
 چاپ سه بعدی و طبخ هم زمان مواد غذایی 

 زریل استفاده از یک را با ییکه مواد غذا غذا ساخته است یچاپگر سه بعد کی ایمحقق از دانشگاه کلمب کی

غذاهای چاپ سه اما اکثر  ،باشد یگسترش مدر حال به سرعت  شده یسه بعد چاپ یی. مواد غذامی پزد

اناتان جی به نام محققسه بعدی برای پخت باید درون فر قرار بگیرند. پس از خروج از چاپگر بعدی شده 

را با  هاذاغانواع  میتوان ی: "ما مگفتبل ادغام هستند. وی ابه این نتیجه رسید که این فرایندها ق نگریتبال

 یبعد یگام منطق نیبنابرا م،یکنسه بعدی را چاپ  هاغذا میتوان یم هم چنین ما ،یمزاستفاده از اشعه لیزر بپ

 ".میکن بیترکبا یکدیگر دو پروژه را  نیاست که ا نیا

 

 

این  هکند، ب یم دیگری عمل غذا یهر چاپگر سه بعدمانند ه بایتقر ،ییمواد غذاسه بعدی چاپ  دستگاهاین 

 غالت، ،برنج ،ینیزم بیمانند س از موادی یبیترککه  ییساخته شده از مواد غذا ریخم کی صورت که

نعکس م اشعه لیزر توسط دو آینه سروو. می شوداکسترود می باشد به صورت انتخابی  جاتیها و سبز وهیم

 .دمی پز قیدق ییگرما یکند و آنها را با الگوها یم تیهدا تزریق شده ییمواد غذا ر رویپرتو را ب وشده 

به این  .تراک گذاشته شودبه اش یراحت است که بتواند به یتالیجید یدستور العمل ها بالتینگر ایجاد هدف

 رایبو  ردهدانلود ک یآن را به راحت دیتوانب د،یو آن را دوست داشت ردیدرا امتحان ک ییاگر غذامعنی که 
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آشپز  کیمثل داشتن  دستگاه نیااو نیز بتواند به همین شیوه آن را تهیه کند. که  دیدوست ارسال کن کی

  مشابه سازی کند. را ییغذا نوعتواند هر  یاست که م یشخص

 برای کسانی که نیاز بهتواند  یدستگاه م نیا. دارد یادیز یایمزا تالیجید یسرآشپز شخص کیداشتن 

 .سازی شده تولید کند یشخص یها میغذا و رژز دستورالعمل های تغذیه ای خاصی دارند، انواع اپیروی 

 کیکه  یهنگام نیبنابرا ،را داردمربوط به خود  ییغذا یها تیو محدود قهیهر کس سل نیعالوه بر ا

 شده یو غنسازی شده  یسفارش یغذا ها دیتوان یم د،یکن یم یبر داده ها را معرف یمبتن یبهداشت کردیرو

 یتواند آنها را در روش ها یماست،  ازیتمام مواد مورد ن یدستگاه دارا این که یی. از آنجاتولید کنید

  .منطبق کندای شما  هیو تغذ کیومتریب یازهایتمام ن او آنها را ب کرده بیمنحصر به فرد ترک

 

 

تولید طعم با اولویت های فردی در عین حفظ  ی که با انواع مواد غذایی ریز و درشت کار می کنید،هنگام

کند که به شدت  جادیرا اپختن از  یتواند هر سطح یم نیهمچن زریل ساده تر می شود. یا هیتغذمحتوای 

ح وضو زر،یل یها تیمز نیاز مهمتر یکی نیکند. بنابرا یکمک م ندیخوشا یو طعم ها ابافت ه ایجاد به

اپ چکاربردی برنامه  برای یککه واقعا  اشعه تابیده می شوداست که  مکانیباال و کنترل کامل  اریبس



 دیتوان یشما م. ی دارید مناسب استمتر یلیچند مبا ضخامت  ییغذا یها هیکه در آن ال ییمواد غذا

 .اشدمی بموثر  اریبس نهیزم نیکه در اصورت الیه به الیه در هنگام تزریق انجام دهید طبخ را به عملیات 

 شود یازس هیشب زریتواند توسط ل یمهای گریل که  نشانه ویژگی های بصریدر مورد التینگر هم چنین ب

 تیفیاست که ما در مورد ک یموارد نیاز بزرگتر یکی ییمواد غذا یبصر ییبایاظهار نظر کرده است: "ز

ی آن طعم بهتر هتنظیم کنید ب اندازه، رییرا با تغ ییمواد غذا یکیزیف تیفیک دیاگر بتوان نیبنابرا م،ینیب یم

 " .می دهید

پنج  است. پس از یابیبلکه بازار ستین ی، تکنولوژسه بعدی شده چاپ ییمواد غذا رشیپذ اصلی درمانع 

ر د دیآن را به مردم بفروش دیتوان یشود؛ چطور م یم یآموزش ندیو فرا یسوال تجار کی نیتا ده سال، ا

 .است بیو غر بیچهره عج آن ها شترکواکنش م د،یکن یکه در مورد چاپ غذا صحبت م زمانی حالی که

 ممکندر ابتدا  ییغذاسه بعدی مواد چاپ  باز کنیم. دیجد یها یورافنذهنمان را برای پذیرش خوب است 

 یسالمت یایکه شما متوجه مزا یاما نه زمان ست،یکه اشتها آور نبه نظر برسد مبهم  یتکنولوژ کیاست 

 امکان به اشتراک گذاشتن دستور العمل های پخت غذاها می شوید.و 
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