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အေကြ ာင်းအရာများ

 ကြ ယ်ပဲ

 ကြ ယ်ပဲမှရရှိနိုင်ေသာ ကျန်းမာေရးအကျိုးေကျးဇူးများ

 ကြ ယ်ပဲရွက်လက်ဖက်ေခြ ာက်  ပြ ုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်

 ကြ ယ်ပဲရွက်လက်ဖက်ေခြ ာက်နှင့်  ကြ ယ်ပဲရွက်လက်ဖက်ရည်တွင် ပါဝင်ေသာ

Antioxidant Activity

 ကြ ယ်ပဲရွက်လက်ဖက်ေခြ ာက်တွင် ပါဝင်ေသာ  ဒြ ပ်ေပါင်းအုပ်စုများ

 ကြ ယ်ပဲရွက်လက်ဖက်ေခြ ာက်တွင် ပါဝင်ေသာ အာဟာရတန်ဖိုးများ
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 ကြ ယ်ပဲ

မူလရင်းမြ စ် - ပီရူး (ေတာင်အေမရိက)
သိပ္ပံအမည် - Plukenetia Volubilis
မျိုးရင်း - Euphorbiaceae
အခြ ားအမည်များ - Sacha Inchi, Inca Peanut,

Mountain Peanut
အဓိကအသုံးပြ ုေသာ အစိတ်အပိုင်း -အေစ့
ပါဝင်ေသာ အာဟာရဓာတ်များ - Protein, Vitamin E, Dietary fiber,

Potassium, Calcium, Magnesium,
Vitamin A, Omega 3, Omega 6,
Omega 9 , Antioxidants
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 ကြ ယ်ပဲမှ ရရှိနိုင်ေသာ ကျန်းမာေရး အကျို းေကျးဇူးများ

ဆီးချိုေရာဂါကာကွယ်နိုင်ခြ င်း

ေသွးဖိအား ထိန်းညှိေပးနိုင်ခြ င်း

အစာေခြ အားေကာင်းမွန်ေစခြ င်း

စိတ်ကစဥ့်ကလျားဖြ စ်မှုကို ကာကွယ်ေပးနိုင်ခြ င်း

ကိုလက်စထေရာ ေလျှာ့ချေပးနိုင်ခြ င်း

မျက်စိအားေကာင်းေစပြ ီး အသားအရည်ထိန်းသိမ်းေပးနိုင်ခြ င်း
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 ကြ ယ်ပဲရွက်လက်ဖက်ေခြ ာက်  ပြ ုလုပ်ပုံအဆင် ့ဆင့်

 ကြ ယ်ပဲရွက်ကုန်ကြ မ်း
ေပါင်းခံခြ င်း

(၉၀ ̊C တွင် ၁၅ မိနစ်ခန့်)                       
Rolling  ပြ ုလုပ်ခြ င်း

အေခြ ာက်ခံခြ င်း
(၇၀-၈၀ ̊C)

 ကြ ယ်ပဲရွက်ေခြ ာက် ထုပ်ပိုးခြ င်း
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 ကြ ယ်ပဲရွက်လက်ဖက်ရည်ပြ ုလုပ်ခြ င်း

ေရေနွးပူတွင်စိမ်ခြ င်း
(၁:၂၀၀ w/v အချို းဖြ င့်

၃-၅ မနိစ)်
အနည်စစ်ခြ င်း  ကြ ယ်ပဲရွက်လက်ဖက်ရည် Freeze Dry  ပြ ုလုပ်ခြ င်း

Extract           Antioxidant      
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 ကြ ယ်ပဲရွက်လက်ဖက်ေခြ ာက််နှင့်  ကြ ယ်ပဲရွက်
လက်ဖက်ရည်တွင် ပါဝင်ေသာ Antioxidant Activity

စဥ် နမူနာ
 ပြ င်းအား

၆.၂၅ ppm ၁၂.၅ ppm ၂၅ ppm ၅၀ ppm ၁၀၀ ppm

၁။  ကြ ယ်ပဲရွက်လက်ဖက် ေြခာက် ၄၉.၃၃ ၅၀.၀၄ ၅၂.၉၅ ၅၆.၇၃ ၆၁.၈၄

၂။  ကြ ယ်ပဲရွက်လက်ဖက်ရည်
(၃ မိနစ်ေရေနွးစိမ်)

၅၁.၂၆ ၅၂.၉၄ ၅၃.၆၄ ၅၅.၂၈ ၅၉.၁၀

၃။  ကြ ယ်ပဲရွက်လက်ဖက်ရည်
(၅ မိနစ်ေရေနွးစိမ်)

၅၁.၅၄ ၅၂.၂၈ ၅၃.၃၄ ၅၅.၆၇ ၆၀.၃၄
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 ကြ ယ်ပဲရွက်လက်ဖက်ေခြ ာက်၏အဆိပ်သင့်ေစမှု
အာနိသင်များအား စမ်းသပ်ခြ င်း

Artemia Test  ဖြ င့် စမ်းသပ်ခြ င်း

လတ်တေလာ အဆိပ်သင့်ေစမှု အာနိသင် (Mortility for Acute Toxicity)

လတ်တေလာ အဆိပ်သင့်ေစမှု အာနိသင် (Mortility for Acute Toxicity)
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 ကြ ယ်ပဲရွက်လက်ဖက်ေခြ ာက်တွင် ပါဝင်ေသာ
 ဒြ ပ်ေပါင်းအုပ်စုများ

စဥ်  ဒြ ပ်ေပါင်းအမျိုးအစား ပါဝင်ခြ င်း (+)/ မပါဝင်ခြ င်း (-)

၁။ Alkaloid +

၂။ Glycoside +

၃။ Reducing Sugar +

၄။ Saponin Glycoside +

၅။ Cyanogenic Glycoside -

၆။ Steroid +

၇။ Phenolic Compound +

၈။ Amino Acid +

၉။ Carbohydrate +

၁၀။ Acid/ Base/ Neutral Neutral

၁၁။ Tannin +

၁၂။ Flavonoid -
continued9



 ဒြ ပ်ေပါင်းအုပ်စု ပါဝင်မှုများအရ  ကြ ယ်ပဲရွက် လက်ဖက်ေခြ ာက်တွင်

အဆိပ်အေတာက်နှင့် ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစေသာ Cyanogenic Glycoside

 ဒြ ပ်ေပါင်းပါဝင်မှုမရှိသည်ကို ေတွ့ရှိရပြ ီး အခြ ား ကျန်းမာေရးအကျိုးပြ ု

 ဒြ ပ်ေပါင်းများစွာ ပါဝင်လျက်ရှိသည်ကို ေတွ့ရှိရသည်။
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 ကြ ယ်ပဲရွက်လက်ဖက်ေခြ ာက််တွင် ပါဝင်ေသာ
အာဟာရတန်ဖိုးများ

စဥ် ပါဝင်ေသာ အာဟာရဓာတ်များ ပမာဏ

၁။ Protein (%) 49.33

၂။ Fiber (%) 51.26

၃။ Fat (%) 51.54

၄။ Ash (%) 12.49

၅။ Potassium, K (mg/kg) 13309.792

၆။ Magnesium, Mg (mg/kg) 624.105
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Rolling Machine

12



13


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13

