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 معرفی
 کِ ترای تْیِ پٌیر استفادُ هی ضَد یک آًسین دَلَوِ کٌٌذُ ضیر )هایِ پٌیر( استآًسیوکس، 

ٍ ترای هصرف گیاّخَاراى  تذست آهذُ است Mucor Miehei قارچهٌاسة است از  خاًِ ٍ صٌایع ایي هحصَل کِ جْت ساخت پٌیر در

 هٌاسة است.

 

 مزایای آنزیمکس

 ٌیر دارای گَاّی حالل هی تاضذایي هایِ پ . 

 .تاعث تْثَد تازدُ پٌیر هی ضَد 

  هحصَل تیطتر هی گردد. عطر ٍ طعنکیفیت 
 

 ترکیبات
 Mucor Miehei قارچ آًسین لختِ کٌٌذُ حاصل از

 

 / بسته بندی قدرت

 قرص آنزیمکس:

قذ خَاّذ کرد، ایي هحصَل جْت ساخت لیتر ضیر را هٌع 11قرظ از هایِ پٌیر  1تِ ایي هعٌی کِ  لیتر 11قرص/  1آنزیمکس  -

 هٌاسة است. پنیر خانگی

لیتر ضیر را هٌعقذ خَاّذ کرد، ایي هحصَل جْت ساخت  51قرظ از هایِ پٌیر  1تِ ایي هعٌی کِ  لیتر 51قرص/  1آنزیمکس  -

 هٌاسة است. در روستا و صنعت پٌیر 

لیتر ضیر را هٌعقذ خَاّذ کرد، ایي هحصَل جْت  111قرظ از هایِ پٌیر  1تِ ایي هعٌی کِ  لیتر 111قرص/  1آنزیمکس  -

 هٌاسة است. در صنعتساخت پٌیر 
 

 پودر )گرانول( آنزیمکس:

 لیتر ضیر را هٌعقذ خَاّذ کرد 55گرم از هایِ پٌیر  1تِ ایي هعٌی کِ  لیتر 55گرم/ 1آنزیمکس  -

 گرهی 111ٍ  55در قَطی ّای فلسی 

 

 مایه پنیر قارچی )آنزیم دَلَمه کننده شیر(     

 جهت تهیه پنیر
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 لیتر ضیر را هٌعقذ خَاّذ کرد 111گرم از هایِ پٌیر  1تِ ایي هعٌی کِ  لیتر 111گرم/ 1آنزیمکس  -

 گرهی 1در ساضِ  *

 گرهی 111ٍ  55در قَطی ّای فلسی  *

 گرهی 511در قَطی ّای پالستیکی *
 

 دمای مناسب
 درجِ ساًتیگراد هی تاضذ. 55تْتریي دها ترای فعالیت آًسیوکس دهای هعوَل اًعقاد 

 دستورالعمل
دقیقِ تِ هٌظَر ایجاد  5حل کٌیذ سپس آى را تِ ضیر اضافِ ًواییذ، ضیر را حذاقل  جَضیذُ سرد ضذُر آب ّوَارُ هیساى هَرد ًیاز را د

 یک هحلَل ّوَشى رًت در ضیر خَب ّن تسًیذ.

 نگهداری و انقضا
درجِ ساًتیگراد ٍ جای تاریک ٍ خطک ًگْذاری کٌیذ ٍ از تاتص ًَر هستقین دٍر ًگِ  4هحصَل را در ظرف خَدش درتستِ در دهای 

 هاًذگاری دارد.پس از تاریخ  سال 5داریذ. در ایي ضرایط هحصَل تا 

 و بسته بندی درتف ،نوع

 

 تصویر بسته بندی نوع / قدرت نام محصول کد محصول

A108 
 سآنزیمک

 لیتر 11قرص/  1 
 قرص  1قرص / 

 لیتر شیر 11برای 

 قرص در یک ورق 11
 قرص( 111ورق در یک جعبه ) =  11
 قرص( 0111جعبه در یک کارتن ) =  01

  قرص( 01111کارتن در یک کارتن بزرگ ) =  4

 

A111  
 آنزیمکس

 لیتر 01قرص/  1 
 قرص 1 / قرص
 لیتر شیر 55برای 

 قرص در یک ورق 15
 قرص( 155در یک جعبه ) =  ورق 15
 قرص( 5555جعبه در یک کارتن ) =  55
 قرص( 05555کارتن در یک کارتن بزرگ ) =  4

 

A110  
 آنزیمکس

 لیتر 111قرص/  1
 قرص 1 / قرص

 لیتر شیر 155برای 

 قرص در یک ورق 15
 قرص( 155ورق در یک جعبه ) =  15
 قرص( 5555جعبه در یک کارتن ) =  55
 قرص( 05555ک کارتن بزرگ ) = کارتن در ی 4

 

A104 

 آنزیمکس
 لیتر 00گرم/ 1 

 /)گرانول(  پودر

 لیتر شیر  05گرم برای  1 

 گرمی 05قوطی فلزی 
 کیلوگرم( 5)= قوطی در یک کارتن 055

 

A101 
 گرمی 155قوطی فلزی 

 کیلوگرم( 15)= قوطی در یک کارتن 155
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A107 

 آنزیمکس
 لیتر 111گرم/ 1 

 /انول( )گر پودر

 لیتر شیر 155برای  گرم1

 گرمی 1  ساشه
 ساشه در یک جعبه 155
 کیلوگرم( 5جعبه در یک کارتن ) = 55

 

A105 
 گرمی 05قوطی فلزی 

 کیلوگرم( 3)= قوطی در یک کارتن 105

 

A103 
 گرمی 155قوطی فلزی 

 کیلوگرم( 15)= قوطی در یک کارتن 155

 

A109 
 گرمی 555قوطی پالستیکی 

 کیلوگرم( 15)= قوطی در یک کارتن 35

 

  

 


