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طرح درس شیمی مواد غذایی  -گروه تغذیه
 -1اطالعات عمومی
نام درس :شیمی مواد غذایی

نوع و تعداد واحد  :نظری  2واحد – نظری 1 .واحد علمی  -جمع  3واحد

مدرس :فرزاد کریم پور
فراگیران :دانشجویان کارشناسی علوم تغذیه
محل تدریس :دانشکده بهداشت وعلوم تغذیه

 -2مقدمه:
در این درس سعی می گردد بررسی و بحث درباره ساختارهای غذا ،ترکیبات و تغییر ترکیباات نن در ارار فرایناد تاورت
گیرد.
 -3هدف کلی :
هدف کلی این درس ،نشنایی دانشجویان با اجزا تشکیل دهنده غذا ،واکنش های این ترکیبات تغییرات شیمیایی حاتله و
علل نن وبرخی رفتار ننها همچنین تاریر نن بر تغذیه انسانها است.
 -4اهداف ویژه
دانشجو پس از گذراندن این درس باید بتواند:
 -1تاریخچه وسیر تکاملی ،ضرورت وارتباط شیمی مواد غذایی با تغذیه
 -2اجزا تشکیل دهنده غذا و اهمیت نن در مواد غذایی را بیان نماید.
 -3انواع نب ،فعالیت نبی و رابطه ننها با فساد در مواد غذایی را توضیح دهد.
 -4لیپیدها ،منابع ننها ،ویژگی ها و نزمونهای مرتبط با کیفیت ننها را توضیح دهد.
 -5پروتئین ها  ،منابع ننها ،ویژگی ها و انواع اسیدهای نمینه را توضیح دهد.
 -6پروتئین ها  ،منابع ننها ،ویژگی ها و انواع اسیدهای نمینه ونحوه محاسبه میزان پروتئین را توضیح دهد
-7کربوهیدراتها ،انواع و منابع ننها ،ویژگی ها و نزمونهای مرتبط با کیفیت ننها را توضیح دهد.
 -8کلیات مرتبط با افزودنیهای مواد غذایی و طبقه بندی و ویژگیهای ننها را بداند.
 -9رنگها انواع نن را در غذا وتغذیه بدانند.
-11طعم ها وانواع طعم وتاریرات نن بر غذا وتغذیه را بدانند.
 -5استراتژی آموزشی:
 -1سخنرانی وبحث های مشارکتی  -2پرسش و پاسخ  -3گرفتن کوییز  -4نمایش اسالید
 -6وسایل سمعی و بصری:

 -کامپیوتر و پروژكتور

اینترنت نرم افزار office

 -7روش ارزشیابی
 پرسش و پاسخهای کالس (فعالیتهای کالسی) خالقیت های پیشنهادیامتحان میان ترم
امتحان پایان ترم -8منابع اصلی درس:
)Principle of food chemistry(Deman
)Food chemistry(Belit
)The chemical analysis of food(Pearson
شیمی مواد غذایی دکتر فاطمی
مقاالت جدید در شیمی مواد غذایی

 -9جدول زمانبندی:
شماره
جلسه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13

مطلب
تعریف مبانی شیمی مواد غذایی ،تاریخچه و اهمیت نن
انواع نب و نقش نن در فساد مواد غذایی
شیمی لیپیدها،اهمیت ،طبقه بندی و کاربرد ننها
انواع اسیدهای چرب و تری گلیسریدها،نقش و کاربرد ننها در مواد غذایی
ویژگی های فیزیکی و شیمیایی چربیها مثل هیدرولیز،تابونی شدن،هالوژناسیون
هیدرژناسیون و معایب نن،اکسیداسیون چربیها
انواع رنسیدیتی و روشهای جلوگیری از نن
ننالیز لیپیدها و ضرورت انجام ننها،تفاوت موم ها و چربیهای خنثی
کربوهیدراتها و ویژگیهای ساختاری و تغذیه ای ننها
طبقه بندی کربوهیدراتهاو انواع مونوساکاریدها

دی ساکاریدها و پلی ساکاریدها و ویژگیهای ننها
پروتئینها ،طبقه بندی ننها و انواع اسیدهای نمینه
رنگها

14
15
16

افزودنیهای مواد غذایی
طعم ها
مروری بر سایتهای CODEX, FAO, WHO

شیمی مواد غذایی عملی
نحوه نمونه برداری از مواد غذایی
روش های متداول تجزیه مواد غذایی شامل اندازه گیری رطوبت ،
خاکستر،
پروتئین ،
چربی،بروش سوکسله ،ژربر
اسیدیته و
،pH
اندازه گیری برخی فلزات
اندازه گیری فیبر

