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اثر جایگزینی چربی بر ویژگی هاي حسی و فیزیکی بستنی هاي کم چرب
113: کد مقاله 

وحید میرعرب رضی ،سعید میرعرب رضی، حامد مهدویان مهر، محمد حسین حداد خداپرست

چکیده 
 مطلوب حد در باید چربی هاي جایگزین از استفاده میزان .است افزایش حال در بستنی نظیر غذایی مواد در چربی هاي جایگزین از استفاده                 

 مختلف مقادیر تاثیر پژوهش این در .شود نهایی محصول کیفیت در کاهش باعث تواند می مواد این از حد از بیش استفاده زیرا باشد
  و ذوب به مقاومت حسی، هاي ویژگی بر ،)چربی درصد 5( چرب کم بستنی در چربی جایگزین عنوان به )درصد6 و 4 ،2( مالتودکسترین

 مقدار افزایش با که داد نشان نتایج .گرفت قرار استفاده مورد شکر جایگزین از بخشی عنوان به خرما شیره همچنین  .شد بررسی ویسکوزیته

بستنی تهیه روش
 امولسیفایر و مالتودکسترین ،)کاکائو( دهنده طعم ،)آلژینات صمغ( دهنده قوام خشک، شیر خرما، شیره خامه، شکر، شیر، شامل آن دهنده تشکیل مواد بستنی، تهیه براي

 همزن توسط  با دقیقه 2 مدت به خرما شیره و خامه شیر، سپس .)1 جدول در ترکیبات درصد( شدند توزین فرموالسیون در آنها درصد با مطابق )گلیسیرید منودي(
 دماي به رسیدن تا دماسنج توسط آن دماي و شد داه قرار گاز چراغ شعله روي استیل، ظرف یک در آمده دست به مخلوط .شدند یکنواخت پایین زدن سرعت با خانگی

مقدمه
 ارتباط عروقی و قلبی هاي بیماري و چربی مصرف بین .اند کرده پیدا زیادي گسترش عروقی و قلبی هاي بیماري امروزه زندگی، روش و اي تغذیه الگوهاي در تغییر دلیل به

 ویژگی این بتوانند باید غذایی مواد در شده استفاده چربی هاي جایگزین غذایی، هاي فرآورده ظاهر و بافت طعم، ایجاد در عنوان به چربی نقش به توجه با .دارد وجود تنگاتنگی
 به نشاسته هیدرولیز از که ها مالتودکسترین .هستند چربی و کربوهیدراتی پروتئینی منشأ داراي چربی هاي جایگزین .)2009 همکاران، و کاراسا(کنند ایجاد چربی مانند را ها

  هاي جایگزین .)همکاران و نژاد یوسفی( نمایند ایجاد غذایی مواد در را چربی از انتظار مورد هاي ویژگی و شوند استفاده چربی جایگزین عنوان به توانند می آیند، می دست

 مقدار افزایش با که داد نشان نتایج .گرفت قرار استفاده مورد شکر جایگزین از بخشی عنوان به خرما شیره همچنین  .شد بررسی ویسکوزیته
 افزایش جایگزینی، مقدار افزایش با نیز ویسکوزیته .نداشت زیادي تفاوت ذوب به مقاومت اما یافت بهبود حسی هاي ویژگی دکسترین مالتو
یافت

 دماي به رسیدن تا دماسنج توسط آن دماي و شد داه قرار گاز چراغ شعله روي استیل، ظرف یک در آمده دست به مخلوط .شدند یکنواخت پایین زدن سرعت با خانگی
ºC40 دماي در و شد زده  دقیقه3 مدت به آمده دست به مخلوط .شدند اضافه بستنی مخلوط به آهستگی به جامد مواد دماي  این در .شد کنترل ºC80 25 مدت به  
 مدت به و یافت کاهش ºC4  به ºC80 از دما نمک و یخ مخلوط کمک به آن، از بعد .شد انجام بستنی مخلوط پاستوریزاسیون ترتیب این به .شد داده حرارت ثانیه
.شد نگهداري -ºC 18  فریزر در ساعت 24

بستنی مخلوط ویسکوزیته
Bohlin)( بوهلین ویسکومتر توسط بستنی هاي مخلوط ویسکوزیته .باشد می بستنی مخلوط ویژگی مهمترین ویسکوزیته Model Visco 88, Bohlin

Instruments, UK) 2001 همکاران، و آیم(شد برازش پاورال مدل توسط آمده بدست هاي داده و شد گیري اندازه(. 
ذوب به مقاومت

 5 زمانی فواصل در سپس .شد توزین بود، شد داده قرار ظرف یک روي بر  که فلزي توري یک روي بر بستنی از گرم 30 مقدار بستنی، ذوب به مقاومت تعیین براي
.شد یادداشت شده ذوب بستنی مقدار دقیقه

حسی ارزیابی
 بررسی مختلف هاي ویژگی نظر از و گرفتند قرار ارزیابی مورد غذایی صنایع و علوم رشته دانشجویان از نفر 15 توسط شده تولید هاي نمونه حسی، ازمون انجام جهت
  .شدند

نتایج  و بحث

  هاي جایگزین .)همکاران و نژاد یوسفی( نمایند ایجاد غذایی مواد در را چربی از انتظار مورد هاي ویژگی و شوند استفاده چربی جایگزین عنوان به توانند می آیند، می دست
 دهد تغییر را محصوالت این بافت و طعم رنگ، اي، تغذیه ارزش تواند می اجزا این افزودن .روند کار به آن کمتر سطح یا چربی فاقد محصوالت توسعه جهت توانند می چربی

 سطح افزایش چاقی، دندان، فساد قلبی، هاي بیماري خون، فشار نظیر مشکالتی شکر، مصرف با اینکه دلیل به امروزه .)1999 همکاران، و رولند ؛ 2004 همکاران، و استلر(
 مواد مصرف به افراد تمایل افزایش نیز و خرما شیره در قند باالي سطح به توجه با .است کرده پیدا زیادي اهمیت آن براي مناسب جایگزینی کردن پیدا وجودارد، خون گلوکز
  از ك باشد می خرما رایج محصوالت از یکی خرما شیره .کرد استفاده شکر جایگزین عنوان به بستنی فرموالسیون در خرما شیره از توان می پایین، شکر و چربی با غذایی

. )1993 همکاران، و بارولد( دارد کاربرد بستنی و کیک نان، تولید در و است شده ساخته ساکارز کمی مقدار و گلوکز فروکتوز،
  با کالري کم بستنی تولید لذا .شوند رو روبه قند و چربی افزایش مشکل با فرآورده این مصرف در کنندگان، مصرف از بزرگی گروه که شده سبب بستنی کالري بودن زیاد

  صفات با کالري کم بستنی تولید جهت چربی جایگزینی بهینه نسبت آوردن دست به مطالعه این از هدف .نماید برطرف را مشکل این تواند می قند و چربی کردن جایگزین
 در .است گرفته صورت چربی بدون و چرب کم بستنی تولید زمینه در اي گسترده تحقیقات .باشد %5  از کمتر آن چربی که است اي بستنی چرب، کم بستنی.باشد می مطلوب

 .شد جایگزین خرما شیره با شکر %50 و شد استفاده خرما شیره از قند، سطح کاهش منظور به همچنین .شد استفاده چربی جایگزین عنوان به مالتودکسترین از مطالعه، این
 سطح با چرب کم هاي بستنی .شود می آن هاي ویژگی در بهبود باعث خرما شیره توسط درصد 50 تا شکر جایگزینی که کردند گزارش )1384(همکاران و اردبیلی گوهري

  شامل چرب کم بستنی روي یافته انجام آزمایشات .شد آنالیز SPSS افزار نرم در ها نمونه فیزیکوشیمیایی آزمایشات از حاصل نتایج .شد تهیه %6 و %4 ،%2 مالتودکسترین
  .بودند حسی ارزیابی و بستنی مخلوط ویسکوزیته ذوب، سرعت ارزیابی

 بررسی مختلف هاي ویژگی نظر از و گرفتند قرار ارزیابی مورد غذایی صنایع و علوم رشته دانشجویان از نفر 15 توسط شده تولید هاي نمونه حسی، ازمون انجام جهت
  .شدند

مقاومت به ذوب بستنیتأثیر جایگزینی چربی با مالتودکسترین بر 
درصد   6درصد مالتودکسترین بیشتر از دو نمونه دیگر بود و نمونه اي که 2نشان داده شده است میزان مایع زهکشی شده در نمونه  1همان طور که در شکل 

.مالتودکسترین داشت زهکشی طی زمان بیشتري رخ داد
میزان مایع زهکشی شده در نمونه هاي مختلف - 1شکل 
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  .بودند حسی ارزیابی و بستنی مخلوط ویسکوزیته ذوب، سرعت ارزیابی

مواد و روش ها
، مالتودکسترین و  )کاکائو(، طعم دهنده )صمغ آلژینات(، شیره خرما، شیر خشک، قوام دهنده )درصد چربی 30(، شکر، خامه)درصد چربی 4(مواد تشکیل دهنده بستنی شامل شیر

.بودند) منودي گلیسیرید(امولسیفایر 

درصد ترکیببات نمونھ ھای بستنی شاھد و کم چرب -١جدول 
چربی% 10با  شاهد مالتودکسترین% 6

)چربی5%(
مالتودکسترین% 4

)چربی% 5(
مالتودکسترین% 2

)چربی% 5(
ترکیبات

9% 9% 9% 9% شکر

 مقدار فزایش با و داشت را پذیرش کمترین مالتودکسترین درصد 2 ي نمونه در بودن شنی میزان حسی پارامترهاي میانگین مقایسه از آمده دست نتایج طی
 شنی با مشابه روندي بودن اي خامه .نشد مشاهده داري معنی اختالف مالتودکسترین درصد6 و شاهد نمونه بین و شد بیشتر پارامتر این پذیرش مالتودکسترین

 بافت .نشد مشاهده داري معنی اختالف شاهد و درصد6 نمونه بین و بود پایین داري معنی صورت به مالتودکسترین درصد 2 نمونه در ویسکوزیته .داشت بودن
 درصد6 نمونه در ولی بود نامناسب مالتودکسترین درصد 2 نمونه پذیرش .نداشت شاهد نمونه ربا داري معنی اختالف مالتودکسترین درصد 6 نمونه در نیز

.نشد مشاهده شاهد نمونه با داري معنی اختالف مالتودکسترین
خرمایی بستنی در حسی پارامترهاي میانگین مقایسه -2 جدول
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کلی پذیرشبافتخرمایی طعمویسکوزیتهبودن اي خامهبودن شنی

31/3a4/45a6/4a8/016/47a6/04aمالتودکسترین 2%

 تواند می پاورال مدل که داد نشان ها داده برازش از حاصل نتایج
 که داد نشان زیادي مطالعات .کند برازش را ها داده خوبی به

 مناسب ویسکومتري هاي داده برازش براي تواند می پاورال مدل
 .پذیرفت انجام مدل این با برازش فقط دلیل همین به باشد می
 RMSE و )R2< 99/0(باال تبیین ضریب داشتن با مدل این

%9 نزدیک توان شاخص که داد نشان نتایج .باشد می مناسب پایین 9% 9% 9% شکر
9% 9% 9% 9% شره خرما
3% 3% 3% 3% شیر خشک

0/5% 0/5% 0/5% 0/5% کاکائو
0/3% 0/3% 0/3% 0/3% آلژینات
0/1% 0/1% 0/1% 0/1% امولسیفایر
0% 6% 4% 2% مالتودکسترین

60/08% 69/33% 71/25% 73/28% شیر
18/02% 2/77% 2/85% 2/92% خامه

5/44b6/21b7/06ab7/817/18ab7/03bمالتودکسترین 4%

6/4c7/27c7/6b7/827/6b7/81cمالتودکسترین 6%

6/71c7/57c7/45b7/427/65b7/88cشاهد

  و ) 99/0(باال تبیین ضریب داشتن با مدل این
 نزدیک توان شاخص که داد نشان نتایج .باشد می مناسب پایین

 نیوتنی رفتار به بستنی مخلوط نزدیکی بیانگر که باشد می 1 به
  افزایش دکسترین مالتو درصد افزایش با نیز قوام ضریب .است
.یافت

نتایج حاصل از برازش داده ها با استفاده از مدل پاورال -3جدول 

مالتودکسترین% 2
)چربی5%(

مالتودکسترین% 4
)چربی% 5(

مالتودکسترین% 6
)چربی% 5(

R20.9992410.9997170.998742

RMSE0.0640290.0547720.128751

n0.9299290.9183590.912752

گیري نتیجه
  لحاظ از مالتودکسترین %6 سطح که داد نشان آزمایشات نتایج

 به را امتیاز نزدیکترین حسی و فیزیکوشیمیایی هاي ویژگی
 که داد نشان حسی آنالیز از حاصل هاي داده .داشت شاهد نمونه

 معنی اختالف شاهد و مالتودکسترین درصد6 هاي نمونه بین
  مالتودکسترین درصد افزایش همچنین .نداشت وجود داري
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