بسمه تعالی

واکس براق کننده خرما و کشمش
روش مصرف:
 انتخاب میوه ها  :خرما های با کیفیت باال و بدون زخم خوردگی و خرابی را برای واکس زدن انتخاب کنید.
 شستشو و تمیزکاری  :خرماها را به مدت  01دقیقه در محلول ضدعفونی کننده  ( ABFمیزان مصرف برای
محلول  ،به ازای هر یک لیتر مواد  011لیتر آب  ) 0/011غوطه ور کنید.
خشک کردن  :خرماها را در مقابل جریان هوای خشک قرار دهید تا کامالً خشک شوند.
* مراحل شستشو  ،تمیزکاری و خشک کردن تحت عنوان درمانهای پیش از واکس زدن از فاکتورهای بسیار تأثیر گذار در
کیفیت الیه واکس هستند.
 واکس زدن  :پوشش را با انتخاب یکی از روشهای زیر روی خرما ایجاد کنید :
الف) اسپری دستی  :در این روش خرما را داخل ظرفی به حجم  01کیلو گرم ریخته  ،سپس مایع براق کننده خرما را روی
خرما اسپری نمایید و با دست هم بزنید تا کلیه خرماهای موجود در ظرف آغشته شود.
ب) اسپری با دستگاه  :از دستگاههای.مخلوط کن که در حال گردش است (شوگر کوت) استفاده گردد و در حالت چرخش،
محلول روی خرمای در حال گردش اسپری میگردد ،با این عمل یک الیه بسیار نازک روی خرما ایجاد میگردد .به ازای هر
کیلو گرم از محلول نگهدارنده و براق کننده  011کیلو خرما مصرف میگردد.
پ) یکی از بهتری ن ابزار برای ایجاد پوشش روی خرما ها دستگاه سورتینگ است .مایع پوشش را داخل محفظه مخصوص که
روی این دستگاه تعبیه شده است بریزید  ،این مایع به روی برسها تزریق می شود و به صورت مکانیزه خرما را واکس می
زند.
 خشک شدن نسبی واکس  :اجازه دهید پوشش روی خرما تا حدودی خشک شود ( در صورت نگهداری
خرما برای مدت زمان طوالنی  ،بهتر است واکس کامالً خشک شود )

مزایای مصرف:
 واکس براق کننده خرمای پوشان جایگزینی برای پارافین است و از مواد خوراکی و عصاره های گیاهان تشکیل شده
است.



واکس براق کننده خرمای پوشان بدون چسبندگی و چربی است و ظاهری زیبا و براق به خرما می دهد و
ماندگاری خرما را باال می برد.
 پوشش ایجاد شده بعد از خشک شدن بدون طعم ومزه و بدون بو است.

