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  تولید کیک کم کالري به عنوان یک میان وعده غذایی رژیمی

  
  محمد شاهدي و مهدي کدیور ،معصومه بی تقصیر

  و قطب علمی سالمت مواد غذایی بترتیب دانشجوي سابق کارشناسی ارشد و استادان گروه صنایع غذایی
  دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتی اصفهان 

E-mail: m.bitaghsir@ag.iut.ac.ir 
 
 
  

   چکیده
چاقی یکی از مشکالت مهم . گرددعروقی می - رژیم غذایی نامناسب و عدم فعالیت فیزیکی سبب گسترش بیماریهاي قلبی 

تغییر رژیم غذایی . دریافت چربی و کربوهیدرات استسالمتی است و از جمله علل این بیماري مصرف کالري بیش از حد از طریق 
هایی که در مورد بیماریهاي مختلف و هشدار. تواند به جلوگیري و کاهش ابتال به چنین بیماریهایی مؤثر باشدو سبک زندگی می

چربی بر پایه هاي جایگزین. ارتباط آنها با رژیم غذایی داده شده است سبب تولید محصوالت حاوي جایگزین چربی گردید
توانند مشابه چربی در این محصوالت عمل شود؛ زیرا آنها میکربوهیدرات اغلب در محصوالت قنادي همچون کیک استفاده می

-کالري بهینهجایگزین چربی مورد استفاده در این تحقیق موسیالژ بزرك است که به روش سطح پاسخ فرموالسیون کیک کم. کنند

در ابتدا استخراج . شرایط اثر افزودن موسیالژ بزرك بر خصوصیات کیک حاصل ارزیابی گردید سازي شد و سپس در بهترین
در مرحله بعد و در شرایط . هاي مختلف جایگزین بخشی از چربی در خمیر کیک شدموسیالژ بزرك انجام گرفت و سپس در غلظت

درصد آب،  53/71کالري شامل فرموالسیون کیک کمشرایط بهینه . بهینه، حجم کیک، سفتی بافت و رنگ پوسته کیک بررسی شد
مقایسه بین نمونه شاهد و بهینه نشان داد که ویسکوزیته خمیر و . درصد چربی تعیین گردید 38/10درصد موسیالژ و  60/1

وسته کیک داري بین رنگ پکالري تولیدي باالتر از نمونه شاهد بود و از لحاظ آماري اختالف معنیکیک کمو تقارن حجم شاخص 
-بطور کلی نتایج بیانگر این واقعیت بود که با استفاده از موسیالژ بزرك تولید کیک کم ).p<0.05( کالري وجود نداشتشاهد و کم

توان میزان چربی به کار رفته در فرموالسیون را تقلیل داد بدون آنکه در خصوصیات محصول بطوریکه می. پذیر استکالري امکان
  .اد شودتغییر اساسی ایج

   .ایگزین چربی، موسیالژ بزرك، روش سطح پاسخجکیک،  :کلیدي هاي واژه
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  :مقدمه

آید و در اکثر محصوالت غذایی وجود دارد و خواص چربی از جمله ترکیباتی است که از منابع گیاهی و حیوانی به دست می
مورد بیماریهاي مختلف و ارتباط آنها با رژیم غذایی داده هایی که در هشدار .)1(دهدحسی محصوالت نانوایی را تحت تأثیر قرار می

اي به عنوان جایگزین امروزه ترکیبات متنوع و گسترده. )2(شده است سبب تولید محصوالت حاوي جایگزین چربی شده است
ي چربی بر پایه هااز جمله این ترکیبات، جایگزین .)3(گردیده استکالري معرفی چربی براي دستیابی به محصوالت غذایی کم

این مواد به سادگی نقش چربی را ایفا کرده و سبب ایجاد . شوندکربوهیدرات بوده که بطور نسبی یا کلی جایگزین چربی می
ها داراي فیبر رژیمی ساکاریدیکی از مزایاي استفاده از جایگزین چربی بر پایه کربوهیدرات این است که پلی. )4(گردندساختار می

گرم در روز سبب  20باشند و طی تحقیقات مشخص شده است که استفاده از منابع فیبري به میزان کلسترول پائین میباال و 
هاي رژیمی بسیار قابل توجه محققین هستند و این به علت اثرات هاي اخیر فیبردر سال .)5(کاهش کلسترول خون می شود

هاي مفیدي است که ها در صنعت غذا فراهم کردن غذادر نتیجه از جمله راهکار. باشدسودمند آنها بر کاهش بروز انواع بیماریها می
باشند و با بزرك و کتان دو تیپ رشدي و در نتیجه مصرفی از یک گونه زراعی می. )6(هاي رژیمی را با چربی جایگزین کنندفیبر

-هاي فراسودمند مییبات فعال زیستی در غذاصمغ بزرك یکی از منابع کلیدي ترک .)7(نام علمی لینوم یوزیتاتیسیموم است

اي در هاي چربی بسیاري در فرآوري محصوالت غذایی استفاده شده است، اما تاکنون هیچ مطالعهتا به حال از جایگزین .)8(باشد
موسیالژ بزرك، در این تحقیق با بکارگیري . مورد استفاده از موسیالژ بزرك به عنوان جایگزین چربی در کیک انجام نگرفته است

کالري به روش آماري سطح پاسخ با بررسی سه فاکتور مقدار میزان چربی فرموالسیون کیک کاهش یافت و فرآیند تولید کیک کم
سازي شد ؛ سپس در بهترین شرایط اثر افزودن موسیالژ بزرك بر خصوصیات کیک حاصل آب، موسیالژ و چربی در سه سطح بهینه

  .ارزیابی گردید

  
  :هاروش مواد و

هاي مختلف آب، موسیالژ و در ادامه با غلظت. )9(انجام شد) 1994(استخراج صمغ از دانه بزرك طبق روش کوئی و همکاران
 DV2گیري گرانروي خمیر، ویسکومتر بروکفیلد مدل براي اندازه .فرموالسیون کیک تهیه شد 20چربی بر اساس طرح آماري 
با استفاده از آزمون سوراخ کردن و توسط یک استوانه فلزي با ارزیابی بافت از نقطه نظر بیاتی  .)10(ساخت آمریکا استفاده گردید

دستگاه میزان تنش برشی . ساخت انگلستان، انجام گرفت 1140کننده بافت اینستران مدل سطح صاف و به کمک دستگاه آنالیز
-اندازه AACC10-91(1976) با استفاده از روش رن کیکارزیابی شاخص حجم و تقا .)11( براي برش یک سوراخ را نشان داد

به منظور  .انجام شد D65درجه و  10کننده گیري رنگ توسط دستگاه تکس فلش با زاویه مشاهدهاندازه. )12(دگیري ش
کالري سه فاکتور آب، موسیالژ و چربی در سه سطح مختلف و با استفاده از روش آماري سطح سازي فرمول کیک کمبررسی و بهینه
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براي بررسی مدل و . هاي مورد بررسی مشخص شدتیمار مختلف بر اساس سطوح متغیر 20با استفاده از آن، .پاسخ انتخاب شدند
ها و بررسی به منظور مقایسه میانگین .ستفاده شدو بافت کیک حاصل از آن ا انتخاب فرمول بهینه از پاسخ ویسکوزیته خمیر

داري دار در سطح معنیدار بودن اختالف بین آنها، با استفاده از نرم افزار سس آزمون حداقل اختالف معنیمعنی
(P<0.05) مورد استفاده قرار گرفت.  

  :بحث و نتایج
  

  :بهینه سازي) 1
استفاده گردید که در و بافت کیک همانطور که گفته شد براي بررسی مدل و انتخاب فرمول بهینه از پاسخ ویسکوزیته خمیر 

می  1با توجه به نتایج جدول . بینی شده ارائه شده استتعداد آزمایشات، ویسکوزیته خمیر و بافت کیک واقعی و پیش 1جدول 
ترین مدل مناسب. بینی شده توسط مدل وجود نداردویسکوزیته و بافت واقعی و پیش داري بینتوان دریافت که اختالف معنی

  .جهت پاسخ ویسکوزیته و بافت که توسط نرم افزار پیشنهاد شد، به ترتیب مدل درجه اول و درجه دوم بود
  

 یش بینی شدههاي انتخابی مطابق طرح دي اپتیمال و مقادیر سفتی بافت و ویسکوزیته واقعی و پتیمار- 1جدول 

 (cp) ویسکوزیته    )N/cm2(سفتی بافت    (%)چربی  (%)موسیالژ  (%)آب  آزمایشات
  پیش بینی شده  واقعی  پیش بینی شده  واقعی

1  80  1  20    15/2  03/2    104*38/5  104*97/4  
2  57/75  56/1  94/3    97/0  09/1    104*70/6  104*99/6  
3  80  50/2  0    45/1  32/1    105*08/1  104*82/9  
4  60  60/1  59/6    84/1  88/1    104*70/8  105*03/1  
5  03/68  1  95/11    55/2  44/2    104*8  104*66/6  
6  60  50/2  95/6    43/1  30/1    105*45/1  105*42/1  
7  12/68  89/1  0    03/0  23/0    105*16/1  104*52/9  
8  03/68  1  95/11    55/2  44/2    104*18/7  104*66/6  
9  88/72  50/2  20    61/0  92/0    105*11/1  105*27/1  

10  80  90/1  95/11    19/2  30/2    104*36/6  104*18/8  
11  56/72  56/1  20    82/0  81/0    104*32/9  104*81/8  
12  69/67  94/1  22/12    12/1  25/1    105*04/1  105*07/1  
13  80  1  0    13/1  27/1    104*1/5  104*43/5  
14  60  50/2  20    80/0  71/0    105*69/1  105*52/1  
15  80  50/2  0    45/1  32/1    104*44/9  104*82/9  
16  60  1  0    89/1  94/1    104*48/6  104*28/7  
17  80  1  0    12/1  27/1    104*71/1  104*43/3  
18  60  54/1  20    64/1  53/1    105*05/1  105*11/1  
19  60  1  0    84/1  94/1    104*78/6  104*28/7  
20  80  1  20    18/2  03/2    104*38/5  104*97/4  
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هاي مستقل که در نتیجه بکارگیري آنها بهترین یابی به سطوحی از متغیرسازي به منظور دستپس از تعیین مدل، بهینه

افزار بر اساس مدل توصیفی و همچنین سطوح نرم. فرموالسیون از لحاظ ویسکوزیته خمیر و بافت کیک به دست آید، انجام شد
مدل توصیفی تأئید . شودکند که در این شرایط بهترین ویسکوزیته خمیر و بافت کیک حاصل میتعیین شده، نقاطی را تعیین می

افزار جهت رسیدن به ویسکوزیته و نقطه بهینه تعیین شده توسط نرم) 2(در جدول . شده و براي شرایط دیگر قابل استفاده است
  .کنیدشاهده میبینی شده آنها را مبافت مورد نظر و همچنین مقادیر واقعی و پیش

  

بینی شده سفتی بافت و ویسکوزیته سطوح بهینه متغیرها و مقادیر واقعی و پیش  - 2جدول  
 )N/cm2(سفتی بافت )cp(ویسکوزیته

 متغیر (%)آب (%)موسیالژ (%)چربی
 واقعی پیش بینی شده واقعی  پیش بینی شده

64800 64500 410/2  517/2  سطح بهینه 53/71 60/1 38/10 

  

کالري تواند براي تولید کیک کمشود که مدل تعیین شده به خوبی میبینی شده مشخص میبا مقایسه نتایج واقعی و پیش
در مرحله بعد جهت انجام  .اي در میزان چربی مصرفی در فرموالسیون کیک را شاهد هستیماستفاده شود و کاهش قابل مالحظه

بنابراین بر طبق نقطه بهینه ارائه شده توسط . آزمایشات و بررسی خصوصیات خمیر و کیک حاصل از آن تولید انبوه صورت گرفت
. درصد چربی در نظر گرفته شد 38/10درصد موسیالژ و  60/1درصد آب،  53/71افزار، فرموالسیون کیک بهینه به صورت نرم

  .آن مورد بررسی قرار گرفتسپس خصوصیات 

  :سی خصوصیاتربر) 2

  :ویسکوزیته خمیر) الف

  .آورده شده است) 3(دار در جدول نتایج مقایسه میانگین ویسکوزیته خمیر با استفاده از آزمون حداقل اختالفات معنی
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.Error! No text of specified style in document جدول خمیر ویسکوزیته میانگین مقایسه نتایج-  

  *)یزپویسانت(یر خم ویسکوزیته  نمونه

  00/4700b± 00/42500  شاهد

  00/900a± 00/64500  بهینه

  .بین آنهاست (p<0.05)دار حروف غیر مشابه یک ستون نشان دهنده اختالف معنی
  .باشدمقادیر محاسبه شده میانگین سه تکرار می*

  
توجهی رطوبت پیوند کنند سبب ایجاد ویسکوزیته ها داراي ظرفیت اتصال به آب بوده و چنانچه با مقدار قابل هیدروکلوئید

شود بکارگیري موسیالژ بزرك به عنوان یک هیدروکلوئید سبب افزایش قوام شوند؛ همانطور که مشاهده میباالتري در خمیر می
نها بیان کردند هاي مختلفی در تهیه کیک استفاده کردند آدر تحقیق خود، از هیدروکلوئید) 2007(گومز و همکاران  .خمیر گردید

  .)13(شودوجود هیدروکلوئید در خمیر کیک سبب افزایش ویسکوزیته می
  
  :شاخص حجم) ب

در مقایسه با  دهد حجم کیک با فرمول بهینهنتایج نشان می. کندشاخص حجم کیک را بیان می میانگین مقایسه) 4(جدول 
تواند منجر به تري در مقایسه با شاهد است در نتیجه میویسکوزیته باالباشد، به دلیل اینکه تیمار بهینه داراي شاهد بیشتر می
موسیالژ بزرك به دلیل جایگزینی چربی با . گیري ساختار نهایی کیک گردددهنده در طی پخت و شکلهاي حجمنگهداري بهتر گاز

یی شد و در نتیجه افزایش حجم را به دنبال هاي هواافزایش ویسکوزیته در خمیر تیمار بهینه، سبب افزایش قابلیت نگهداري سلول
آنها بیان کردند چنانچه . از اینولین به عنوان جایگزین چربی در کیک استفاده کردند) 2012(رودریگز و همکاران . داشت

ولید کیک با تر باشد در نتیجه به دام انداختن هوا در خمیر بیشتر شده و تخلخل افزایش یافته که منجر به تویسکوزیته خمیر باال
   .)14(گرددتر میحجم باال
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 نتایج مقایسه میانگین شاخص حجم و تقارن کیک - 4جدول

  نمونه
- یلیم(یک ک شاخص حجم

  *)متر

تقارن کیک شاخص 
  *)متریلیم(

  08/2b±33/96  00/2b±00/66  شاهد

  46/3a±00/106  30/2a± 33/73  بهینه

  .بین آنهاست (p<0.05)دار اختالف معنیحروف غیر مشابه یک ستون نشان دهنده 
  .باشدمقادیر محاسبه شده میانگین سه تکرار می* 
  
  :شاخص تقارن) ج

یابیم که درمی) 4(از نتایج جدول  .شاخص تقارن بیانگر این واقعیت است که کیک از نقطه مرکزي آن حجیم شده است
به طور معمول هر چقدر . که بیانگر عدم صاف بودن سطح کیک است باشد،تر از شاهد میشاخص تقارن کیک در نمونه بهینه باال

این شاخص به عنوان . گرددتر میحجم کیک بیشتر باشد، مرکز آن داراي ارتفاع بیشتر خواهد بود در نتیجه شاخص تقارن نیز باال
گومز و . باشدها بیشتر میز کیک از کنارهتر باشد بیانگر این نکته است که ارتفاع مرکنشانگري براي سطح بوده واگر مقدار آن باال

-تر از شاهد بود و کیک کمکالري حاوي زانتان و لوکاست داراي شاخص تقارن باالگزارش کردند که کیک کم) 2007(همکاران 

. استکالري حاصل از پکتین داراي شاخص تقارن مشابه شاهد کالري حاوي گوار داراي شاخص تقارن کمتر از شاهد و کیک کم
  .)13(باشدشاخص تقارن پائین در کیک حاوي گوار به معناي صاف بودن سطح کیک بوده و بیانگر ارتفاع کمتر آن می

  
  :رنگ پوسته) د

ظاهر غذا از این جهت حائز اهمیت . داده شده است شرح) 5(جدول نتایج حاصل از مقایسه میانگین مقدار رنگ پوسته در 
در . هاي حسی، رنگ غذا استترین ویژگییکی از مهم. باشدطور عمده بر پایه ظاهر آن میپسندي محصول به است که بازار

شود ولی به اي شدن کیک در پوسته و مغز انجام میقهوه. باشدپسند میاي طالیی و یکنواخت موردمحصوالت نانوایی، پوسته قهوه
  .تر استطور عمده در بخش پوسته آشکار
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  یسه میانگین رنگ پوستهنتایج مقا - 5جدول 

 *L* a* b  نمونه

  84/39 ±30/0  79/18 ±80/0  05/57 ±23/1  شاهد

  57/37 ±69/2  01/19 ±89/0  52/54 ±65/4  بهینه

  
داري ندارند که بیانگر گردد که رنگ نمونه شاهد و بهینه از لحاظ آماري تفاوت معنیمشخص می) 5(هاي جدول بر طبق داده

آنها از . نیز به نتایج مشابهی دست یافتند) 2012(رودریگز و همکاران  .کردن چربی با موسیالژ بزرك استتوانایی در جایگزین 
درصد چربی در تهیه کیک اسفنجی استفاده کردند و بدین نتیجه رسیدند که  100و  70، 50، 35اینولین در سطوح جایگزینی 

  .)14(داري با شاهد نداشتاظ رنگ و بافت تفاوت معنیدرصد، از لح 70کیک حاوي اینولین تا سطح جایگزینی چربی 
  

   :گیرينتیجه
چربی در محصوالت قنادي داراي خواص کاربردي بسیاري است بنابراین زمانیکه چربی کاهش یابد خصوصیات حسی و 

آن از ر ایفاي نقش به منظو ؛در نتیجه محققین صنعت غذا باید به وظیفه و نقش چربی توجه کنند. کندتغییر می محصولفیزیکی 
نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که . کندشود که به مقدار زیادي خواص چربی را تقلید میهاي چربی استفاده میجایگزین

توان اي مینپذیر است و تا حد قابل مالحظهاستفاده از موسیالژ بزرك به عنوان جایگزین چربی جهت تولید کیک کم کالري امکا
   .بی را کاهش داد بدون آنکه خواص محصول دستخوش تغیرات نامطلوب گرددمقدار چر
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