    الب تحححا  لوكحححان   

وكححححححححححححذلط المامنسحححححححححححح و    ب نمححححححححححححا  البوتاسحححححححححححح و 

لاد المحتحححو  البفوت نحححى وكحححذلط الفمحححاد فحححى   نحححا  

ولدد افتفع  ندطة ت مد مخال ط او حب م لحط  الشوفبةة

بل حادة نسحبا اتسححتبدا   ب نمحا انخفطح  كاافتهحا النو  ححة

اإلسحححتبدا  ولاد  المداومحححة لانصحححهافللنات  النهحححائى ب

 فى الع نا ة  %50 بنسبة بالمطحون

ومن الناح حة الف ولو  حة فحان اإلسحتبدا  بحالمطحون 

قححححد سححححاه  بشححححك  ا  ححححابى فححححى ل ححححادة  %50بنسححححبة 

 الخصائص الف ولو  ة لع نحا  او حب م لحط فحى و حود 

CMC ا ة وبالنسحححبة لع نححح %0.1 حححن د حححتل ت بنسحححبة  

شوفبة الطماط  فدد ا ط  افط  نتائ هحا محا اسحتبدا  

فطححح  اسحححتبدا  ا %50ب نمحححا ا طححح  نسحححبة  200%

 محححححححا   نحححححححا  فحححححححى التدححححححح   الحسحححححححى النتحححححححائ 

و ات حححب م لحححط لمحححا امكان حححة  حححد   الكشحححط المصحححف  

ب نمححححا كانحححح    نححححا  الشححححوفبة ذا   سCMCاسححححتخدا  

 افط  فى الخصائص الحس ةة %200استبدا  

 

 

  

 

 


