
 

 

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


 

 

 

 

کاربرد پودر هسته خرما به عنوان یک منبع مناسب از فیبرهای رژیمی در 

 بیسکویت و ارزیابی تأثیر آن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی بیسکویت

 

 4عسگر فرحناکی، 3 غالمرضا مصباحی ،2حسن منصوری، 1*مهسا مجذوبی            
 

 Majzoobi@shirazu.ac.ir ،دانشگاه شیرازدانشیار بخش علوم و صنایع غذایی  *-1

 mansouri@yahoo.com ی ارشد بخش علوم و صنایع غذایی دانشگاه شیراز،سکارشنادانش آموخته  -2

 mesbahi@shirazu.ac.ir،بخش علوم و صنایع غذایی دانشگاه شیرازاستادیار   -3

  Farahnak@shirazu.ac.irدانشگاه شیرازدانشیار بخش علوم و صنایع غذایی  -4

 

 

 

  چکیده
غذا و بر همین اساس مناسب برای آماده سازی آن ها است  فیبرمحتوای باالی  مربوط بهارزش تغذیه ای هسته های خرما 

اثر پودر هسته خرما بر ویژگی های  بررسی در این مطالعه به. دنو یا غنی سازی محصوالت با فیبر می باش فیبری بر پایه ی یها

جایگزینی پودر هسته خرما با آرد و تعیین  از طریق بیسکویت فیبرباال بردن محتوای و همچنین فارینوگرافی خمیر بیسکویت 

درصد  15و  10، 5 ،0 سطح چهارپودر هسته خرما در . پرداخته شد بیسکویتبهترین سطح کاربرد پودر هسته خرما در 

 و ویژگی های فارینوگرافی خمیر شامل زمان گسترش خمیر، قوام خمیر، شد بیسکویتجایگزین آرد مصرفی در فرموالسیون 

 ها بیسکویتفیزیکوشیمیایی ویژگی های و  دقیقه 5مدت زمان سست شدن بعد از پایداری و  به مخلوط شدن، شاخص تحمل

ویژگی های  و یت ها شامل سفتی و تردی بافتویژگی های بافتی بیسکو، در حین پخت ارتفاعشامل حجم، دانسیته، افزایش 

مدت قوام خمیر، پایداری خمیر و  ،جایگزینی پودر هسته خرمابا افزایش درصد . مورد بررسی قرار گرفت ها یتحسی بیسکو

مربوط نتایج  .یافتافزایش شاخص تحمل به مخلوط شدن  و ، کاهش و و زمان گسترش خمیردقیقه 5زمان سست شدن بعد از 

ح وافزایش سطبا و افزایش ارتفاع در حین پخت  نشان داد که حجمبه ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی بیسکویت ها 

 %15در سطح جایگزینی مخصوص و افزایش ارتفاع در حین پخت  به گونه ای که کمترین حجم می یابد کاهشجایگزینی 

رنگ  ،ارزیابی رنگ پوست نمونه ها نشان داد با باال رفتن سطح پودر هسته خرما در فرموالسیون. مشاهده شد پودر هسته خرما

 یبیسکویت ها عث تولیدبا ،جایگزینی ، سطوح باالیدستگاه بافت سنجبدست آمده از طبق نتایج  .دوپوسته تیره تر می ش

 .شد ی از لحاظ بافتسفت تر
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 ویژگی های فیزیکوشیمیایی -بیسکویت -فیبر رژیمی -پودر هسته خرما :کلیدی های واژه

 

  مقدمه
، این گوناگونتوان با افزودن آن به محصوالت خرما می در مختلفای هامالح، فیبر های رژیمی و ویتامین  حضوربا توجه به 

درصد وزن کل میوه  11-20 خرما،هسته خرما بسته به نوع واریته و درجه کیفی میوه در مرحله  .محصوالت را غنی سازی کرد

برای تولید محصوالت با ارزش افزوده و افزایش استفاده و بهره وری از هسته های خرما  یپیدا کردن روش. را تشکیل می دهد

می تواند کمک بزرگی به صنایع  به مصرف حیوانات و احشام می رسد به عنوان ضایعات دور ریخته می شوند و یا که عمدتاً

توسط  2002در سال  ه ای هسته خرماترکیبات آلی، غیر آلی و ترکیبات تغذی .[9]تبدیلی محصوالت کشاورزی باشد 

Aldhaheri توسط  2002در سال و   [3] و همکارانAl-Farsi نتایج  .مورد بررسی قرار گرفته شد  [ 2] و همکاران

درصد  9/0-8/1درصد چربی،  5-2/13درصد پروتئین،  3/2-2/1درصد رطوبت،  3-2تحقیقات نشان داد که هسته خرما حاوی 

که از این  میلیون تن رسید 9تولید جهانی خرما به مرز  2002در سال  .درصد فیبر رژیمی می باشد 5/22-2/80خاکستر، 

رژیمی، روغن، کربوهیدرات و فیبر های  مقادیر باالیی حاوی هسته خرما .[11]هزار تن هسته خرما تولید می شود  910میزان 

، فالوونوئید (میلی گرم/گرم 03/0)شامل سیتوسترول ها مفید دیگری هسته خرما همچنین حاوی ترکیبات . خاکستر می باشد

ناشی از  ی خرما عمدتاًها ارزش تغذیه ای هسته .باشد نیز می( میلی گرم/گرم 02/0)و کاروتنوئید ها ( میلی گرم/گرم 2/0)ها 

ی رژیمی به دو افیبر ه. باشدمی مناسب  فیبری غذاهایی بر پایه تهیه برایکه از این جهت  آن ها می باشد، فیبرمحتوای باالی 

فیبر . در هسته خرما بیشتر از انواع محلول استدسته محلول و نامحلول طبقه بندی می شوند که میزان فیبر های غیر محلول 

ر افزایش ب آن، نقش دارند در حالی که انواع محلول انسان دستگاه گوارش و روده بزرگ یهای غیر محلول در سالمت

سی فراورده ربه بر  [7] و همکاران Elleuch ،2008در سال  .[2]ویسکوزیته، کاهش کلسترول و گلوکز خون تاثیر می گذارند 

بر طبق بررسی آن ها . مورد ارزیابی قرار دادندرا های جانبی غنی از فیبر پرداخته و کاربرد های شیمیایی و عملکردی آن ها 

سبزیجات و غالت بیشتر  اری از میوه ها، دانه های روغنی،فراورده های جانبی خرما نسبت به بسی میزان فیبر های رژیمی در

جایگزین ساکارز %  10و %  20، % 20، % 0، پودر خرما را در نسبت های  .[10] و همکاران Fahloul، 2010در سال  .بود

دیده شد که . رطوبت، فعالیت آبی نهایی، رنگ و سفتی ارزیابی کردند یت های حاصل را از لحاظ محتوایکوکردند و بیس

 اما باعث کاهش میزان سفتی بیسکویت ها و افزایش رنگ در آن ها شد محتوای رطوبت نداشتینی پودر خرما اثری بر جایگز

و بررسی اثر پودر هسته  هدف اصلی از انجام این پژوهش استفاده از سطوح مختلف پودر هسته خرما در فرموالسیون بیسکویت

خرما بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر بیسکویت و ویژگی های فیزیکوشیمیایی بیسکویت و در نهایت تعیین بهترین سطح پودر 

 .رای استفاده در بیسکویت بودهسته خرما ب

 :مواد و روش ها

 مواد
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سدیم، سدیم اسید پیرو فسفات، لسیتین،  ز، بیکربناتگلوکشربت ، گیاهی ، روغن جامد%20آرد گندم با درجه استخراج 

تهیه استان فارس  تخت جمشید - جاده مرودشت 2نشاسته گندم و کلرید سدیم از کارخانه بیسکویت تینا واقع در کیلومتر 

با  پودر هسته خرما. تهیه گردیدپگاه فارس  شیر و شیر خشک از شرکت خریداری محلی فروشگاهشکر و تخم مرغ از . گردید

 .شد شیراز تهیهنیز از شرکت قند خرمای مینو واقع در شهرک صنعتی بزرگ درصد  2/1 رطوبت

 :روش ها

 تهیه خمیر

 :برای تهیه خمیر از مواد و ترکیبات زیر استفاده شد

نمک، % 3/0نشاسته،  %2/2آب، % 12تخم مرغ،  %3شیر خشک،  %2شکر،  %22, روغن %29 گرم آرد گندم از 100بر حسب 

پودر هسته . استفاده شد% 2/0ت سدیم نیز هر کدام به مقدار لسیتین، سدیم پیرو فسفات و بیکربنا %2/0گلوکز، شربت % 2/2

 .جایگزین شدآرد گندم با ( وزنی/وزنی) %15و  10، 5، 0مقادیر در خرما 

 Kitchen – Moulinex) بیسکویتدقیقه توسط همزن  5روغن و شکر ابتدا به خوبی به مدت  ،جهت تهیه خمیر    

Mixer, Model HM 1010, Boising, China ) سپس بقیه ترکیبات از جمله آب، شیر . شدندمخلوط متوسط  دوربا

 دقیقه 5به مدت  مجدداًخشک، نمک، سدیم اسید پیرو فسفات، بیکربنات سدیم و لسیتین به فرموالسیون اضافه شدند و 

به طوری که بعد از هر بار  به مخلوط قبلی اضافه شدو در سه مرحله به صورت تدریجی مخلوط آرد و نشاسته  . لوط شدندمخ

 .تهیه گردیدیکنواختی  بیسکویتتا اینکه خمیر  دقیقه مخلوط شد 2به مدت افزودن، مخلوط توسط دستگاه مخلوط کن 

 ,Brabender Farinograph)دستگاه فارینوگراف استفاده از با  بیسکویتاندازه گیری خواص رئولوژیک خمیر 

Model F.22-NK, Germany:) 

و  گرم از آن وزن 50±5/0 ،بیسکویت به منظور ارزیابی ویژگی های رئولوژیکی خمیر در حین مخلوط کردن بعد از تهیه خمیر

 به مدت یک دقیقه C˚30سپس دستگاه روشن شده و خمیر تا رسیدن به دمای . در مخزن دستگاه فارینوگراف قرار داده شد

در مرحله بعد . سپس گراف مربوط به خمیر بیسکویت توسط دستگاه رسم شد. گردیدمخلوط  دور بر دقیقه 20با سرعت 

 به کمک گراف  و مدت زمان پایداری خمیر ، شاخص تحمل به مخلوط شدنپارامتر های قوام خمیر، مدت زمان گسترش خمیر

 .محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت بدست آمده

 :بیسکویتتهیه 

روی سطح صاف داخل سینی فر پهن شد و توسط قالب  وردنه میلی متر به کمک  8مقداری از خمیر بیسکویت به ضخامت 

 FC110eسانتی متر برش خورده و درون فر پخت الکتریکی مدل  80/2 × 10/3 × 10/1های فلزی مستطیل شکل با ابعاد 

 و  هدقیقه خنک شد 20به مدت و بعد از پخت تا رسیدن به دمای محیط دقیقه قرار داده شد  22به مدت  C˚ 180 در دمای 

به منظور بررسی سایر آزمایشات از جمله ارزیابی حسی، در انکوباتور با نمونه ها درون کیسه های پلی اتیلنی بسته بندی شد و 

 .شدنگهداری  C˚ 25 دمای
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 :ارزیابی رنگ

در این  .ارزیابی شد Afshari-joibari and Farahnaky [1]  شده توسط فاده از روش گزارشتبا اس بیسکویترنگ پوسته 

عکس هایی با کیفیت باال از پوسته  (Sony, model WX50, 16.2 megapixel)با استفاده از دوربین دیجیتال  روش

تعیین  Adobphotoshop 13ذخیره و تفاوت رنگ با استفاده از نرم افزار  jpegعکس ها با فرمت . ها گرفته شد بیسکویت

های حاوی پودر  بیسکویتهای کنترل و  بیسکویت( سبزی-آبی) b، (سبزی-قرمزی) a، (روشنایی) Lمقادیر پارامتر های . شد

 .هسته خرما اندازه گیری شدند

 : بافت سنجبه کمک دستگاه  بیسکویتتعیین مدول یانگ یا سفتی 

 triple point bending)آزمون پروب خمش سه نقطه و  TA-TX2دستگاه بافت سنج  ها از بیسکویتبرای تعیین سفتی 

probe )به بازوی دستگاه متصل شد، سپس هر کدام از نمونه ها با ارتفاع جهت انجام آزمایش  ابتدا پروب الزم. استفاده شد

به سمت  mm/s  5سپس پروب با سرعت. از هم قرار داشتند، قرار گرفتمیلی متر  22که با فاصله مشخص به روی دو خرک 

سفتی بافت . دش ثبتها توسط دستگاه  بیسکویتنیروی الزم جهت شکستن . و به نمونه فشار می آورد کردهنمونه حرکت 

 Textureو نرم افزار  (Stable Microsystem LTD, Surrey, UK) بافت سنجبیسکویت ها با استفاده از دستگاه 

Expert [5] بیسکویت ها محاسبه شد برای مدول یانگ اندازه گیری و در نهایت. 

 :ارزیابی حسی

 20تا  20مرد، با میانگین سن  2زن، 2) پنلیست 12با تعداد  نقطه 5استفاده از تست هدونیک  ها با بیسکویت حسیخواص 

فرم های . ندطعم، بافت و پذیرش کلی مورد ارزیابی قرار گرفته شد عطر، های تولیدی از نظر رنگ، بیسکویت. ارزیابی شد( سال

مربوط به ارزیابی حسی تهیه و در اختیار گروه ارزیابی چشایی قرار گرفت و از پنلیست ها خواسته شد که نمونه ها را ارزیابی 

و برای دیگر  زیر نور روز رنگ در  انجام آزمون. به نمونه ها نمره دهند( بهترین حالت) 5تا ( بدتربن حالت) 1کرده و بین 

 .[14]زیر نور قرمز صورت گرفت  چشایی -خواص حسی

 :آنالیز آماری

به منظور . برای انجام آنالیز داده ها و بررسی اطالعات به دست آمده از آزمون های مختلف، از طرح کامال تصادفی استفاده شد

، پس از آنالیز واریانس از آزمون چند دامنه ای دانکن در (برای هر آزمایشحداقل سه تکرار )تعیین اختالف بین میانگین اعداد 

صورت  SAS 9.1در تمام مراحل، تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار . استفاده گردید(  >05/0P)سطح 

 .گرفت

 

  بحث و نتایج

 :بیسکویتثیر پودر هسته خرما بر ویژگی های فارینوگرافی خمیر أت

ودر هسته خرما از نشان داد که زمان گسترش خمیر با افزایش میزان پ (1و2شکل ) بیسکویتبررسی خواص فارینوگرافی خمیر 

در بررسی اثر فیبر ها بر زمان  .افزایش یافت ( >05/0P)به صورت معنی داری   دقیقه 3/1دقیقه به  2/0از درصد،  15صفر تا 
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در % 25تا % 5نشان دادند که با افزایش فیبر پوست میوه پرتقال از  [12]و همکاران  Nasser، بیسکویتگسترش خمیر 

با  پایداری خمیر. دقیقه افزایش یافت 9/8دقیقه در نمونه شاهد به  5/2زمان گسترش خمیر از  بیسکویتفرموالسیون خمیر 

قوام   .یافت کاهش(  >05/0P)به طور معنی داری  دقیقه /.9دقیقه به  5/3 از، %15از صفر تا  افزایش میزان پودر هسته خرما

به گونه ای که بیشترین قوام  یافتخمیر که نقطه اوج منحنی را نشان می دهد با افزایش در میزان پودر هسته خرما کاهش 

د مربوط به میر می توانخ کاهش قوام .جایگزینی بود% 15خمیر با میزان مربوط به نمونه شاهد و کمترین قوام مربوط به نمونه 

کاهش قوام خمیر و نیز افزایش زمان . با پودر هسته خرما باشد ی خمیر در اثر جایگزینی آردگلوتن شبکه کاهش توسعه

اطراف  ،لوط کردنچربی ها در حین مخ زیراگسترش خمیر را می توان به درصد باالی چربی در پودر هسته خرما نیز ربط داد 

قرار گرفته و مانع ارتباط آن ها با آب می شوند و از این طریق به عنوان ضعیف کننده شبکه ن و نشاسته گرانول های پروتئی

دقیقه، از  5میزان سست شدن خمیر بعد از  ،نتایج نشان داد با افزایش در میزان پودر هسته خرما .[6] گلوتن عمل می کنند

می تواند ناشی  امر کاهش یافت که این% 15درجه جایگزینی برابندر برای نمونه خمیر با  20برابندر برای نمونه کنترل به  50

  .باشد از حضور میزان باالی فیبر در پودر هسته خرما

 

 

تأثیر سطوح مختلف پودر هسته خرما بر پایداری و زمان گسترش خمیر اندازه گیری شده بوسیله دستگاه : 1شکل 

 فارینوگراف

 

دقیقه  5شاخص تحمل به مخلوط شدن، درجه سست شدن بعد از تأثیر سطوح مختلف پودر هسته خرما بر : 2شکل 

 اندازه گیری شده بوسیله دستگاه فارینوگرافو قوام خمیر 
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 شاخص تحمل به مخلوط شدن دقیقه 5درجه سست شدن بعد از  قوام خمیر
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 :بیسکویت و بافتی خصوصیات حسی

 :بیسکویتحجم و دانسیته 

با افزایش در میزان پودر هسته خرما از . نشان داده شده است 1در جدول  بیسکویتنتایج مربوط به ارزیابی حجم و دانسیته 

جایگزینی پودر هسته خرما و % 15با  بیسکویتها کاسته شد به گونه ای که کمترین حجم مربوط به نمونه  بیسکویتحجم 

مقدار گلوتن  ها می تواند ناشی از کاهش بیسکویتاین کاهش در حجم . کنترل بود بیسکویتبیشترین حجم مربوط به نمونه 

ترکیبات موجود در پودر هسته خرما مانند قند،  از طرفی. باشد که قابلیت خمیر را برای حفظ و نگهداری گاز ها کم می کند

رقابت کرده که این امر منتهی به افزایش دمای ژالتینه شدن  موجود در آرد چربی و هیدروکلوئید ها برای جذب آب با نشاسته

ج شده و حجم محصول کاهش پیش از ژالتینه شدن نشاسته مقدار زیادی آب از خمیر خار الذ شود، میگرانول های نشاسته 

 51/0شاهد از  بیسکویتدرصد دانسیته نمونه  15با افزایش سطح جایگزینی پودر هسته خرما با آرد از صفر تا  .[13]می یابد 

فشردگی بافت  بیسکویتنتایج مربوط به کاهش حجم نشان می دهد که با افزایش فیبر در فرموالسیون . افزایش یافت 21/0به 

جایگزینی پودر هسته خرما  ها در سطوح باالی بیسکویتیافت که بیانگر افزایش دانسیته  کاهش نمونه ها و تخلخل افزایش

دانسیته نمونه ها افزایش داشت که با نتایج به دست  ،با افزایش درصد فیبرنتایج سایر محققین بر روی کیک نشان داد که . بود

 . [13] آمده در این تحقیق مشابهت دارد
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 بیسکویترنگ 

نتایج حاصل از رنگ . [10] طی پخت استناشی از واکنش های مایالرد و کاراملیزاسیون در  بیسکویتبه طور کلی رنگ 

به تدریج با افزایش سطح جایگزینی پودر هسته  بیسکویترنگ پوسته  .داده شده استنشان  2 جدول بیسکویت ها در سنجی

. می باشد بیسکویتخرما با آرد بیشتر می شد که نشان دهنده یک رابطه معنی دار مثبت بین میزان پودر هسته خرما و رنگ 

با افزایش پودر هسته خرما در فرموالسیون  نشان داد که( زردی-آبی) b، (سبزی-قرمزی) a، (روشنایی) Lارزیابی پارامتر های 

 میزاننتایج مشابهی را برای  [4] و همکاران Ajila ،2008در سال . از میزان روشنایی بیسکویت ها کاسته شد بیسکویت

رموالسیون ته انبه که غنی از فیبر است در فبه طوری که با افزایش پودر پوس بیسکویت گزارش کردند، روشنایی پوسته

پودر هسته خرما باعث تیره شدن و در نتیجه کاهش تدریجی روشنایی می شود این امر . ، رنگ پوسته تیره تر می شدبیسکویت

می تواند مربوط به مقدار قند و پروتئین موجود در پودر هسته خرما باشد که عامل تشدید واکنش مایالرد در محصول است و 

، همچنین رنگدانه ها و فیبر های موجود در پودر هسته خرما به دلیل می کنددر نتیجه ایجاد رنگ در محصول را تشدید 

باعث تیره تر شدن  ،در واکنش های تشکیل رنگ و مایالرد pHثیر بر ، عمل کردن به عنوان یک بافر و تأخاصیت جذب آب

 .دنمی شو بیسکویترنگ 

 

 مدول یانگ یا سفتی بیسکویت

مدول یانگ یا سفتی بیسکویت ها با افزایش سطوح  .نشان داده شده است 3جدول  ها درنتایج مربوط به مدول یانگ بیسکویت 

پودر هسته خرما % 15و  10بیسکویت های حاوی سطوح مدول یانگ به گونه ای که  یافتجایگزینی پودر هسته خرما افزایش 

نشان دادند که با افزودن  [13]همکاران و  Sudhaتحقیقی طی . دبه طور معنی داری بیشتر از بیسکویت های نمونه کنترل بو

 یش سفتی را همبستگی زیادادلیل افز این محققین. سبوس گندم، برنج و جو بافت بیسکویت ها سفت تر شد% 20تا  10
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دانسیته و سفتی بافت بیان کردند که با افزودن سبوس به فرموالسیون بیسکویت، حباب های هوای کمتری در حین مخلوط 

، بیسکویت های تولیدی بافت سفت تری را از خود حجم و افزایش دانسیته دام می افتد و در نتیجه با کاهش کردن خمیر به

   .نشان دادند

 

 

 ارزیابی حسی

درصد در مقایسه با نمونه کنترل و  10پنلیست ها باالترین امتیاز را به سطح  ،های تولیدی از لحاظ رنگ بیسکویتدر بین 

پنلیست ها به بافت نمونه ها با . مشاهده نشد% 10و  5، 0هر چند که تفاوت معنی داری بین سطوح  دیگر نمونه ها دادند

درصد  15با  نمونه های بیسکویت کیفیت بافت ، به طوری کهامتیاز کمتری دادندپودر هسته خرما، افزایش میزان جایگزینی 

فیبری شدن و که دلیل این امر می تواند ناشی از  ح بودمعنی داری کمتر از سایر سطو به طور جایگزینی پودر هسته خرما 

در مورد میزان رضایت مندی  .ها باشد بیسکویتتر شدن بافت به دنبال افزایش میزان پودر هسته خرما در  فتسهمچنین 

که این امر می  در مقایسه با سایر سطوح، امتیاز کمتری گرفت پودر هسته خرماجایگزینی % 15، سطح نیز پنلیست ها از طعم

در بیسکویت های با سطوح مختلف از لحاظ عطر  .باشد ها بیسکویتنامطلوب ایجاد شده در فیبری  طعم تواند ناشی از

 % 10و  5، 0در نهایت از لحاظ پذیرش کلی سطوح جایگزینی  .جایگزینی پودر هسته خرما تفاوت معنی داری مشاهده نشد

 (.3شکل )طوح جایگزینی انتخاب شدند پودر هسته خرما، به عنوان بهترین س
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 نمودار تاثیر جایگزینی پودر هسته خرما بر خواص حسی بیسکویت ها -3 شکل

 نتیجه گیری

-چرب ضروری مختلف در پودر هسته خرما میالح، فیبر های رژیمی و اسید های با توجه به حضور ام 

به همین منظور در این مطالعه به بررسی . آن برای تولید محصوالت با ارزش افزوده با ارزش تغذیه ای باال استفاده کرد ازتوان 

افزودن  هک نتایج این مطالعه نشان داد. امکان جایگزینی سطوح مختلف پودر هسته خرما در فرموالسیون بیسکویت پرداخته شد

با  ،با توجه به نتایج حاصل که داد أثیر قرارویژگی های رئولوژیکی خمیر را به طور معنی داری تحت ت ،پودر هسته خرما

زیرا هسته خرما حاوی  جایگزین کردن پودر هسته خرما می توان از میزان روغن مصرفی در فرموالسیون بیسکویت کاست

ایگزینی پودر هسته خرما، به طور معنی داری افزایش ج% 15بیسکویت ها در سطح دانسیته . مقادیر باالیی روغن می باشد

در سطوح . داشت ها حسی بیسکویتخصوصیات اثرات مثبتی بر  ،جایگزینی% 10پودر هسته خرما در سطوح پایین تر از . یافت

بر . بافت بیسکویت ها سفت تر شده و از میزان روشنایی پوسته و مغز بیسکویت ها کاسته شدپودر هسته خرما باالی جایگزینی 

کیفیت بیسکویت  نامطلوبی براثرات باعث ایجاد % 10جایگزینی پودر هسته خرما در سطوح باالتر از اساس نتایج ارزیابی حسی، 

  .شدها 

 

 :منابع

 

[1] Afshari-Jouybari, H., & Farahnaky, A., 2011. Evaluation of Photoshop software potential for food 

colorimetry. Journal of Food Engineering, 106: 170-175. 

[2] Al-Farsi, M., Alasalvar, C., Al-Abid, M., Al-Shoaily, K., Al-Amry, M., Al-Rawahy, F., 2007. 

Compositional and functional characteristics of dates, syrups, and their by-products. Food Chemistry, 104: 

943-947. 

[3] Aldhaheri, A., Alhadrami, G., Aboalnaga, N., Wasfi, I., & Elridi, M., 2004. Chemical composition of 

date pits and reproductive hormonal status of rats fed date pits. Food Chemistry, 86: 93-97. 

[4] Ajila,C.M., K. Leelavathi and U.J.S. Prasada Rao., 2008. Improvement of dietary fiber content and 

antioxidantproperties in soft dough biscuit with the incorporationof mango peel powder. Journal of Cereal 

Science, 48: 319-326.   

0 

1 

2 

3 

4 

5 
 طعم

 بافت

 عطر رنگ

 ارزیابی کلی
 کنترل

5% 

10% 

15% 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

[5] Bourne, M. C., 1982. Food Texture and Viscosity: Concept and Measurement. Second edition, New 

York: Academic Press. 

[6] Clyde, D., Lichtendonka, W, J., Plijtera, J, J., Vlietc, T, V., Hamer, R., 2005. The effect of  mixing on 

glutenin particle properties: aggregation factors that affect gluten function in dough. Journal of Cereal 

Science, 41: 69–83. 

[7] Elleuch,  M.,  Besbes,  S.,  Roiseux,  O.,  Blecker,  C.,  Deroanne,  C.,  Attia,  H., 2008.  Date  flesh: 

Chemical  composition  and  characteristics  of  the dietary fibre. Food Chemistry, 111: 676-682. 

[8] Entezari, M. H., Hagh Nazary, S., and Haddad Khodaparast, M. H., 2003. The direct effect of ultrasound 

on the extraction of date syrup and its micro-organisms. Ultrasonics Sonochemistry, 11: 379-384. 

[9] Fahloul, D., Abdedaim, M., Trystram, G., 2010. Heat, mass transfer and physical properties of biscuits 

enriched with date powder. Journal of Applied Science Research, 6: 1680- 1686. 

[10] FAO. (2010). Statistical databases. http://faostat.fao.org  Accessed June 2010. 

[11] Nassar, A. G., AbdEl-Hamied, A. A., & El-Naggar, E. A., 2008. Effect of citrus by-products flour 

incorporation on chemical, rheological and organoleptic characteristics of biscuits. World Journal of 

Agricultural Sciences, 4(5): 612-616. 

[12] Sudha, M. L., Vetrimani, R., & Leelavathi, K., 2007. Influence of fiber from different cereals on the 

rheological characteristics of wheat flour dough and on biscuit quality. Food Chemistry, 100: 1365-1370. 

[13] Watts, B. M., Ylimaki, G. L., Jeffery, L. E. and Elias, L. G., 1989. Basic Sensory Methods for Food 

Evaluation. The International Development Research Centre, Ottawa. PP. 5-50. 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0733521004001122
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0733521004001122
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0733521004001122
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0733521004001122
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0733521004001122
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0733521004001122
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0733521004001122
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0733521004001122
http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

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

