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 چکيده
دم وجود محصوالت های لبنی و تاثير آن بر سالمت عمومی جامعه و ع در مطالعه حاضر، با توجه به اهميت باال بردن مصرف سرانه شير و فراورده 

استرپتوکوکوس ترموفيلوس و الکتوباسيلوس دلبروکی (با استفاده از دو گونه باکتری توليد کننده ماست . متنوع لبنی، نوعی نوشيدنی با پايه لبنی تهيه شد
هلو با ) compound(آميزه اسانس توت فرنگی يا -شربت حاوی ساکاروز، پکتين، رنگ. ، نوعی شير تخمير شده توليد شد)زيرگونه بولگاريکوس

سپس .  اسانس يا آميزه توليد شد- نوع نوشيدنی با تفاوت در ميزان شير تخمير شده، بريکس، وجود رنگ١٨در نتيجه . شرايط متفاوت نيز توليد گرديد
 اسانس با -، دارای  رنگ١٢١مشخص گرديد نوشيدنی شماره .  قرار گرفت و نتايج تحليل گرديد(Sensory Panel)ها مورد ارزيابی حسی نوشيدنی
 درصد شير تخمير شده، با ٣٠ و ١٠، دارای آميزه با بريکس ٢٣٠ و نوشيدنی شماره ٢٢/٨ درصد شير تخمير شده، با نمره متوسط ٢٠ و ١١بريکس 

 .باشند ها می  مطلوب ترين نوشيدنی(sensory panel group) از نظر گروه ارزيابی حسی٠٢/٨نمره متوسط 
شير تخمير شده، استرپتوکوکوس ترموفيلوس، الکتوباسيلوس دلبروکی زيرگونه بولگاريکوس، کشت آغازگر، نوشيدنی با پايه لبنی، : دیهای کلي واژه

 ارزيابی حسی
 

Abstract 
In this study, concerning the increase of consumption of milk and dairy products per capita, and its effect on public 
health of the society and the lack of variety in dairy products, a dairy based drink was produced. Using two types of 
yoghurt producing bacteria (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus) fermented 
milk was produced. Syrup containing sugar, pectin and color-flavor or concentrate was also prepared at different 
conditions. As a result 18 types of drink with different amounts of fermented milk, brix, color-flavor or compound 
were produced. The drinks were evaluated according to sensory panel and the result was analyzed. According to the 
sensory panel group it was found that the drink number 121, containing color-flavor, brix 11 and 20% fermented milk 
with average score of 8.22 and drink number 230, containing compound, brix 10 and 30% fermented milk were the 
most favored drinks. 
Keywords: Fermented milk, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, Starter 
culture, Drinking yoghurt, sensory panel 
 
 

 
 :مقدمه-١

، امالح ازجمله کلسيم و فسفر، قند، چربی و انرژی CوA،Bهای  ها، ويتامين های آن منابع ارزشمند پروتئين شير و فراورده
. آيد های توسعه به شمار می های آن در هر جامعه يکی از مهم ترين شاخص امروزه ميزان مصرف شير و فراورده. هستند

های تخميری مصرف  های آن به ويژه فراورده ررسی ارزش غذايی شير و فراوردههای علمی در ب بر اساس آخرين يافته
 ليتر از اين ماده غذايی ارزشمند منجر به افزايش طول عمر، بازده جسمی و فکری بيشتر، کاهش بيماريهای ٢٠٠ساليانه 

کامل اين ويژگيها منوط به البته تحقق . شود عفونی، کاهش بيماريهای استخوانی و رشد مطلوب کودکان و نوجوانان می
نتايج تحقيق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بيانگر آن است که . مصرف مداوم شير در تمام طول زندگی است

. کنند های آن استفاده می  واحد از شير و فراورده٧/٠ واحد مصرف مورد نياز روزانه، متاسفانه فقط ٣ تا ٢مردم ايران از 
بی . ]٢و٣[نشان داده شده است) ١-١( شير، پنير  و ماست در ايران و چند کشور جهان در جدول متوسط  مصرف  سرانه

يادآوری خواص . ترديد يکی از داليل کم بودن ميزان مصرف لبنيات در ايران عدم تنوع کافی اين نوع محصوالت است
 افراد به ويژه کودکان و نوجوانان به مصرف  درمانی شير به تنهايی دليل مناسبی برای تشويق بسياری از-فراوان بهداشتی
های جانبی محصول از جمله تنوع طعم و رنگ و نوع بسته بندی از اهميت  برای اين قشر خاص، جذابيت. لبنيات نيست

 دليل خوبی بر اثبات ١٣٧٩ تا ١٣۵٧مقايسه رشد مصرف سرانه نوشابه و شير در ايران از سال . ويژه ای برخوردار است
در سالهای اخير برخی کشورها برای رفع معضل مصرف زياد نوشابه و . ]٢[)٩۶/٠ و شير ٨۵/١۴نوشابه ( استاين مدعا

کم لبنيات، توليد نوشيدنيهای با پايه لبنی را با گوناگونی بسيار از جمله نوشيدنيهای کامل لبنی مثل شير تخمير شده 
)Fermented Milk( ماست نوشيدنی ،)Drinking Yoghurt (وشيدنی با پايه لبنی از جمله با پايه آب پنير و ماست و و ن

در همين راستا و به منظور برداشتن گامی در جهت افزايش تنوع . ]١[اند نوشيدنيهای پروبايوتيک در برنامه توليد قرار داده
ا توليد يک نوع های شير در اين تحقيق بر آن شديم ت محصوالت لبنی و با هدف باال بردن ميزان مصرف سرانه فراورده

 .نوشيدنی با پايه ماست را بيازماييم
 
 :مواد و روشها-٢

      Streptococcus Thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus از :های ميکروبی گونه
) YF-3331, 50U, Chr. Hansen A/S, Horsholm, Denmark (FD-DVSبه عنوان کشت آغازگر استفاده شد  .

محلول ياد شده به . شد  به اين صورت که طبق توصيه شرکت سازنده کل کشت آغازگر در يک ليتر شير سترون شده حل 
 ميلی ليتر ۴شد و سپس تلقيح به ميزان   ها در دمای يخچال نگهداری می مدت يک ساعت برای فعال شدن ميکروارگانيسم

، لبنيات پاک، SMP( گرم شير خشک بدون چربی١۵٠ نسبت محيط کشت به. شد انجام می)  درصد٠٢/٠(بازای هر ليتر
 .شد  گرم آب سختی گيری شده تهيه می٨۵٠ازای هر  به) تهران، ايران

 شير خشک بدون چربی و آب سختی گيری شده به نسبت ياد شده با هم ترکيب و تا حل شدن :آماده سازی شير تخمير شده
 ١۵٠ barسپس در دستگاه همگن کننده در . درجه بازسازی انجام گرفت ۵٠ ساعت در دمای ٢کامل هم زده شد و به مدت 

.  دقيقه پاستوريزاسيون صورت گرفت١۵ درجه سانتيگراد به مدت ٩٠پس از آن در .  درجه سانتيگراد همگن گرديد٧٠و 
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ير در انکوباتور تا تخم. سرد و تلقيح به نسبت ياد شده انجام شد) ]۶[دمای تخمير بهينه( درجه سانتيگراد۴٣سپس تا دمای 

 . درجه سانتيگراد سرد گرديد٨پس از آن در حال هم زدن تا دمای .  ادامه يافت pH=4رسيدن به 

 

در آب سختی گيری شده )  در محصول نهايی١٠، ١١، ١٢برای رسيدن به بريکس (ابتدا ساکاروز : آماده سازی شربت
 به (BA 687, Chr. Hansen)توت فرنگی) Natural Identified(کامال حل گرديد و سپس يکبار اسانس شبه طبيعی

 درصد   محصول نهايی  ٠١/٠ به   ميزان (CC-1000-WS) درصد محصول نهايی و رنگ طبيعی کارمين٠٩/٠ميزان 
 درصد محصول نهايی ۴/١ به ميزان (Quest Peach flavoring compound, Netherlands)و   بار ديگر آميزه هلو 

.  برای بهبود بافت محصول نهايی به محلول اضافه گرديد(Genu-Pectin YM-115-L)د پکتين درص١٢/٠به همراه 
 دقيقه تيمار گرمايی شد، ٢ درجه سانتيگراد به مدت ٩٠محلول آماده شده در .  اضافه شدpH=4اسيد سيتريک تا رسيدن به 

 . درجه سانتيگراد سرد گرديد٨سپس تا 
، ١٢ و ١١، ١٠با در نظر گرفتن بريکس ) Full Factorial(ها ها با روش تمام متغير شآزماي: توليد نوشيدنی با پايه لبنی

 طراحی  درصد همه بر اساس محصول نهايی و اضافه شدن رنگ و اسانس يا آميزه٣٠ و ٢٠، ١۵ميزان شير تخمير شده 
شربت و شير تخمير شده به نسبت مورد نظر مخلوط و تا رسيدن به يکنواختی هم زده .  نوع نوشيدنی توليد شد١٨. گرديد
 به حجم PET همگن، در ظروف bar١۵٠ها در  نوشيدنی.  تنظيم گرديد٩/٣ توسط اسيد سيتريک بر روی pHسپس . شد

 .نگهداری شد) روز ارزيابی(تا روز بعد) جه سانتيگراد در۴( ميلی ليتر بسته بندی و در دمای يخچال ٣٠٠
 نفره که به ارزيابی نوشيدنی آشنايی داشتند هر ١٢)Sensory Panel Group(يک گروه ارزيابی حسی: ارزيابی حسی

ر های حاوی آميزه مورد آزمون قرا های اسانس دار يا نمونه در هر ارزيابی نمونه. کردند  نمونه را ارزيابی می٩دفعه 
. ]۴[) کامال مطلوب٩ نه خوب و نه بد و ۵ نشانگر عدم مطلوبيت، ١که در آن ( بود٩ تا ١روش کار نمره دادن بين . گرفت

به گروه، آموزشی نيم ساعته در مورد نوشيدنی با پايه لبنی با استفاده از .  سال بود۴٠ تا ٢٠ آقا بين ۶ خانم و ۶گروه شامل 
 mouth(از گروه خواسته شد تا رنگ،اسانس، احساس دهانی. بازار جهانی داده شددو نمونه محصول مشابه موجود در 

feeling(گس بودن ،)acridity(قوام ،)ropiness (ارزيابی هفته ای دو بار  به فاصله دو روز . و شيرينی را ارزيابی کنند
 ٣٠مدت . شد  ليتر ريخته می ميلی٣٠نوشيدنی در ظروف پالستيکی سفيد رنگ مخصوص ارزيابی به حجم . شد انجام می

. کردند گروه بين هر دو آزمايش آب و بيسکوئيت بدون نمک مصرف می. شد تا ارزيابی انجام گيرد دقيقه فرصت داده می
شد بطوريکه در پايان دو بار  ها در هر بار ارزيابی به طور تصادفی با يک کد سه رقمی به اعضای گروه ارائه می نمونه

ارزيابی در اتاقی با ديوارهای سفيد و با نور فلورسنت يک . ها را آزمايش کرده باشند ام نوشيدنیآزمون همه اعضا تم
 .مجموع آزمايشها سه مرتبه تکرار شد. شد ساعت قبل از نهار انجام می

 
 نتايج و بحث-٣

اسانس توت فرنگی و رنگ  که در توليد آنها از ٩ تا ١بر می آيد، در مورد نمونه های ) ٣-١(همانطور که از نتايج جدول 
کارمين استفاده شد، نتايج ارزيابی نشان داد که به دليل شيرين نبودن ذاتی ميوه توت فرنگی افزايش بريکس از ميزان 

البته در نمونه های . اين اثر را می توان در ارزيابی شيرينی مطلوب محصول مشاهده کرد. مطلوب بودن اسانس کم می کند
 . ش بريکس اثر مطلوبی بر پذيرش شيرينی محصول گذاشته است درصد لبنی، افزاي٣٠

در عين حال احساس دهانی فراورده را . افزايش بريکس تاثيری بر پذيرش رنگ از طرف گروه نداشت که منطقی است
 قوام فراورده بيش از آنکه به ميزان قند مصرفی. بهبود بخشيده و از ميزان طعم گس ناشی از تخمير شير کاسته است

با افزايش مقدار فاز لبنی نسبت به شربت، محصول قوام و احساس . وابسته باشد، به درصد شير تخمير شده بستگی دارد
رنگ . دهانی بهتری می يابد، اما بر گسی آن افزوده می شود و ضمنًا از دريافت طعم مطلوب توت فرنگی کاسته می شود

 ٢٠ درصدی کمرنگ تر از حد الزم بوده و نمونه ٣٠نمونه های  لبنی بيشتر از حد پذيرش و در ١۵%در نمونه های 
 درصدی کم بوده و ٣٠ لبنی زياد و در مورد محصول ١۵%شيرينی نيز در محصول . درصدی بهتر پذيرفته شده است

 . بهترين نتيجه را داشته است١١درصدی به ويژه با بريکس ٢٠بنابراين نمونه 
تفاده از آميزه هلو توليد شده، اثر افزايش بريکس و درصد شير تخمير شده بر احساس  که با اس١٨ تا ٩در مورد نمونه های 

هم با ) ای شيرين است که ميوه(اما طعم آميزه هلو.  مورد نخست است٩دهانی، قوام و همچنين رنگ محصول، مشابه 
 طبق اظهارات گروه ارزيابی، ضمن آنکه. افزايش بريکس و هم با افزايش درصد لبنی محصول، بهتر نمود پيدا کرده است

مطلوب بودن شيرينی اين محصوالت با افزايش بريکس کاهش يافته . افزايش شير و بريکس از تلخی آميزه کاسته است
است که اين شايد به دليل بيش از اندازه شدن مجموع شکر افزوده شده و شکر موجود در آميزه باشد، اما افزايش درصد 

در مورد گسی اندک مشهود در نمونه ها، . رينی آن افزوده يعنی شيرينی را تعديل کرده استلبنی محصول بر پذيرش شي
 .نتيجه بهتری داده است) کاهش درصد شير(افزايش بريکس و افزايش ميزان شربت

 
 : نتيجه گيری نهايی-۴

 که ١١ با بريکس ١٢١در مجموع بين نمونه های توليد شده با اسانس توت فرنگی و رنگ قرمز طبيعی، نمونه شماره 
 با ٢٣٠ و از ميان نمونه های توليد شده با آميزه هلو نيز نمونه شماره ٨٫٢٢ شير تخمير شده، با متوسط نمره ٢٠%دارای 

 . مطلوب ترين نمونه ها شناخته شدند٨٫٠٢ شير تخميرشده با متوسط نمره ٣٠% و دارای ١٠بريکس 
 
 : تشکر و قدردانی-۵

ای آزمايشگاه و بخش تحقيق و توسعه دفتر مرکزی شرکت زمزم ايران به ويژه جناب آقای با تشکر از همياری اعض
  .مهندس محمد زاده و معاونت محترم تحقيق و توسعه، جناب آقای دکتر موسوی

 
 
 
 
 
 



 
 : منابع-۶

 

 .، خواص حسی ماست)١٣٨٣( امير محمد مرتضويان و سارا سهراب وندی-١
 .ی زندگی، شير يعن)١٣٨٣( ثريا نواب پور-٢
 ).١٣٨١( ويژه نامه دومين جشنواره ملی شير-٣

4- Larmond, E. (1982), Methods for sensory testing. In laboratory Methods for Sensory Evaluation of Food. 
5- T.M. Cogan(1995), Dairy Starter Cultures. 
6- Chr-Hansen Product Information, Dairy Culture FD-DVS YF-3331.    

 
 
 
 
 

 )مقايسه سرانه مصرف محصوالت لبنی در دنيا و ايران (١-١جدول 
 )کيلوگرم(مصرف ماست )کيلوگرم(مصرف پنير )کيلوگرم(مصرف شير نام کشور

 ٨/٣٨ ٢/١۶ ۵/١۴٣ فنالند
 ٨/٢٩ ۴/١۶ ٨/٩۵ دانمارک

 ۴۵ ۶/١۶ ٨/١٢١ هلند
 - ١/١٣ ٨/٩٢ آمريکا
 ۵/٢۴ ۵ ۵/٢٩ ايران

 
 

 )نتايج (٣-١ جدول

ف
ردي

شماره

س
بريک

صد
در

ت
ماس
س
اسان

/اسانسآميزه/
آميزه  

مطلوب
رنگ 
مطلوب

پوشش 
دهانی

عدم 
گسی

قوام 
مطلوب

شيرينی 
مطلوب

نمره 
متوسط 

 5.82 6.5 8.86382.6ا 15 10 1110
 5.82 6.3 8.65.93.18.12.9ا 15 11 2111
 5.83 6 8.563.28.33ا 15 12 3112
 7.92 7.2 8.88.67.87.87.3ا 20 10 4120
 8.22 8 8.78.78.28.17.6ا 20 11 5121
 7.98 7 8.58.78.18.27.4ا 20 12 6122
 6.98 6.6 778.25.57.6ا 30 10 7130
 7.12 7 6.878.45.77.8ا 30 11 8131
 7.12 7.3 6.66.98.15.88ا 30 12 9132

 5.85 7.2 6.75.547.44.3ک 15 10 10210
 5.92 7 6.95.64.17.64.3ک 15 11 11211
 5.93 6.5 7.15.64.37.74.4ک 15 12 12212
 7.22 7.5 7.57.4776.9ک 20 10 13220
 7.32 7.3 7.87.57.27.26.9ک 20 11 14221
 7.40 7.2 7.97.47.57.47ک 20 12 15222
 8.02 8.1 8.58.38.76.58ک 30 10 16230
 7.95 7.8 8.68.28.66.67.9ک 30 11 17231
 7.97 7.7 8.68.28.76.77.9ک 30 12 18232

 
 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

