
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 

 

1 

 

 Foodconf-10176  کد مقاله:

 

 بررسی انواع فرآوری وغنی سازی بر روی پاستا و تاثیر بر کیفیت نهایی آن
 

 نداوهاجی

 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی شاخه فنآوری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان-
Neda_vahaji@yahoo.com 

 

 چکیده:
 کیفیت کلیه فرآورده های غذایی بستگی به کیفیت مواد اولیه و ترکیبات آن دارد، پاستا به عنوان یکی از قدیمی ترین ماده غذایی که پایه

ضروری نظیر لیزین و د آمینه های یغنی از کربوهیدرات و بدن کلسترول است، میزان سدیم و چربی آن پایین و از نظر اس غالت دارد

ترونین فقیر است. با توجه به داللیل ذکر شده و محبوبیت و تعدد دستورالعمل های زیاد در پخت انواع پاستا ضروری است که با غنی 

 سازی و فرآوری، تبدیل به ماده غذایی ارزشمند برای سبد غذایی به شکلی موثر برای سالمت وعده های غذایی شود. پاستا در اثر غنی

ها، و دیگر مواد غذایی را جذب و همپنین ممکن است در اثر غنی سازی میزان  سازی می تواتد فیبر، پروتئین، اسیدهای آمینه، ویتامین

جذب آب کاهش و درصد چسبندگی آن افزایش یابد از این رو صنعت غنی سازی پاستا می بایست با تولید هدفمند به سمت تولید کامل 

 شمند غذایی گام بردارد.تری از این ماده ارز

 کلمات کلیدی: پاستا،غنی سازی،فرآوری

 

 مقدمه:-1

مصرف محصوالت غالت بخاطر مطلوبیت مواد مغذی و مزه و طعم فراوان در دنیا بسیار رایج است، انواع مختلف مواد 

غذایی را بسیار گوناگون استفاده از آن این محصول  تشکیل دهنده پاستا و فرآیند شکل دهی آن و همچنین نحوه

ست. نیا بوده ادربسیاری از کشور ها در سراسر د جذاب و پرطرفدار ساخته است. پاستا از غذاهای اصلی از زمان باستان

بسیاری از افزاینده ها ایجاد شده در صنعت تولید پاستا اهداف مختلفی دارد که بخاطر فقدان آگاهی الزم در مورد 

گیرد، که باعث آسیب رساندن به سالمت انسان نیز می گردد از  ه نادرست قرار میاستفاده از آن گاهی مورد استفاد

این رو بررسی تاثیر و کاربرد افزودنی های مختلف  و انواع فرآوری و غنی سازی پاستا برای استفاده درست در سبد 

طیفی  فی در این ماده غذاییغذایی بسیار الزم می باشد. با توجه به تقاضای بسیار زیاد و گوناگونی سلیقه های مصر

گسترده از دستور العمل های پخت و پز پاستا در دنیا متداول شده که این امر خو باعث جذابیت بیشترمصرف کنندگان 

مناسب،غذاییرژیمعدمازناشیبیماری هایشیوعبهتوجهباو رشد مصرف آن در دنیا گردیده است.همچنین 

صنعتاخیرسالهایدربنابراین، .استیافتهویژه ایجایگاهبرخی بیماری هاازنعتمماهدفباسالمغذاهایامروزه

 است.یافته سوقمحصوالتگونهاینتولیدسویبهغذا

با تمام توضیحات ارائه شده هنوز الگوی مصرفی کامالً صحیحی از مشتقات این غذای پرطرفدار ارائه نگردیده که ما  

با بررسی انواع مختلف محصوالت فرآوری و غنی سازی شده سعی در ارائه الگوی مناسب تری برای مصرف این ماده 
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 داروی و غذا سازمان سوی از 1991 سال در شده الماع محصوالت اولین جز پاستاغذایی ارزشمند داریم.همچنین 

 مناسب حامل یک را پاستا ، جهانی بهداشت سازمان و بوده ویتامینها و آهن با برای غنی سازی  آمریکا متحده ایاالت

 ارزان دلیل به و می باشد غالت پایه بر قدیمی غذاهای از یکی محصول این .است معرفی کرده مغذی مواد برای

 ]1[می گیرد قرار عام مقبولیت مورد جهان سراسر در نگهداری، زمان و مصرف،تنوع سهولت بودن، قیمت

وپروتئینمیزانباکربوهیدراتغنیمنبعپاستا،2۰۰1سالدر  Marchylo and Dexterمطالعات طبقبر

باالماندگاریمدتآن،ازاستفادهتنوعسازی،آمادهسهولتبهمیتوانپاستامزایایازدیگر .استکافیویتامین

می مغذیمواددیگرازبسیاریوپروتئین هاغذایی،مکملهایبرایمناسبحاملیک می تواندغذااین .کرداشاره

 2باشد.

 ماکارونی کیفیت بر مختلف نشاسته گندم های خصوصیات اثر بررسی به Sung و Stone،  2۰۰٢ سال در

 به. باشد می تاثیر پروتئین تحت باشد وابسته نشاسته به که این از بیشتر تولیدی ماکارونی کیفیت.پرداختند

حاصل  ماکارونی و میشود شکسته کوچک تکه های به نشاسته شده،زنجیره منعقد پروتئین غیاب در که طوری

 آب جذب اثر در شدن متورم ویژگی این.داشت نخواهد پخت دقیقه 2۰ از بعد را آب در شدن متورم توانایی

 باالتری( پروتئین)گلوتن دارای محتوای دوروم گندم از حاصل سمولینای که ازآنجایی و می باشد گلوتن توسط

گندم  نشاسته مختلف منابع تفاوت. می باشد برخوردار کیفیت باالتری از آن از شده تهیه ماکارونی باشد، می

 ماکارونی کیفیت بر موثر عامل اما مهمترین باشد ماکارونی کیفی خصوصیات تعیین در فاکتوری می تواند

 نوع ترین مناسب دارند، باالتری پروتئین که سخت گندم های از حاصل سمولینای.باشد می گلوتن تولیدی،

 ]٢[می باشند. ماکارونی تولید برای آرد

 بر دوروم گندم از حاصل استخراج سمولینای درصد اثر بررسی به همکارانش و Dexter،2۰۰2در سال 

 سمولینا درجه استخراج میزان از مستقل گلوتن اندیس که داد نشان تحقیقات نتایج.پرداختند پاستا خصوصیات

 افرایش اثر در همچنین .می یابد کاهش استخراج، افزایش درجه با حاصل خمیر قوام آن خالف بر و میباشد

 اعالم محققان این درانتها .داشت خواهد کمتری زردی و قرمزتر حاصل پاستا رنگ استخراج سمولینا، درجه

 ]1[باشد. نمی مناسب %26از  بیشتر دوروم گندم از حاصل سمولینا استخراج درجه افزایش که کردند

 2 .پرداختند تولیدی پاستا کیفیت با آن و ارتباط سمولینا اثر بررسی به همکارانشو  Alami، 2۰۰2در سال 

 فیزیکی، نظر ویژگی های از ازآنها حاصل سمولینای نمونه های و هندی دوروم گندم مختلف از واریته های نوع

 گندم از شده تهیه که پاستا داد نشان گرفتند. نتایج قرار ارزیابی مورد تهیه پاستا برای رئولوژیکی و شیمیایی

باشد.  می دارا را سختی میزان باالترین و ضایعات چسبندگی، میزان ترین پایین باال، پروتئین محتوای با دوروم

 ]6[.دارد خوبی کیفیت کم، نسبتا پروتئین مقدار با دوروم گندم واریته از شده تهیه پاستا همچنین

Novaro  (119٢)رئولوژیکی تغییرات داد، نشان باال پروتئین میزان و کیفیت ترکیبی اثرات با رابطه در 

گلوتن می  کمپلکس هایپروتئین  کیفیت میزان مشخصه وضوح به آنها کیفیت پخت و خمیری محصوالت

 کیفیت با خمیری محصوالت تولید برای پیش نیاز یک گلوتن پروتئین های میان در باال گلوتنین باشد.میزان
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 نسبت اهمیت باالتری از آنها گلوتن خصوص به دوروم گندم گونه های میان اختالف کیفی لذا می باشد برتر

 ]2[.دارد شده پخته پاستا کیفیت تعیین در آنها، کلی اختالف به

 استفاده از ریزجلبک اسپیرولینا  

درصد وزنی/وزنی بر پایه  9و  7، ٢، ۰خانم مرضیه زرآبادی پور و همکاران دربررسی  ریزجلبک اسپیرولینا در سطوح 

ا ، نتایج حاصل از فارینوگراف نشان داد، افزایش اسپیرولین آرد سمولینا توسط دستگاه فارینوگراف و اکستنسوگراف

باعث افزایش جذب آب، زمان گسترش خمیر و درجه نرم شدن خمیر و کاهش پایداری خمیر نسبت به خمیر شاهد 

می گردد. با افزایش اسپیرولینا وزن بعد از پخت و افت پخت پاستا افزایش یافت. نتایج، برتری خواص رئولوژیکی و 

را نسبت به سطوح دیگر نشان داد. براساس این مطالعات پاستای ریز جلبکی مانند پاستای  %7ی پاستا در سطح حس

سبزیجات به رنگ سبز تولید شده از لحاظ ارزش غذایی باالتر از پاستای معمولی بوده اما از لحاظ کیفیت تفاوت معنی 

 ]7[داری با پاستای معمولی ندارد.

 پاستای پری بیوتیک غنی شده با اینولین و پودر چای سبز 

ماده غذایی فراسودمند، حاوی ترکیباتی با فعالیت بیولوژیکی هستند که توانایی ارتقاء سالمت و کاهش خطر ابتال به 

به رژیم غذایی انسانها می تواند تحول بزرگی را در صنعت غذایی به همراه  باشد. افزودن این ترکیباتامراض را دارا می

های شیمیایی از جمله: میزان خاکستر، پودر چای سبز برروی ویژگی %1و  %2اینولین و نیز  % 8و %٢داشته باشد. تاثیر

ت پخت ، جمله: کیفیهای فیزیکی محصول از رطوبت، چربی، پروتئین و فیبر و سایر ویژگی های شیمیایی، ویژگی

درصد لهیدگی، درصد جذب آب محصول حین پخت، میزان لعاب و سایر ویژگی های فیزیکی ، ویژگی های رئولوژیکی 

خمیراز جمله جذب آب آرد، زمان توسعه، پایداری و درجه نرم شدن خمیر و عدد کیفی با دستگاه فارینوگراف، انرژی، 

 ومت نسبی با اکستنسوگراف، کشش پذیری خمیر با دستگاه و ویژگیهایمقاومت به کشش، قابلیت کشش پذیری و مقا

تکرار، مورد بررسی قرار گرفت و مقایسه  ٢ارگانولپتیکی پاستا به روش استاندارد در قالب طرح کامال تصادفی با 

افزایش صورت پذیرفت. بطورکلی نتایج نشان داد که با  %96میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح 

مقادیر اینولین و پودر چای سبز متوسط زمان توسعه خمیرو نیز عدد والوری متری افزایش و جذب آب ، میزان نرم 

دقیقه بطور معنی داری کاهش یافت. همچنین در مقایسه با تیمار شاهد، با افزایش  2۰و  1۰شدن خمیر بعد از 

، مقاومت به کشش، قابلیت کشش و مقاومت نسبی خمیر اینولین و پودر چای سبز انرژی، حداکثر مقاومت به کشش

 8در اکستنسوگراف افزایش و میزان جذب آب کاهش یافت. همچنین با افزایش اینولین و پودر چای سبز، تیمار

(L8T4) بیشترین شباهت را به تیمار شاهد نشان داد. اگرچه کاهش بسیار اندکی در مقدار پروتئین ها و چربی نمونه

معنی دار نبود، همچنین افزایش اینولین و چای سبز منجر به  %96، اما این تغییرات در سطح آماری ها دیده شد

ن و های فیزیکی و ارگانولپتیکی نیز افزایش اینولیگیر میزان فیبر در محصول گردید. در زمینه ویژگیافزایش چشم

دید اما بطور کلی نتایج نشان داد که افزایش پودر چای سبز منجر به افزایش افت پخت در مقایسه با تیمار شاهد گر

پودر چای سبز در ترکیب با اینولین و سمولینا منجر به بهبود ویژگی های پخت گردید و بطور کلی از لحاظ ویژگی 

و از نظر ویژگیهای حسی محصول  %2+ پودر چای سبز  %۰+ اینولین  %98سمولینا  -T2 ٢بافت محصول تیمار 
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در مقایسه با تیمار شاهد به عنوان تیمارهای برتر %2+ پودر چای سبز  %٢+ اینولین  %96لینا سمو –L3T2  6تیمار 

 ]8[شناخته شدند.

 خردل پروتئینی ایزوله با غنی سازی

 .است گرفته قرار بشر استفاده مورد دور بسیار سالیان از فراوان تغذیه های خواص بودن دارا علت به خردل گیاه دانه

قهوه  هندی سفید، سیاه، خردل صورت به که می باشد کننده عفونی ضد و باکتریایی ضد خواص از سرشار این دانه

 و سلنیوم ریزمغذی های از سرشار خردل دانه. می باشد موجود پروتئینی ایزوله و پودر شکل به و با پوست ای،

 این پروتئین مصرف. میکند آسم حمالت کاهش و بدن خون فشار آوردن پائین به شایانی کمک است که منیزیم

 ایزوله با پاستا سازی غنی منظور به محققان. می گردد هضم عمل و گوارشی سیستم بهبود عملکرد باعث دانه

 نتایج. نمودند خردل تغذیه های ضد عوامل حذف جهت بخار، تزریق سیستم از به استفاده اقدام خردل پروتئینی

 بهبود و چسبندگی میزان پخت، افت کاهش موجب ایزوله، این توسط پاستا کردن که غنی بود آن از حاکی مطالعات

 هیستیدین و آرژنین سیستئین، لیزین، آمینه های اسید محتوای همچنین. گردید محصول نهایی در خمیر استحکام

 ]9[شد. مواجه مالحظه ای قابل افزایش با نیز

 مقاوم نشاسته با سازی غنی

 موجب نتیجه در و داده افزایش بیشتری میزان به را آب نگهداری قابلیت رژیمی فیبرهای به نسبت مقاوم نشاسته

 مناسب جایگزین عنوان به مقاوم نشاسته از میتوان اینرو از .میشود غذایی ماده ارگانولپتیکی بهبود خصوصیات

 ، روزانه غذایی رژیم در فیبر کافی مصرف عدم از ناشی بیماری های افزایش به توجه با .کرد یاد فیبرهای طبیعی

 نشاسته از می توان بنابراین .میرسد نظر به ضروری بسیار مناسب مزه و طعم با فیبر پر غذایی به محصوالت نیاز

 به  3RSنوع مقاوم، نشاسته انواع میان در .نمود استفاده غذایی محصوالت ارگانولپتیکی خواص بهبود با هدف مقاوم

 در ویژه ای اهمیت دارای سانتیگراد درجه 150 ذوب نقطه و شده رتروگراد آمیلوز زیادی مقادیر بودن دارا علت

 غذاهای در حرارت به مقاوم پری بیوتیک غذایی افزودنی یک عنوان به می تواند 3RSبنابراین .میباشد غذایی صنایع

 افت آب، جذب)پخت و بافتی حرارتی، خصوصیات گرفته، صورت پژوهشه ای در شود. استفاده شده کباب و پخته

 از استفاده با پخت زمان بهترین .شد واقع بررسی مورد شاهد نمونه و سبوسدار،  3RS شده با  غنی اسپاگتی پخت(

و سبوس   3RS شده غنی شاهد، پاستا برای زمان این .گردید بعدی مشخص ٢تصویری آنالیز و حرارتی دستگاه آنالیز

( ارزیابی شد و نتایج آن با TA-XT2i)1دقیقه بود . پارامترهای بافتی با بافت سنج  1226/1٢/12دار، به ترتیب، برابر 

ارزیابی حسی مقایسه گردید. میزان چسبندگی و سختی پاستا سبوی دار از پاستا شاهد وغنی شده با نشاسته مقاوم 

 ]1۰[بیشتر بود.

 پاستا نهایی وکیفیت خمیر رئولوژیکی خصوصیات بر نمک افزودن تأثیر

می  آب جذب کاهش سبب و داده افزایش را خمیر توسعه زمان و پایداری شده، گلوتن تقویت سبب نمک افزودن

کاهش  سبب ماده این افزودن همچنین .می شود ماکارونی کردن خشک زمان مدت کاهش سبب نهایت در که شود

 تأثیر نمک و  %2و  %6/1نشان داد که میزان  حسی ارزیابی نتایج. شد آب در جامد مواد میزان و ماکارونی پخت افت
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 %1 مقدار در نمک .همچنیننبود قبول قابل کننده مصرف توسط و داشت نهایی محصول مزه و طعم روی بر منفی

 به تواند می و است قبول قابل کننده مصرف نظر از و بوده نهایی محصول کیفی شاخص های بر مثبت تأثیر دارای

 ]12[گیرد قرار مورد استفاده پاستا کیفیت بهبود برای کار راه یک عنوان

 پوست بدون  نخود آرد با سازی غنی

توصیهفراوانتغذیه ایدلیل فوایدبهغذاییرژیمدرنخود راچونحبوباتیازاستفادهتغذیهمتخصصینازبسیاری

 کربوهیدرات)لیزین(،هضم )مانندقابلپروتئینزیادیمقادیردارایوتغذیه ایضدفاکتورهایفاقدنخود. می کنند

 است .معدنیموادوویتامین،پائین(گالیسمیکشاخصبا

 .خود نمی دانندغذاییرژیمدررادانه هااینازاستفادهنحوهآنانحبوبات،فوایدازمصرف کنندگانآگاهیوجودبا

دارای رنگنخوداین،برعالوه .استمشکلبسیاروگیروقتغذاهادراستفادهبرایحبوباتآماده سازیهمچنین

ازآنپاستاتولیددروکردمخلوطسمولیناآردباراآنمیتوانبنابراین. استنامطبوعبویوعطرفاقدوپرتقالیزرد

 .استگرفتهانجامنخودآردباغنی شدهپاستایرویبرفراوانیمطالعاتتاکنون.کرداستفاده

Valentin-Gamazo تاثیرشاهدپاستابهنسبتنخودآرد26حاوی%پاستادادند،نشان2۰۰٢سالدر

چربیمحتویسمولینا،آردبهنخودآردافزودنباهمچنین .دارد(GIگالیسمیک)شاخصکاهشدرچشمگیری

  1٢ یافتافزایشنشاستهمقداربرتاثیربدوناسپاگتیمعدنیومواد

  زمینی بادام آرد با غنی سازی

 بسیاری در گیاهی پروتئین منابع اصلی ترین از یکی و بوده آرژینین از سرشار پروتئین درصد 21 حاوی زمینی بادام

 درصد 6۰ حاوی که می باشد روغنی دانه های مهمترین از یکی دانه این همچنین .می آید حساب به دنیا از مناطق

 به ابتال خطر و بوده قدرتمند اکسیدانی آنتی که است Eویتامین از غنی منابع از یکی محصول این است.آرد روغن

 زیادی مقادیر حاوی زمینی بادام آرد. می دهد کاهش چشم گیری میزان به را سرطانی و عروقی-قلبی بیماری های

 همچنین. می گردد تلقی ضروری و مفید بسیار خون قرمز گلبول های عملکرد اصالح و بهبود برای که آهن می باشد

 لیزین آمینه اسید میزان که این به توجه با .میشود استخوانها سالمت بهبود موجب کلسیم از آرد این سرشار بودن

محصوالت  تولید در توجه قابل مکمل یک عنوان به میتواند آرد این بنابراین میباشد باالتر گندم به نسبت بادام زمینی

 مصرف زمینی، بادام آمینه های اسید متوازن پروفیل دیگر سوی از .گیرد قرار استفاده مورد باالخص پاستا خمیری

 ]1٢[می آورد. ارمغان به مشتریان برای بخش سالمتی غذای یک عنوان به را آن
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