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  چکیده

بدون ، بررسی امکان تولید ماست غنی شده با پرمیکس امالح به عنوان یك غذای سالمتی بخش بوده که تحقیقاز این  هدف

ای مصرف بخشی از نیازهای تغذیهمین تأ ماست تواناییهای فیزیکوشیمیایی و حسی بر ویژگی یجاد تغییرات نامطلوبا

شیر و  لیتر میلی 1111در گرم 6و  5، 4 سطح سه در امالح پرمیکسر به این منظو داشته باشد.را امالح ضروری کنندگان به 

. بعد از به شیر اضافه گردید گراددرجه سانتی 51درصد در دمای حدود  111/1و  11/1، 110/1اسانس نعناع در سه سطح 

گیری اسیدیته و ارزیابی هانداز شده وروز در سردخانه نگهداری 14های ماست به مدت نمونه افزودن استارتر به شیر غنی شده،

نشان داد باالترین میزان اسیدیته در بدست آمده  نتایج حسی در روزهای اول، هفتم و چهاردهم در سه تکرار انجام گرفت.

پرمیکس امالح، امتیاز  در مقدارنشان داد با افزایش  نیز بررسی ارزیابی حسی گرم پرمیکس امالح مشاهده شده است. 4سطح 

ترین امتیاز را در پذیریش کلی گرم پرمیکس امالح پائین 6مقادیر با های ماست غنی شده نمونها کاهش یافته و هطعمی نمونه

 د.دنکسب کر

 ارزیابی حسی، اسیدیتهاسانس نعناع،  ،پرمیکس امالحماست، کلیدی:  های واژه
 

 مقدمه

ه عنوان عناصر کم مصرف، برای رشد و ایمنی در برابر شناخته شده ب ها و مواد معدنیبدن انسان نیاز به مقادیر جزئی ویتامین

 آنها باید از طریق رژیم غذایی و یا سایر منابع خارجی کند لذاتواند این مواد مغذی را سنتز دارد. از آنجا که بدن نمیها بیماری

نظر از دچار کمبود هان ج مردم از نفر بیلیون 2 از بیش که زده تخمین( WHO) جهانی بهداشت سازمان ].1[ گردندتأمین 

 در کشورهای در دیده آسیب جمعیت این از بسیاریهستند که  روی و ید، آهن ،A ویتامین بویژه معدنی، مواد و هاویتامین
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باردار،  زنانها هستند مغذی ریز کمبود این معرض در ی کهجمعیت بیشترین گروه در این بین .کنندزندگی می توسعه حال 

 ].2 [هستند خردسال کودکان و شیرده

عناصر معدنی  امالح گروهی از عناصر هستند که در مقادیر کم برای بدن ضروری می باشند و باید از طریق غذا به بدن برسند.

توان به دو دسته ماکرو و میکرو میهای بدن وجود داشته باشند ضروری را بر حسب آنکه به مقدار فراوان و یا کم در بافت

 د. از عناصر ماکرو، کلسیم، فسفر، پتاسیم، گوگرد، سدیم، کلر، منیزیم و از عناصر میکرو، آهن، روی، مس،تقسیم بندی نمو

  ].3[ دهستن و سلنیوم قابل ذکر منگنز، ید، کروم، فلویور، کبالت

در رژیم غذایی  برخوردار است و سفارش شده که این ماده ارزشمند فراوانی افراد از اهمیت امروزه جایگاه شیر در هرم غذایی

ای روزانه افراد جای گیرد. تعادل و تنوع اجزای غذایی در شیر باعث شده است که با مصرف یك لیوان از آن در روز بخش عمده

 جهان در آن فروش که است لبنی هایفرآورده ترین محبوب از یکی ماست ].4[ ددرگتأمین مواد ضروری مورد نیاز بدن  از

به طور معمول از ی بدست آمده از شیر بوده که محصول تخمیریك ماست  ].5[است  افزایش حال دراد زی تنوع دلیل به امروز

 بدست می ترموفیلوس و الکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه بولگاریکوس است وساسترپتوکوکباکترهای استارتر که شامل 

ذایی باالیی دارد و منبع غنی از کربوهیدرات، ارزش غ بوده،ضم هقابل ای این محصول به سادگی از لحاظ تغذیه ].6[آید

، الکتوز چربی و ،یترکیبات پروتئینانجام فرآیند تخمیر و تجزیه به دلیل  باشد.می فسفر ، کلسیم وپروتئین، چربی، ویتامین

  آید.به حساب میماست یك فرآورده سهل الهضم 

 با یا و طبیعی ترکیبات افزودن طریق از ماست، به طعم دهی گردد.می مصرف و تولید نیز غنی شده و طعم دار شکل به ماست

 هلو، زردآلو، هایتکه یا پالپ آبمیوه، افزودن با معموالً این فرآورده لبنیشود. می انجام طعم دهنده سنتزی ترکیبات افزودن

 با ].7[ شوندمی شناخته هاوسیانینخوبی از آنت منابع به عنوان هامیوه این بیشترکه  شودطعم می و رنگ دارای نیز آلو و سیب

 نشان بیشتر روز به روز را اهمیت خود سازی غنی به نیاز سنتی، غذاهای جای به آنها جایگزینی و جدید غذاهای یتوسعه

 ریز دریافت هایبهترین راه از یکی .یایدمی در اجرا به منظم صورت به کشورها اکثر در اکنون غذایی مواد سازی غنی .دهدمی

 مواد سازی غنی جامعه سطح در بصورت گسترده و جانبی عوارض کمترین با ضروری مغذی مواد دریافت افزایش وها مغذی

 بطور که آنچه از باالتر سطوحی در غذایی مواد به ضروری مغذی ماده چند یا یك افزودن .باشدمی آشامیدنی و خوراکی

 در مغذی ماده چند یا یك از ناشی کمبود اصالح و پیشگیری منظور به د،باش نداشته یا داشته وجود آن در است ممکن طبیعی

  ].1[ شودغنی سازی گفته می جمعیت از خاصی هایگروه یا و جامعه کل

 

 روش پژوهش 

درصد شیر خشك  2درصد چربی( با افزودن  5/2)  غنی شده، ابتدا ماده خشك شیر خام در این پژوهش برای تهیه ماست

دقیقه حرارت دهی و با فشار  5گراد به مدت درجه سانتی 01درصد رسانده شد. در ادامه محصول در دمای 13بدون چربی به 

میلی لیتر شیر و  1111گرم در  6و  5، 4در سه سطح)شامل آهن، روی و کلسیم( پرمیکس امالح بار هموژن گردید و  151

پس از فرآیند حرارتی به شیر  گراددرجه سانتی 51ود درصد دردمای حد 111/1و  11/1، 110/1اسانس نعناع در سه سطح 

 افزوده شد. درحین افزودن پرمیکس امالح و اسانس نعناع عمل همزدن به منظور انحالل بهتر و سریعتر انجام گرفت.

وزنی  بصورت و آماده شده تحت شرایط خشك شده انجمادی بوده، لذا تلقیح DVSاز آنجائی که استارتر مورد استفاده از نوع 

آزمایش اضافه  گراد تحت شرایط استریل به شیر مورددرجه سانتی 45ت سازننده در دمای وزنی با توجه به دستورالعمل شرک

 پس از  باشدگردید. مزیت این نوع تلقیح کاهش خطر آلودگی طی فعالیت باکتری های اسید الکتیك در فرایند تولید ماست می
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گراد منتقل شده و درجه سانتی 45±1داخل ظروف پالستیکی قرار گرفته و به گرمخانه با دمای ها در تلقیح استارتر، نمونه

درجه سانتیگراد  2-5روز در دمای 14های ماست به مدت متوقف گردید. نمونه pH= 5/4-6/4عمل تخمیر پس از رسیدن به 

 ل، هفتم و چهاردهم انجام گردید.گیری اسیدیته و ارزیابی حسی در روزهای اودر سردخانه نگهداری و اندازه

 های ماست به روش کیم و همکاران [8] با انجام تیتراسیون با سود 1.1 نرمال مشخص گردید.اسیدیته نمونهدر این تحقیق 

امتیازی انجام  5ا استفاده از آزمون هدونیك ب نفر پانلیست آموزش دیده 0های حسی ماست غنی شده توسط همچنین ویژگی

 .شد
 

 بحث و نتایج 
 ها بررسی اسیدیته نمونه .1

میزان اسیدیته روند کاهشی داشته است،  ،شود با افزایش مقادیر پرمیکس امالحمشاهده می 1همانطور که در نمودار 

که اختالف معنی داری با دو سطوح دیگر گرم پرمیکس امالح مشاهده شد  4بطوری که باالترین میزان اسیدیته در سطح 

گرم پرمیکس امالح تفاوت معنی داری را نسبت به همدیگر  6و  5اما سطوح  (.P< 15/1)دهدپرمیکس امالح نشان می

 دارند.  ماستاستارتر  هایباکتری فعالیت رسد پرمیکس امالح در مقادیر باالتر اثر بازدارندگی بربه نظر مینشان ندادند. 

 

 
 
 

  .تأثیر مقادیر پرمیکس امالح بر اسیدیته ماست -1 نمودار

اندکی کاهش یافته است اما این  روند رشد اسید 111/1 به 110/1از  طعم دهنده غلظتافزایش با همچنین نتایج نشان داد 

 110/1 در آنها طعم دهندهکه غلظت  هایینمونه (. بیشترین میزان اسیدیته درP > 15/1) دگردیکاهش معنی دار ارزیابی ن

ا توجه به ها و روغن های اساسی دارای خاصیت ضد میکروبی بوده لذا بی که اسانسآنجای . ازه استمشاهده شدبوده درصد 

بدست آمده با افزایش غلظت طعم دهنده گیاهی نعناع میزان باکتری های الکتو باسیلوس و استرپتو کوکوس کاهش نتایج 

درصد طعم دهنده نعناع شده است، که این موضوع با نتایج  111/1یافته که این امر سبب کاهش میزان اسیدیته در غلظت 

بر روی رشد باکتری اسید را های گیاهی میخك، نعنا، دارچین و هل  ر عصارهاثکه در آن  ]0[تحقیقی که توسط بایومی 

  مطابقت داشته است.بررسی نموده الکتیك 

 یحاو یهااسیدیته نمونه ،یافزایش زمان ماندگارمدت زمان نگهداری بر اسیدیته نشان داد با  وپرمیکس بین قابل اثر مت

 های هفتم و چهاردهم نگهداری گرم پرمیکس امالح در روز 4همچنین سطح  به تدریج افزایش یافت.پرمیکس  مختلف مقادیر
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 مقادیر بازدارندگی اثر که ممکن است نمایانگرنشان داده است ته باالتری نسبت به سطوح دیگر پرمیکس امالح روند رشد اسیدی

 (.2) نمودار  باشد استارتر های باکتری فعالیت بر باالتر پرمیکس امالح

 

 
  تأثیر مقادیر پرمیکس امالح و زمان نگهداری بر اسیدیته ماست   -2 نمودار

   هانمونه یحس یابیارز .2

ها کمتر شده است که علت آن را به نمونه یطعم یازامالح، امت یکسپرم یزانم یشنشان داد با افزا یحس یابیارز بررسی

نسبت داد که  توانیم یفلز رو یتوسط فلز آهن و طعم گس یمزه فلز یجادا ی،توسط فلزات آهن و رو یچرب یداسیوناکس

امالح و غلظت  یکسمختلف پرم یرمقاد یناثر متقابل ب یبررس در ینهمچن شوند.یطعم نامطلوب در محصول م یكایجاد باعث 

امالح  یکسمقدار پرم یشنمودن غلظت طعم دهنده و افزا یادکه با ز یدشده مشاهده گرد یطعم دهنده بر طعم نمونه ماست غن

حاصل از فلزات موجود در  ید طعمکاهش را به باین است که علت  یافتهها کاهش طعم نمونه یاز( امتیترگرم در ل 6به  4)از 

 .(3)نمودار  نسبت داد توانیم طعم دهنده یو غلظت باال یکسپرم
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1.11غلظت طعم دهنده   1.110غلظت طعم دهنده  1.111غلظت طعم دهنده 

 
 تاثیر مقادیر پرمیکس امالح و غلظت طعم دهنده  بر پذیرش کلی ماست  -3نمودار 
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ترین امتیاز را در پذیریش کلی رم پرمیکس امالح پائینگ 6نشان داد مقادیر نیز های ماست غنی شده کلی نمونه پذیرش نتایج

گرم پرمیکس امالح از امتیاز باالتری از نظر پذیرش کلی برخوردار بوده است. همچنین بررسی  4کسب کرد در حالی که مقادیر 

عم دهنده از میزان اثر متقابل پرمیکس و طعم دهنده بر پذیرش کلی نشان داد با  افزایش در مقدار پرمیکس امالح و غلظت ط

 پذیرش کلی محصول کاسته شده است. 

 گیرینتیجه

های تولید شده افزایش یافته است و بیشترین های صورت گرفته مشخص گردید با گذشت زمان مقدار اسیدیته نمونهدر بررسی

طعم دهنده مورد  هایگرم پرمیکس امالح مشاهده گردیده است. این در حالی است که غلظت 4میزان اسیدیته در سطح 

 یفاقد اختالف معنی دار ن چهارده روز نگهداری نداشته است)های تولیدی در طی مدت زمااستفاده تأثیری بر میزان اسیدیته

روز اول نگهداری مشاهده شده  . از طرفی کمترین میزان اسیدیته در تمامی مقادیر پرمیکس امالح و طعم دهنده در(بوده است

  است. گرم پرمیکس دارای بیشترین مقبولیت از نظر حسی بوده 4نمونه های دارای  و
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