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 عنوان مسئله:. 1

 

 ذائقه ایرانیبا گرا( مطابق )عمل محورسالمتتولید دوغ 

 

 نوع درخواست:. 2

 

 ازجملهبزرگ صنعتی )تولیدکننده انواع نوشیدنی شرکت  کی یکارگزار تبادل فناور عنوانبهبومرنگ  یشبکه خدمات نوآور

فناوران،  هیبا کل "(گراعمل) محورسالمتتولید دوغ " نهیدر زم شنهادهایپو  هادهیاجهت دریافت  در نظر دارد ،دوغ(

 .دینما ی، تعامل و همکارتوانمند یهاو شرکتمتخصصان 

 

 موضوع:پیشینه . 3

 

شود. این نوشیدنی تخمیری نمک تهیه می اریدمق و آب با ماست اختالطز ا که استی تخمیر لبنی هایهفراورد از یکی دوغ

در دهه اخیر،  شود.می مصرف گرم فصول طول ویژه درهب ،سایر کشورهای خاورمیانه و ایران در بخشیک نوشیدنی فرح عنوانبه

های گازدار موجود، تولید دوغ صنعتی رواج نوشابه یجابهای دولت ایران مبنی بر جایگزینی دوغ های تغذیهدر راستای سیاست

با توجه به افزایش سطح آگاهی مردم و افزایش تقاضای است.  زیادی با استقبال مردم روبرو شده تا حدزیادی یافته است و 

 ارتقاء سالمت عمومی جامعه ضروری است. منظوربه محورسالمتهای سالم، تولید دوغ کنندگان برای مصرف غذامصرف

. نقش استانسان  یبر سالمت ،خود یمواد مغذ یفراتر از محتوا یاثرات یکه دارا شودیاطالق م ییبه ماده غذا گراعمل یغذا

 نی. به همدارد ییغذا میژدر ر ایژهیو یو درمان ییارزش غذا و استها یماریعمدتًا در کاهش خطر ابتال به ب گراعمل یغذا

مزمن  یهایماریسبب کاهش خطر ابتال به ب ییمواد غذا نیمعمول قرار دارد. مصرف ا یو داروها ییمواد غذا نیدر مرز ب ل،یدل

 انسان یمنیا ستمیس تیو تقو یانرژ شیباعث افزا نیاستخوان و همچن یو پوک مریآلزا یماریب ،یعروق یقلب یهایماریمانند ب

خواص  یها برافعال هستند و هزاران سال است که از آنستیو ز یعملکرد باتیاز ترک یمنبع عنوانبه اهانیگ ضمناً .شودیم

 یمعمول یغذاها ونیها در فرموالسآن بی، ترکرشود. در حال حاضیطعم و رنگ غذا استفاده م شیافزا نیو همچن گینگهدارند

 کی"تواند به یو م بخشدمیها را بهبود آن ایهیتغذ لیپتانس ،توجهقابل طوربهاست که  یجالب کردیشدن به رو لیدر حال تبد

 .شود لیتبد هایماریاز ب یریشگیپ یبرا "رانهیشگیمدل پ
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امروزه در دنیا محصوالت متنوع تخمیری شیر حاوی ترکیبات گیاهی مختلف به شکل تجاری تولید و به بازار عرضه شده است 

 گردد:ها اشاره میآن نیترمهمکه به برخی از 

 پنیر و آب ماست )جهت کاهش قیمت ویژه آبهای تخمیری و غیر تخمیری بر پایه ترکیبات شیر بهتولید نوشیدنی

 های لبنی(کارگیری ضایعات شرکتو به محصول

 های گیاهی مانند کفیر، دوغ یا نوشیدنی شیر حاوی های تخمیری و غیر تخمیری لبنی حاوی شیرابهتولید نوشیدنی

 های نارگیل، ذرت، سویا و ...شیرابه

 ره سبزیجات ویژه انواع مرکبات( و عصا)به وهیمآبهای تخمیری و غیر تخمیری لبنی حاوی تولید نوشیدنی

 ی، هویج و ...(فرنگگوجه)

 

 تشریح مسئله:. 4

 

کنندگان به مصرف مواد غذایی های سنتی ایرانی است، اما با توجه به تمایل روزافزون مصرفنوشیدنی نیترسالمدوغ یکی از 

فسفات و پتاسیم( و . دوغ سرشار از امالح )کلسیم، است یضرورگرایی مناسب ، تولید محصوالت جدید با خواص عملگراعمل

از پروتئین روزانه یک فرد را تأمین نماید، اما با افزودن ترکیباتی  یتوجهقابلتواند بخش ( است و می2Bها )مانند برخی ویتامین

بخش آن را بهبود توان خواص کیفی و سالمتهای طبیعی، میاکسیدانو برخی ترکیبات گیاهی سرشار از آنتی Cویتامین  نظیر

 بخشید.

ترکیبات گیاهی دارای خواص ضدمیکروبی مناسبی  کهآنضمن  ،بخشد ارتقا راتواند سالمت جامعه ها میاستفاده از این افزودنی

توانند در تغییر مناسب فلور در محصول، می زایماریبهای عامل فساد و که عالوه بر ممانعت از فعالیت میکروب هستندنیز 

توانند در ارتقای کیفیت محصول ترکیبات گیاهی )شیرابه و عصاره( فاقد کلسترول و الکتوز بوده و میمیکروبی روده مؤثر باشند. 

برای ثبتی بر سالمت انسان داشته باشد. تواند اثر معالوه این ترکیبات گیاهی بسته به نوع آن میشکلی مؤثر عمل کنند. بهبه

استروئیدی، دارای اثر محافظتی در برابر پوکی ل وجود یک فیتواستروژن غیرتوان به شیرابه سویا اشاره نمود که به دلیمثال می

 .استهای مزمن استخوان و برخی بیماری

ویژه عصاره محور دوغ با استفاده از ترکیبات گیاهی بهای است، اما تولید محصول سالمتساده ونیفرموالسهرچند دوغ دارای 

 است. افزودن ترکیبات گیاهی عالوه بر تأثیر نامطلوب بر کیفیت طعم محصول سبب تداخلهای گیاهی بسیار مشکل و شیرابه
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به دلیل تغییرات ترکیبات گیاهی مانند پروتئولیز  ضمناًدر ایجاد شبکه کازئینی شده و دوفاز شدن سریع را به همراه دارد. 

ی توجهقابلالیف محصول کاهش های گیاهی، کیفیت محصول ممکن است طی زمان نگهداری کاهش یابد یا شلفپروتئین

  داشته باشد.

شیرابه  سازی شیرابه یا عصاره گیاهی،پس از آماده دهد.، فرایند صنعتی تولید دوغ در شرکت متقاضی را نشان می1شکل 

های نامطلوب( یا پس از اختالط با شیر خام، حرارتی باالتر یا جلوگیری از واکنشممکن است جداگانه )جهت اعمال فرایند 

به شکل  موردنظر. دوغ تولیدی (بار 150 زریهموژنادرجه و فشار  90 ونیزاسیپاستور یدما) پاستوریزه و هموژنیزه گردد

و سبب ترش شدن دوغ نشود. عالوه بر  نیابدباشد و اسیدیته آن افزایش شود تا ماندگاری مناسبی داشته گرمادیده تولید می

باشد می بدون نگهدارنده شرکت این محصوالت تولیدی ضمناًباید از پایداری مناسبی برخوردار باشد. طعم مناسب، دوغ تولیدی 

 و نگهداری ندارد. ونقلحملو زنجیره سرد 

 نمودار جریان فرایند تولید دوغ -1شکل 

 

مطلوب و مؤثر مانع از فساد میکروبی و شیمیایی آن شد. محور است، باید به نحوی سالمت موردنظرمحصول  کهییازآنجا

در این زمینه حائز  1کارگیری تکنولوژی هردلترتیب، سعی در تولید محصول با استفاده از فرایند حرارتی تولید است و بهبدین

دوغ بدون زنجیره سرد از نکات مهم دیگر در تولید این محصول قیمت مناسب و قابلیت توزیع و نگهداری  ضمناً است. اهمیت

 .است

                                                           
1 Hurdle Technology 
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 همراه نبوده است: تیدر شرکت اجرا شده است که با موفق ریز هایالزم به ذکر است تاکنون پروژه

  سبزی  نامتقارندلیل اندازه ذرات درشت و به  یول، شدآزمایشی تولید  صورتبهپروژه دوغ سبزی که در خط تولید

 نبود و در صفحات پلیت و فیلر دستگاه محصوالت گیر کرد. دیتولقابل موردنظرنمونه 

 به نتیجه نرسید.که به دلیل نداشتن زنجیره سرما  و دوغ کفیر پروژه دوغ پروبیوتیک 

 های گیاهیتلفیق ترکیبات گیاهی مانند عصاره یا شیرابهدر محصول دوغ،  ینوآور در خصوصشرکت این  یکنون ازین با توجه به

امکان ارائه محصولی جدید با  بیترتنیابه رسد.با قیمتی مناسب ضروری به نظر میانبوه  دیتول دوغ به شکل در فرموالسیون

فناوران، متخصصان و  هیکلبنابراین از ؛ مناسب و ایجاد تنوع در سبد محصوالت این شرکت میسر خواهد شد یعملکردخواص 

 در این فراخوان ارائه نمایند. ذکرشده الزاماتو پیشنهادهای خود را مطابق با  هادهیاتا  دیآیم به عملدعوت  توانمند یهاشرکت

 

 حل مسئله: یبرا یشنهادیپ یهاحلراه. 5

 

 :نهیزمدر این  یشنهادیپ یهاحلراهبرخی از 

  پنیر و آب ماست )جهت ویژه آبهای تخمیری و غیر تخمیری بر پایه ترکیبات شیر بهتولید نوشیدنیارائه ایده جهت

 های لبنی( مطابق ذائقه ایرانیکارگیری ضایعات شرکتکاهش قیمت محصول و به

 دنی شیر وغ یا نوشیهای گیاهی مانند دهای تخمیری و غیر تخمیری لبنی حاوی شیرابهارائه ایده جهت تولید نوشیدنی

 های نارگیل، ذرت، سویا و ... مطابق ذائقه ایرانیحاوی شیرابه

 ویژه انواع مرکبات( و عصاره )به وهیمآبهای تخمیری و غیر تخمیری لبنی حاوی ارائه ایده جهت تولید نوشیدنی

 ی، هویج و ...( مطابق ذائقه ایرانیفرنگگوجهسبزیجات )

  مانند ورزشکاران،  های مختلف جامعهآن، برای گروه سالمت بخشهای با توجه به ترکیبات و ویژگی که ییهادهیاارائه

 های باردار، کودکان و ... توصیه گردند.افراد سالمند، خانم

 دانیاکسیآنتبا  شدهیغنو  ارائه ایده جهت تولید محصوالت فراسودمند 

 (یری)عشا یدوغ محل دیجهت تول دهیارائه ا 

  دوغدر احساس طعم نمکی  منفی ریتأثبدون ارائه ایده جهت کاهش میزان نمک 
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تواند راهکار مناسبی و می ی فوق، جهت نمونه بیان شده استشنهادیپ یهاحلراهالزم به ذکر است که تمامی 

 توانندیممشابه راهکارهای فوق ندارند و  قاًیدقبرای شرکت متقاضی باشد، اما فناوران لزومی بر ارائه راهکارهایی 

 ارائه نمایند.خود را نیز  یاجراقابلو نوآورانه  یهادهیا

 

 جذاب: ریغ یشنهادهایها و پحلراه. 6

 

 راهکارهای زیر ندارد:شرکت متقاضی تمایلی به دریافت 

 رنگ،  رییطعم، تغ ریی)تغ یکیارگانولپت ، حسی ومیکروبی، فیزیکوشیمیایی، یفیکه موجب بروز مشکالت ک ایدهیارائه ا

 شود. محصول ینگهدار یلخته و ...( ط جادیا

 گردد.سبب آسیب به تجهیزات موجود  شدهارائه دهیاپذیر باشد، اما تولید صنعتی محصول امکان 

 داشته باشد. متیقگرانگذاری باال و نصب تجهیزات جدید و تولید محصول نیاز به سرمایه 

  و نگهداری در شرایط سرد داشته باشد. ونقلحملمحصول تولیدی نیاز به 

 

 :قرار دهد فناوران اریدر اخت تواندیم یکه شرکت متقاض یو امکانات زاتیتجه ها،رساختیز. 7

 

  ی تولید نوشیدنیصنعتمهینارائه خدمات آزمایشگاهی و پایلوت 

 منتخبهای و صنعتی طرح یصنعتمهیسازی برنامه تولید محصوالت در مقیاس نسازی و مشاوره برای پیادهکمک به تیم 

  ی محصوالتسازیتجارجهت  ازیموردنهمکاری در اخذ استانداردها و مجوزهای 

 

 و پیشنهادها باید الزامات زیر را رعایت نمایند: هاحلراه. 8

 

 (ماه دومناسب قابلیت نگهداری محصول )حداقل به مدت  زمانمدت 

 در  مورداستفاده (ثانیه 300 زمانمدتدرجه و در  90دمای پاستوریزاسیون ) تحمل دمای پاستوریزاسیون

 مورداستفادهفرایند با توجه به اسیدی بودن محیط و عدم تأثیر منفی حرارت بر ترکیبات 
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 امکان هموژنایزاسیون محصول یا تولید محصولی پایدار 

  ایرانی ذائقهتولید محصول مطابق با 

  شدهارائهدر دسترس و قابل تأمین بودن مواد اولیه برای راهکار 

 و  های باردار، کودکانورزشکاران، افراد سالمند، خانمخاص نظیر و معرفی محصول برای جامعه هدف  ارائه

... 

 ی مختلفهایبندبستهتولید در  یتقابل 

  ماه 2حداقل یی به مدت وهواآبی هامیاقلقابلیت نگهداری محصول در تمامی 

  شیمیاییطعم و مزه و پارامترهای فیزیکو ازلحاظاخذ تاییده داخلی شرکت متقاضی 

  اداره استانداردی و اداره جهاد کشاورز، غذا داروبا استانداردهای سازمان  شدهارائهقابلیت انطباق ایده 

 

 نوع همکاری مطلوب:. 9

 

 باشد.مذاکره میبر اساس پیشنهادها قابل

 

 

 ارسال پاسخ:. 10

از پیش و در قالب پروپوزال  Proposal@boomerangtt.com لیمیا قیاز طر نیصورت آنالبه دیها باپروپوزال یتمام

از  زیرا ن ازیموردن میضما ریرزومه و سا لیفا توانیارسال گردد. عالوه بر قالب پروپوزال م 24/12/1401تا تاریخ  شدهیطراح

 ارسال کرد. قیطر نیمه

در سایت بومرنگ در قسمت نیازهای فناورانه و در قسمت پائین صفحه مربوط به این نیاز  شدهیطراحقالب پروپوزال از پیش 

گرا( مطابق با ذائقه محور )عملدوغ سالمت دیتولدر عنوان ایمیل ارسالی، عنوان طرح ) ضمناً. باشدیمفناورانه قابل دانلود 

 ذکر گردد. (RFP270110140)( و شماره درخواست یرانیا
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