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Abstract  
 

One of the most common problems in modern communities is long-term high energy intakes 
due to consumption of high energy foods, resulting in overweight and obesity. Use of 
microwave heating has a lot of advantages such as less start-up time, faster heating, energy 
efficiency, space savings, precise and process control. Therefore the aim of this study was to 
produce microwave baked low calorie cake, by reducing fat and optimization of formulation 
with xanthan gum and pre-gelatinized starch to calorie reducing. In this study, response 
surface methodology and central composite design In order to evaluate and optimization of 
the independent variables including oil and pre-gelatinized starch on the characteristics of the 
final product were used. The results of formulation of microwave baked cakes showed that 
with reduced fat and add pre-gelatinized starch, moisture content of the cake, better 
preserved which leads to reduced stiffness and increases the cohesiveness, therefore softer 
cake was produced. Formulation optimization done to minimize stiffness as well as to 
maximize the volume and cohesiveness of cake that was confirmed in practical tests for 
Independent parameters of the oil and pregelatinized starch 6.2% and 1% respectively. At this 
point, the optimal response levels include humidity, stiffness and the cohesiveness of samples 
was 20.34 %, 0.19 N, and 1.08 respectively.  
Keywords: Microwave, Low-fat cake, Pre-gelatinized starches, response surface 

methodology 
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 چکیده

يكي از مشكالت شايع در جوامع امروزی، ميزان کالری دريافتي و افزايش وزن به علت مصرف طوالني محصوالت  

امتيازات زيادی شامل زمان اوليه کمتر، دارای پخت با مايكروويو يكي از روش های جديدی است که  پرکالری است.

هدف از اين تحقيق توليد از اين رو  است. کنترل دقيق فرآيندو فضای کمترگرم شدن سريعتر، بازده انرژی، اشغال 

جايگزيني توسط آن کيک کم کالری پخته شده با روش مايكروويو، با کاهش ميزان چربي و بهينه سازی فرموالسيون 

 طرح و پاسخ سطح متدولوژی از پژوهش اين دربه منظور کاهش کالری بود. نشاسته پری ژالتينه بخشي از چربي با 

بر ويژگي  منظور بررسي و بهينه سازی متغيرهای مستقل شامل روغن و نشاسته پری ژالتينه  به صاف مرکزی مرکب

نتايج مرحله فرموالسيون پخت کيک با مايكروويو نشان داد که با کاهش چربي های مورد اندازه گيری استفاده شد. 

رطوبت نمونه های کيک بهتر حفظ شده که منجر به کاهش سفتي و  فرموالسيون و افزودن نشاسته پری ژالتينه ميزان

همچنين افزايش پيوستگي بافت نمونه های کيک توليد شده با مايكروويو شده و در نتيجه محصولي نرم تر توليد 

گرديد. شرايط بهينه فرموالسيون جهت به حداقل رساندن سفتي بافت و همچنين به حداکثر رساندن پيوستگي کيک 

شامل ميزان روغن و نشاسته پری ژالتينه به  مستقل پارامترهای گرفت، برای قرار تاييد مورد عملي های آزمايش در که

در اين نقطه بهينه مقادير پاسخ ها شامل رطوبت، سفتي و پيوستگي بافت به ترتيب بدست آمد.  % 1و  % 2/6ترتيب 

 بود.  20/1نيوتن و  11/2درصد،   33/22برابر 

 

 کیک کم چرب، نشاسته پری ژالتینه، روش سطح پاسخکلیدی: مایکروویو،  واژگان
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 مقدمه

 اين به را محققان از بسياری توجه سالمتي، حفظ و وزن افزايش از جلوگيری برای رژيمي غذايي مواد به افراد گرايش 

 ،(kcal/g1) داراست را تورفاک باالترين زايي کالری ارزش محاسبات در چربي اينكه به توجه با. است کرده جلب سمت

 مي کيک در چربي کليدی نقش سبب به ديگر سوی از. است گرفته قرار توجه مورد بسيار درفرموالسيون آن کاهش

 در گردد، حفظ آن رنگ و طعم مانند کيفي لحاظ از آن های ويژگي تا شود انتخاب آن برای مناسبي جايگزين بايست

 تواند مي منوگليسريد استر تارتارات استيل دی مانند امولسيفايرها برخي و زانتان و گوار مانند ها صمغ برخي رابطه اين

 غذايي کارخانجات اکثر هدف چرب، کم محصوالت تهيه بنابراين .]2223سيهون و همكاران،[باشد مناسبي جايگزين

 ندده ارائه غذايي مواد چربي کاهش جهت راهكارهايي تا است داشته آن بر را غذا صنعت محققين پديده، اين و است

 در غذايي های فرآورد اکثر در بنابراين. گردد حفظ غذايي های سيستم در نيز چربي کاربردی خواص حال عين در که

 استفاده شود مطلوب محصول توليد باعث و کرده ايفا را چربي نقش بتواند که ديگر افزودني يک از چربي، حذف هنگام

 .]1113سستر، فرا و[شوند مي ناميده چربي جايگزين شوندمي استفاده هدف اين به رسيدن برای که موادی. گردد مي

 دادند، قرار بررسي مورد را کيک ماندگاری و کيفيت روی بر مختلف هيدروکلوئيدهای عملكرد( 2222) همكاران و راندا

 پروپيل هيدروکسي پكتين، کاراگينان، سديم، آلژينات شامل متفاوت منشاء با هيدروکلوئيدهای انواع مطالعه اين در

 اين در. گرفت قرار ارزيابي مورد بياتي در آنها پتانسيل بررسي برای زانتان، و گوار لوکاست، های صمغ و لزسلو متيل

 و گوار زانتان، به مربوط دانسيته بيشترين و يابد مي افزايش موارد تمام در خميرها دانسيته که شد داده نشان مطالعه

 مواد فرآيند در متداول های روش مهمترين از يكي دهي حرارت.  است بوده آلژينات به مربوط کمترين و کاراگينان

 با پخت در ولي شود مي اعمال غذايي ماده به خارجي حرارتي منبع از حرارت متداول پخت های روش در. است غذايي

 تامتيازا که است جديدی های روش از يكي مايكروويو با پخت. گردد مي توليد غذايي ماده داخل حرارت مايكروويو

 آماده و فرآيند دقيق کنترل کمتر، فضای اشغال باالتر، انرژی بازده سريعتر، شدن گرم کمتر، اوليه زمان شامل زيادی

 وسيع مقياس در مايكروويو فرآيند از استفاده .]2222سامنو و همكاران،[ است ای تغذيه باالی کيفيت با غذايي سازی

 تجهيزات ساخت هزينه کاهش باعث باال، قدرت اب مايكروويو های آون طراحي در اخير بهبودهای است، افزايش حال در

 روش با شده پخته های کيک مشكالت از يكي .]2212همكاران، سانچز و[ است شده آنها در انرژی مصرف هزينه و

سامنو و [است معمولي های آون با پخت روش به نسبت آنها رطوبت دادن دست از باالی ميزان مايكروويو،

 و سيهون. بگيرند قرار استفاده ردمو رطوبت نگهداری برای توانند مي فوری های نشاسته .]2222همكاران،

 پری نشاسته که دادند نشان و دادند قرار بررسي مورد کيک ماندگاری روی بر را نشاسته انواع اثر( 2222)همكاران

 .است شده سفتي و وزني افت کاهش باعث ژالتينه

 روش به شده پخته های کيک تيبيا و شيميايي و فيزيكي خصوصيات بر متفاوتي اثرات اوليه مواد انواع از استفاده

 با مايكروويو روش به شده پخته کالری کم کيک فرموالسيون سازی بهينه تحقيق اين از هدف بنابراين.دارد مايكروويو

 . باشد مي ژالتينه پری نشاسته از استفاده
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 ها روش و مواد

 ،%0/26مرطوب گلوتن ،%20/2خاکستر ،%0/12رطوبت) نول آرد شامل تحقيق اين اوليه مواد: اولیه مواد

 فروشگاه از پودر بيكينگ نمک، مرغ، تخم سفيده پودرشيرخشک، آب، چربي، شكر، ،(%0/21 زلني عدد ،%61/1پروتئين

 . شد تهيه قزوين گلوکوزان شرکت از( شد کاسته آرد ميزان از مقدار همين به) ژالتينه پری نشاسته و غذايي مواد های

 شد،سپس مخلوط سرعت کمترين با دقيقه يک مدت به شكر و مرغ تخم فيدهس ابتدا: روغنی کیک تولید روش

 با همراه نيز ژالتينه پری نشاسته. شد مخلوط و شد اضافه ترتيب به آب و خشک مواد همه شد، مخلوط و اضافه روغن

 پخت. دش پخت دقيقه 2 مدت و %122قدرت با مايكروويو آون در سپس. شد افزوده کيک فرموالسيون به خشک مواد

 .گرفت انجام تكرار سه در شيميايي فيزيكي، های آزمون و ها نمونه

 ها آزمون 

-AACC 08 روش اساس بر خاکستر ،AACC 44-15 روش از استفاده با آرد رطوبت: آرد های ویژگی گیری اندازه 

-AACC 56 روش اساس بر زلني عدد و AACC 46-12 روش با پروتئين ،AACC38-10 روش با مرطوب گلوتن ،01

 .[AACC,1991]دشدن گيری اندازه 60

 تعيين 16-33 شماره AACC،2222 استاندارد از رطوبت، ميزان محاسبه برای :رطوبت تعیین

  [AACC,2000]دگردي

 بافت دستگاه از( 2پيوستگي و1سفتي شامل) کيک بافت خصوصيات تعيين برای: دستگاهی روش به بافت ارزیابی

 ميليمتر 22×22×22 ای قطعه آزمون اين در. شد استفاده( 2222) ارانهمك و داانر روش اساس بر TPA آزمون و سنج

 قطر به مسطح ای استوانه پروب گرفت، قرار دستگاه پروب زير در و شده بريده برقي چاقوی توسط کيک مغز از مكعب

 دقيقه، بر رميليمت 32 سرعت با( ميليمتر 22) اين اوليه ارتفاع %22 تا نمونه هر فشردن برای متر ميلي 32 خارجي

 روز در بافتي خصوصيات. شد انتخاب آزمون اين انجام برای کيلوگرم 2 نيروی اعمال سل و نيوتن 22/2 شروع نقطه

  .تگرف قرار ارزيابي مورد توليد

 تكرار شش و مستقل متغير سه با( FCCD) شده متمرکز مرکزی مرکب طرح تحقيق اين در: آماری تحلیل و تجزیه

 کيک کيفي خصوصيات برخي بر( 2x نشاسته و 1x چربي) مستقل متغيرهای اثر يافتن جهت طرح، مرکزی نقطه در

 افزار نرم از استفاده با طرح اين در آمده دست به های داده. گرفت قرار استفاده مورد مايكروويو روش به شده پخته

Design Expert ( پاسخ سطح های منحني) بعدی سه ایه شكل و شده مدلسازی( 3آمريكا ميناپوليس) 6.0.2مدل

 ای جمله چند مدل ها آزمايش از حاصل های داده بر. شد رسم مستقل متغيرهای و ها پاسخ ميان رابطه بررسي جهت

. گرفتند قرار Stepwise الگوريتم معرض در آمده دست به های رابطه مدل، برازش از پس. شد داده برازش دوم درجه

 نتيجه در و شده حذف نبودند دار معني %12 سطح در آماری نظر از که مدل جمالت مذکور، الگوريتم از استفاده با

 که شود مي مشاهده دوم درجه مدل به مربوط Adj-2R و 2Rمقادير به توجه با. شدند داده کاهش مدل جمالت تعداد

                                                           
1 Hardness 
2 Cohesiveness 
3 -Stat-Ease Inc., Minneapolis, USA  
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 را بيشتری توان ها داده برازش در بنابراين است، قبولي قابل و باال مقادير دارای کاسته دوم درجه ای جمله چند مدل

 ضريبb0 شده، بيني پيش پاسخYفرمول اين در. باشد مي پاسخ هر برای شده تعريف مدل ،1 رابطه. باشد مي دارا

 . هستند شده کدبندی مستقل های متغيرxj، xi و متقابل اثرات bijو مربعات اثر biiخطي، اثراتbi ثابت،

  jiijiiiii xxbxbxbbY
2

0 (1) رابطه       

 ضريب)2R از استفاده با مدل کفايت. شد تعيين پاسخ هر برای واريانس آناليز از استفاده با مدل ضرايب داری معني

 2R، 2R مناسب مدل يک در. گرفت قرار بررسي مورد( برازش عدم) Lack of fit آزمون و شده اصالح 2R ،(تبيين

 .باشد دار معني يرغ برازش عدم آزمون و( >02/2) باال بايستي شده اصالح

 

 بحث و نتایج

 نهايي محصول رطوبت درصد بر مستقل متغيرهای تأثير :کیک رطوبت برتغییرات مستقل متغیرهای اثر بررسی 

 ميزان شود مي مشاهده که طور همان. است شده داده نشان 1شكل در  پاسخ سطح بعدی سه های شكل صورت به

 شكل و واريانس آناليز نتايج. است داشته نهايي محصول رطوبت تغييرات رب ای عمده تأثير کيک فرموالسيون چربي

 ميزان در توجهي قابل تغيير درصد 0 ميزان تا فرموالسيون در روغن افزايش با که دهد مي نشان پاسخ سطح های

 در مانده اقيب رطوبت درصد، 13 تا آن افزايش با ادامه در ولي بود کاهشي روند که چند هر نشد مشاهده کيک رطوبت

 در هوا و آب بخار نگهداری در روغن نقش  به توان مي را آن علت که داد نشان افزايش داری معني طور به محصول

 بر داری معني تأثير ژالتينه پری نشاسته تغييرات که بود حالي در اين ،(p<22/2) داد نسبت پخت طي کيک خمير

 محصوالت در رطوبت حفظ برای فوری های نشاسته که است داده نشان مطالعات(. 1 شكل) نداشت کيک رطوبت

 استفاده که کردند مشاهده( 1111) ساواس و( 2222) تلريتي مشابهي تحقيقات رد. گيرد مي قرار استفاده مورد آردی

 کيک در چربي جايگزين عنوان به( اينولين پكتين، مالتودکسترين، دکستروز، پلي) ها کربوهيدارت مختلف انواع از

 زانتان و گوار های صمغ اثر بررسي .شد کامل چربي نمونه با مقايسه در آبي فعاليت و رطوبت محتوای افزايش باعث

 ،2 در زانتان و گوار های صمغ با شده تهيه های کيک داد، نشان چرب کم کيک های ويژگي بر( آرد وزن درصد 12/2)

 .]2223زامبرانو و همكاران،[ داشتند پرچرب های کيک با مشابهي اعيارتج قابليت و سفتي توليد، از پس روز 12 و 12

 چربي: صورت به پارامتر اين بر مستقل متغيرهای گذاری اثر ترتيب کاسته، مدل ضرايب داری معني و مقادير اساس بر

 رگرسيوني ضرايب به توجه با کيک رطوبت ميزان تخمين جهت( مدل رابطه) پاسخ تابع. بود ژالتينه پری نشاسته <
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 قدرت مؤيد Lack of fit آزمون داری معني عدم همچنين و شده اصالح 2R و 2R ضريب بودن باال که شده، محاسبه

 .باشد مي کاسته دوم درجه مدل باالی

 

 با شده تولید روغنی کیک رطوبت میزان بر چربی و نشاسته تاثیرگذاری چگونگی پاسخ سطح نمودار -1 شکل

  مایکروویو

 

 کیک بافتی های ویژگی بر مستقل هایمتغیر اثر بررسی

 بافت سفتی 

 3 شكل در پاسخ سطح بعدی سه های شكل صورت به نهايي محصول بافت سفتي ميزان بر مستقل متغيرهای تأثير

 طوری به بوده مؤثر محصول سفتي بر ای عمده طور به ژالتينه پری نشاسته که داد نشان نتايج. است شده داده نشان

 ترتيب بدين ،(P<21/2) يافت کاهش داری معني طور به کيک بافت سفتي چربي ثابت غلظت در استهنش افزايش با که

 شود مي مشاهده که طور همان. بود ترکيب اين مقادير کمترين حاوی کيک های نمونه به مربوط سفتي بيشترين

 روغن ميزان افزايش با که ورتص بدين داشت، کيک های نمونه سفتي بر توجهي قابل اثر نيز فرموالسيون چربي ميزان

 گذاری اثر ترتيب کاسته، مدل ضرايب داری معني و مقادير اساس بر (.2 شكل) يافت کاهش سفتي فرموالسيون

 .بود ژالتينه پری نشاسته < چربي: صورت به کيک بافت سفتي بر مستقل متغيرهای
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 تأثيرقرار تحت شدت به را محصول يک به نسبت کننده مصرف حسي تجربه که است مهمي کيفي های ويژگي از بافت

 اندازه و تعداد. دارد اثر محصول خوراکي کيفيت نتيجه در و بافت بر هوا های سلول توزيع نحوه و اندازه تعداد،. دهدمي

 و جويدن زدن، گاز برای نياز مورد نيروی بر نتيجه در و سلولي های ديواره ضخامت بر کيک، برساختار هوا های سلول

 روغن درصد 32 با نمونه برای را بيشتری سفتي ميزان (2226) همكاران و ليو .]2226کاوين و يانگ،[است مؤثر آن بلع

 و سياراني .کردند گزارش روغن درصد 02  با شاهد نمونه به نسبت چربي جايگزين عنوان به پكتين ژل دارای و

 افزودن با که نمودند بيان( ب و فال 2212) همكاران و دميرکسن ،(2212) همكاران و موريرا ،(2212) همكاران

 مغز سفتي گلوتن، بدون آرد حاوی خميری محصوالت فرموالسيون به گوار و گزانتان نظير هيدروکلوئيدی ترکيبات

 .يابدمي کاهش صمغ فاقد نمونه به نسبت هانمونه

 

 با شده تولید روغنی کیک بافت سفتی بر یچرب و نشاسته تاثیرگذاری چگونگی پاسخ سطح نمودار -2 شکل

 مایکروویو

  

 بافت پیوستگی

 3 شكل در پاسخ سطح بعدی سه شكل صورت به نهايي محصول بافت پيوستگي ميزان بر مستقل متغيرهای تأثير 

 موجب سينرژيست بصورت ژالتينه پری نشاسته و روغن متغيرهای شود مي مشاهده که همانطور. است شده داده نشان

 افزايش نشاسته های غلظت تمامي در که معني بدين است، شده پخت از پس کيک بافت انسجام و پيوستگي افزايش

ب                                                    الف                              
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 کاسته، مدل ضرايب داری معني و مقادير اساس بر. است شده ها نمونه بافت پيوستگي توجه قابل افزايش باعث چربي

 . بود ژالتينه پری نشاسته < ربيچ: صورت به بافت پيوستگي بر مستقل متغيرهای گذاری اثر ترتيب

 

 شده تولید روغنی کیک بافت پیوستگی میزان بر چربی و نشاسته تاثیرگذاری چگونگی پاسخ سطح نمودار -3 کلش

 مایکروویو با

  یابی بهینه -3-5

 مستقل های متغير از ستفادها با مايكروويو روش به شده پخته کالری کم کيک فرموالسيون برای بهينه عملياتي شرايط

 3عددی سازی بهينه تكنيک از استفاده با گيری اندازه مورد پارامترهای روی بر ذرت ژالتينه پری نشاسته و روغن ميزان

 سطوح سپس و کرده مشخص را سازی بهينه اهداف ابتدا در منظور، بدين. شد جستجو Design Expert افزار نرم

 پيوستگي و سفتي رطوبت، شامل ها پاسخ مقادير نهايي، يابي بهينه از پس. شد نظيمت مستقل متغيرهای و ها پاسخ

 شامل مستقل متغيرهای مقادير بهينه شرايط در. بود 20/1 و نيوتن 11/2درصد، 33/22 برابر ترتيب به ها نمونه بافت

 .آمد دست به درصد 1 و 2/6 ترتيب به نشاسته و روغن ميزان

 

 

 

                                                           
3 -Numerical optimization 
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 کلی گیری نتیجه

 زيادی تقاضای بنابراين و دهند مي غذايي مواد سالمت و کيفيت به بيشتری اهميت غذايي مواد کنندگان مصرف وزهامر

 های جايگزين جمله از هيدروکلوئيدها. دارد وجود چرب کم غذايي رژيم و کالری کم غذايي محصوالت توليد برای

 مي استفاده محصوالت اين نهايي کيفيت افزايش و ترطوب حفظ بافت، بهبود برای نانوايي صنايع در که هستند چربي

 توسط آن جايگزيني و چربي ميزان کاهش طريق از کالری کم کيک فرموالسيون ابتدا تحقيق دراين رو اين از. شود

 با پخت فرموالسيون سازی بهينه نتايج. گرديد پخت مايكروويو روش با و سازی بهينه جهت ژالتينه پری نشاسته

 نمونه آبي فعاليت و رطوبت ميزان ژالتينه پری نشاسته افزودن و فرموالسيون چربي کاهش با که داد شانن مايكروويو

 با شده توليد کيک های نمونه بافت پيوستگي افزايش همچنين و سفتي کاهش به منجر که شده حفظ بهتر کيک های

 داد نشان بهينه فرموالسيون.. شد منتهي االتریب نهايي کيفيت با تر نرم محصولي توليد به نتيجه در و شده مايكروويو

 محصولي نتيجه در و داد کاهش نصف به را فرموالسيون چربي ميزان توان مي ژالتينه پری نشاسته  % 1 افزودن با که

 . کرد توليد بيشتری بخش سالمتي های ويژگي با کالری کم
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