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  چکیده
زده تمرکز می کند و یک نمای کلی از این بررسی بر روی اثرات ذخیره سازی منجمد بر ساختار و عملکرد پخت خمیر یخ  

فعالیت بهبود دهنده های خمیر، از جمله امولسیفایر، هیدروکلوییدها و بهبود دهنده های دیگر مورد استفاده خمیر منجمد را 

دتر می شود چون ذخیره خمیر در دماهای زیر صفر باعث افزایش لی نان پخته شده از خمیر منجمد بفراهم می کند. کیفیت ک

ک اسید از مونو میرهای متعددی می شود که بحث شده است. امولسیفایرهای چربی دوست مثل استرهای دی استیل تارتاریخ

و استرهای ساکارز به عنوان عوامل ضد بیاتی به کار می روند. اصالح کننده های خمیر، عوامل ناچیز و دی گلیسیریدها 

با پروتئین باال نیز در خمیر منجمد استفاده شده است. هیدروکلوییدها در شورتنینگ و همچنین بهبود دهنده های تولید نان  

که ناشی از تغییرات آنها برای ایجاد تغییرات  ی به عنوان بهبود دهنده ها هستندحال به دست آوردن اهمیت در صنعت نانوای

ت. دیگر بهبود دهنده های خمیر در طول مراحل پخت نان و ذخیره نان اس ر اجزای اصلی سیستم های آرد گندمساختاری د

 . مثل اسید آسکوربیک ، عسل و عساره چای سبز در زمینه خمیر منجمد بررسی شده است

  خمیر نان منجمد، افزودنی های نانوایی،کیفیت نان کلیدی های واژه
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  مقدمه
دیمی ترین تکنولوژی های شناخته نان یکی از محصوالت غذایی پر مصرف جهان است و تکنولوژی تولید نان احتماال یکی از ق

شده است.این تکنولوژی به زور مداوم در طول سالیان به عنوان مواد جدید، مواد و تجهیزات معرفی شده برای تولیدنان با 

 کیفیت بهتر رشد کرده است در حالی که تحقیقات برای پیشرفت مداوم و موثر در تولید نان گسترش یافته است.

ن آرد، آب، نمک، چربی و قنداست عوامل ور آمدن )میکرو ارگانیسم ها یا شیمیایی(، بهبود دهنده ها، مواد اصلی تولید نا

اصطالح عمومی برایطزیف گسترده ای از مواد مورد استفاده در فرموالسیون نان است که شامل پایدار کننده،امولسیفایر، 

ز برون سلولی، پروتئازها، هیدروالزهای پلی ساکاریدهای غیر آمیال αاکسیدان ها،صمغ ها و آنزیم های مکمل)به عنوان مثال 

سلولوزی، لیپازها، لیپوکسی ژنازها(نیز اغلب اضافه می شوند.نان تازهمعموال دارای یک پوسته قهوه ای طالیی جذاب عطر پذیر 

ت نانوایی تازه اگرچه برشته، ویژگی های برش خوب، مغر دارای بافت نرم و االستیک و احساس دهانی مرطوب است. محصوال

shelf-life  نسبتا کوتاهی در طول ذخیره دارند، تعدادی از تغییرات فیزیکی و شیمیایی یک فرآیند شناخته شده به عنوان

بیاتی رخ می دهد. از دست دادن تازگی با افزایش در سختی نان وکاهش عطرو طعم همراه است که منجر ب از دست دادن 

 مشتری پسندی می شود.

دست دادن رطوبت و رتروگرادسیون نشاسته به عنوان دو عمکانیسم اصلی در سختی نان پدیرفته شده است. این مشکالت  از

نگهداری، همراه با فرآیند های پیچیده موجود در پخت نان معمولی وافزایش تقاضای بازار،جستجوی مداوم برای روش های 

 ز تغییرات نامطلوب و گسترش عمر مفید منجر شده است.کارآمد تولید محصوالت نانوایی در حین جلوگیری ا

صنعت نانوایی به طورفزاینده ای از کاربرد تکنولوژی انجماد استفاده کرده است و مقاالت زیادی در مورد ذخیره سازی خمیر 

نانوایی منجمد منجمدو تاثیر چنین فرآیند هایی روی کیفیت محصول نهایی وجود دارد. عالقه روبه رشد بازاز به محصوالت 

عمدتا به دلیل مزایای اقتصاذی فرآیند  تولید و توزیع متمرکز و همچنین استاندارد کردن کیفیت محصول است این محصوالت 

 به کارگران متخصص نیازمند نیست و امکان تولید نان تازه در هر زمان از روز ممکن است.

والسیون خمیر و همچنین پارامترهای فرآیند مثل زمان مخلوط کیفیت نان های ساخته شده از خمیر منجمد تحت تاثیر فرم

کردن خمیر، سرعت انجماد، مدت نگهداری و سرعت ذوب قرار می گیرد. این عوامل ممکن است یا ب صورت مستقل یا به 

 ه به یا آسیب به شبکه گلوتن می شود ک 2COصورت سینرژیستی باعث کاهش فعالیت مخمر شوند. که منجر به کاهش تولید 
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وعملکرد ضعیف پخت میشود. وجود بهبود دهندها در فرموالسیون خمیر ممکن است   2COنوبه خود باعث نگهداری ضعیف 

 بر مشکالت مربوط به انجماد غلبه کند.

 بررسی ارائه خالصه ای جامع از اثرات دخیره خمیر در دماهای زیر صفر، بهبود دهنده های مختلف مورد استفاده هدف از این 

در خمیرهای منجمد واثرات آنها روی کیفیت نان نهایی می باشد.پژوهش های بالقوه برای بهبود بیشتر تکنولوژی خمیر منجمد 

 نان امروزی نیز بررسی شده است.

 اثرات ذخیره منجمد روی خمیر نان و کیفیت نان

. این ها شامل کاهش تدریجی قدرت خمیر، مشکالت زیادی از تولید نان از خمیر منجمد وجود دارد که توضیح داده شده است

و زمان تخمیر طوالنی تر است، کاهش فعالیت مخمر، کاهش فعالیت مخمر، کاهش حجم قرص  2COکاهش ظرفیت نگهداری 

 نان و بدتر شدن بافت محصول نهایی است.

ماه اول از نگهداری  2ر طول نشان دادند که د( Virginia Giannou, Constantina Tzia)ویرجینیا جیانو و کنستانیا زیا 

ماه پایدار باقی ماند و خصوصیات کیفی قابل  3-2منجمد کیفیت نمونه ها به سرعت کاهش کاهش یافت. اگرچه آن ها بعد از 

 ماه نگهداری نشان داد. 9قبولی حتی بعد از 

د باعث کاهش حجم قرص که به حالت منجمد ذخیره شد است دارای قدرت کمی است که به نوبه خو خمیری: قدرت خمیر

نان می شود. این کاهش قدرت خمیر به فاکتورهای متعددی مربوط می شود مثل کاهش عوامل کاهنده از مخمر،  کاهش 

پیوند های عرضی گلوتن با کریستالیزاسیون  دوباره یخ و توزیع دوباره آب که با تغییر ظرفیت اتصال آب اجزای تشکیل دهنده 

ممکن است باعث از دست دادن قدرت خمیر شود بعضی از دانشمندان پیشنهاد کردند که ضعیف  خمیر تحریک می شود نیز 

شدن خمیر ممکن است به ترشح مواد کاهنده از مخمر مثل گلوتاتیون در طول انجماد مربوط شود. گلوتلتیون خمیر را با 

 در تعیین رئولوژی گلوتن است. شکستن باند های دی سولفید در پروتئین گلوتن تضعیف می کند یک فاکتور مهم 

خمیری که به حالت منجمد ذخیره شده است دارای قدرت کمی است که به نوبه خود باعث کاهش حجم قرص نان می شود. 

این کاهش قدرت خمیر به فاکتورهای متعددی مربوط می شود. مثل ترشح عوامل کاهنده از مخمر،کاهش پیوندهای عرضی 

دوباره یخ و توزیع دوباره آب که با تغییر ظرفیت اتصال آب اجزای تشکیل دهنده خمیر تحریک می گلوتن با کریستالیزاسیون 

 شود نیز ممکن است باعث از دست دادن قدرت خمیر شود بعضی از دانشمندان پیشنهاد کردند که ضعیف شدن خمیر ممکن 
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شود. گلوتاتیون خمیر را با شکستن باندهای دی  است به ترشح مواد کاهنده از مخمر مثل گلوتاتیون در طول انجماد مربوط

 سولفید در پروتئین گلوتن تضعیف می کند یک فاکتور مهم در تعیین رئولوژی گلوتن است.

از سلولهای مخمر  هبرعکس، دیگر محققین پیشنهاد کردند که تغییرات ساختاری در انجماد یخ زدایی  به ترشح مواد کاهند

فرض کرد که کریستالیزاسیون یخ  (Varrianoواریانو ) پیوندهای عرضی مربوط می شود. مخصوصامربوط نیست. اما به کمبود 

تصدیق شده  را افزایش می دهد.  proofدر تضعیف شبکه پروتئین گلوتن شرکت می کند، درنتیجه خمیر را تضعیف و زمان 

د است، منجر به کاهش تولید گاز می شود. طوالنی تر همچنین ناشی از تخریب مخمرها در طول انجما proofاست که زمان 

آنها بیشتر فرض کرده اند که اجزای ساختاری خمیر، مخصوصا پروتئین غیر ممکن است به وسیله فرآیند کریستالیزاسیون 

 مجدد شدید تحت تاثیر قرار می گیرد.

هفته منجر 42ده ذخیره شده برای مشاهده کرد که تشکیل کریستال یخ در خمیر تخمیر ش( Berglund)برگالند : ساختار خمیر

به شکستن ماتریکس گلوتن می شود که شبکه ای با اتصال کمتر، گسسته تر و جدا شده از گرانول نشاسته را نتیجه می 

دهد.این ماتریس گلوتن ناهمگن، گاز را کمتر نگه می دارد و بنابراین این تغییرات ساختاری ممکن است به کاهش توصیف 

خمیر منجمد کمک کند.گرانول های نشاسته خمیر به وسیله تشکیل توده های یخ  proofفزایش زمان حجم قرص نان و ا

 proofبزرگتر در طول کریستالیزاسیون مجدد آسیب می بیند که بیشتر به کاهش توانایی گلوتن به نگهداری گاز در طول 

که کریستالیزاسیون یخ به طور نسبی پروتئین  که پیشنهاد می کند (Gelinus) جلینوس می کند این توسط یافته های کمک

 ها را تحت تاثیر قرار می دهد که خصوصیات نگهداری گاز خمیر منجمد را کاهش می دهد.

نشاسته آسیب دیده یک افزایش خطی در ظرفیت جذب آب خمیر دارد و منجر به ایجاد نشاسته ی آسیب دیده تر در خمیر 

تن به و سیله گرانول های نشاسته به بیرون کشیده می شود. همچنین مقدار آب قابل می شود. ممکن است آب از ماتریس گلو

انجماد ) نسبتی ازآب آزاد که به گلوتن در طول تشکیل خمیر پیوند نشده است.( در خمیر منجمد با زمان ذخیره در شرایط 

کمتر است. این  -C°41باالتر و در  -C°51ی انجماد افزایش می یابد. بعالوه افزایش مقدار آب قابل انجماد در دمای نگهدار

 نتایج در کنار هم نشان می دهد که توزیع مجدد از کل آب موجود در سیستم در طول ذخیره ی انجمادی وجود دارد.

مشاهدات اسکن میکروسکوپی در دمای پایین نشان داد که ذخیره ی خمیر در دمای انجماد برای هفته های متعدد باعث 

 در اثر حرکت آب و رشد کریستال های یخ می شود. آسیب ساختاری
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وجود دارد که ضعیف شدن ساختار پروتئین ناشی از دناتوراسیون پروتئین های  SDSمشاهداتی از اندازه گیری الکتروفورز ژل 

 ی با وزن آب شده یک افزایش قابل توجه در تعداد الیگومرها -گلوتنین است. آنالیزهای ساختار پروتئین خمیر منجمد شده

-مولکولی کم را نشان داد که احتماال ناشی از دپلیمریزاسیون گلوتنین است. این تغییرات مخصوصا بعد از چند سیکل انجماد

 آب شدن قابل مالحظه است.

که اثرات انجماد و نگهداری منجمد در مجموع رفتارهای گلوتنین ها را مطالعه کرد. این ثبت با ارزشی است  (Ribottaریبوتا )

گلیادین ها فقط می توانند  پیوندهای  α ،β ،γگلیادین ها قادر به تشکیل باندهای دی سولفیدی نیستند در حالی که -امگا

تشکیل دهند. زیر مجموعه های گلوتنین، از طرف  inter-chainتشکیل دهد و نمی توانند  intra-chainدی سولفیدی 

( GMPیدی هستند. این تفاوت ها اجازه می دهد که ماکروپلی مر گلوتنین )دیگر، قادر به تشکیل هر دو پیوندهای دی سولف

 که نقش خاصی را در نگهداری ساختار گلوتن بازی می کند، تشکیل شود. 

دپلیمریزاسیون خمیر با افزایش دوره ی نگهداری خمیر در شرایط منجمد، افزایش می یابد. توزیع مجدد آب، کریستالیزاسیون 

ایش مقدار آب قابل انجماد ممکن است ساختار گلوتن را تحت تاثیر قرار دهد و ممکن است یکی از دالیل مجدد خمیر و افز

دپلیمریزاسیون زیر واحد های گلوتنین با وزن مولکولی باال باشد. این پدیده ممکن است باعث کاهش ظرفیت نگهداری گاز در 

 یر می شود.طول تخمیر شود که باعث کاهش حجم نان و افزایش زمان تخم

در تولید خمیر منجمد، زنده ماندن مخمر ها و نگهداری گاز مشکالت اصلی هستند. : زنده ماندن مخمر و قدرت تولید گاز

انجماد و ذخیره انجمادی خمیر کاهش های چشم گیری در تعداد  سلول های زنده مخمر را باعث می شود که در حدود نیمی 

 خیره ی انجمادی نابود می شوند.روز ذ 09از سلول های اصلی بعد از 

مطابق است که منجمد کردن مخمرها در سیستم خمیر باعث افزایش ( Lorenz & Kulpلورنز و کالپ ) این نتایج با نتایج

قابلیت آسیب به سلول در مقایسه با انجماد مستقیم مخمر می شود. چون مخمر در سیستم خمیر تحت استرس اسمزی قرار 

 با انجماد فاز آبی تغلیظ می شوند که ممکن است منجر به اتولیز سلول های مخمر شود. دارد، ترکیبات آلی

و ترکیبات طعم تولید می کند. توانایی تشکیل گاز مخمر به کشش، تعداد سلول های  2COدر طول تخمیر خمیر، مخمر 

تخمیر در آرد گندم برای حمایت از  قندهای قابل %5مخمر، فعالیت سلول و مقدار قندهای قابل تخمیر بستگی دارد. وجود 

 آمیالز است. قدرت  βو  αرشد مخمرها کافی نیست و نیاز به افزایش با قندهای اضافی تولید شده از نشاسته به وسیله فعالیت 
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ره تولید گاز مخمر همچنین تحت تاثیر ذخیره ی انجمادی قرار می گیرد. به ویژه با سرعت انجماد و آب شدن، دما و مدت ذخی

  آب شدن تحت تاثیر قرار می گیرد. -ی منجمد و سیکل های انجماد

انجماد سریع، تولید گاز و تعداد سلول های زنده مخمر را کاهش می دهد. انجماد سریع همچنین باعث حساسیت باالتر نسبت 

 به دست می آید.  – C° 50/9به دوره ی نگهداری از انجماد کند و حداکثر فعالیت مخمر با سرعت انجماد کمتر از 

ویژگی های پخت نان مثل ارتفاع نان و حجم ویژه نیز بسیار زیاد تحت تاثیر مقدار مایعی که از خمیر منجمد در  :کیفیت نان 

آب خمیر نان آزاد شده را به وسیله ی سانتریفوژ جدا کرد و  (Squchiاسکوچی ) طول آب شدن خارج می شود، قرار می گیرد.

آب شدن افزایش می یابد و رابطه ی معکوسی بین  –که مقدار مایع چکیده شده از خمیر با سیکل انجماد  به این نتیجه رسید

شناخته می شود و با dough syruping مقدار مایع سانتریفوژ شده و ویژگی های نان سازی وجود دارد. این پدیده به عنوان 

آب شدن ایجاد می شود و باعث بدتر شدن ویژگی های پخت  نان کاهش توانایی پیوند با آب خمیر ناشی از انجماد و پس از 

 آب شده در مقایسه با خمیر منجمد نشده می شود.  -خمیر نان منجمد

می شود که  dough syrupingو همکاران نشان داد که کاهش ظرفیت نگهداری آب خمیر منجر به افزایش در ( Gys)گایز

آماده سازی خمیر با استفاده از آرد حاصل از گندم کمی سبوس زدایی شده، سطح  با تجزیه ی آرابینوزایالن ایجاد می شود.

کاهش می یابد و در نتیجه حاللیت و تجزیه ی آرابینوزایالن در  %09فعالیت زایالناز در مقایسه با آردهای دانه کامل در حدود 

به طور موثری متوقف می  dough syrupingروز کند می شود. در همان زمان  42در حدود  C° 0نگهداری در یخچال  

 شود.

در طول پخت، گلوتن دوباره هیدراته نمی شود و آب اضافی ممکن است به خمیر نشاسته منتقل شود بنابراین تنش تسلیم 

خمیر نشاسته را تحت تاثیر قرار می دهد و کارایی پخت خمیر را به خطر می اندازد. این مخصوصا در دماهایی که از دمای 

ل شیشه ای خمیر زیاد دور نیستند صحیح است. اگر یک خمیر منجمد به خوبی زیر دمای انتقال شیشه ای نگهداری شود، انتقا

پیش بینی می شود پایداری نسبی به زمان ذخیره می دهد. متاسفانه دمای انتقال شیشه ای معموال زیاد باالتر از دمای فریزر 

 نیست. -C° 51 تجاری 

ن حاصل از خمیر منجمد اثرات زیان آوری به ویژگی ها و بافت در هنگام کهنه شدن نشان می دهد. کهنه نا: نان کیفیت ذخیره

 شدن محصوالت نانوایی به طور نمونه شامل یک افزایش در سفتی مغز نان، کاهش طعم و آروما و کاهش تردی است. 
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انجمادی می تواند تغییرات ساختاری و آرایش  توزیع مجدد آب و کریستالیزاسیون دوباره یخ در خمیر در طول ذخیره ی

مولکول های آمیلوز و آمیلوپکتین را تحریک کند و این تغییرات در ژالتینیزاسیون و رتروگراداسیون نشاسته منعکس خواهد 

ث افزایش درجه رتروگراداسیون می شود. نان حاصل از خمیر منجمد 1جماد باعشد. باقی ماندن طوالنی تر خمیر در شرایط ان

( در مقایسه با نان حاصل از خمیر منجمد نشده را نشان می C°2همچنین رتروگراداسیون سریع تر نشاسته در دماهای پایین )

 دهد که باعث افزایش سفتی نان می شود. 

 ر معرفی شده اند که شامل : تکنیک های متعدد بهبود سازی در سال های اخی

 جداسازی مخمرهای مقاوم به انجماد .5

 شبکه خمیر کردن ب مثل هیدروکلوئیدها برای پایدارآاضافه کردن بهبود دهنده  مثل امولسیفایرها و ترکیبات باند کننده  .4

 Shelf- lifeاضافه کردن پروتئین های گندم برای افزایش  .4

 تغییر ترکیبات خمیر .2

 های مقاوم به حرارت برای کاهش زمان تخمیر استفاده از آنزیم .1

 آب شدن -اپتیمم سازی مخلوط کردن، منجمد کردن و سیکل انجماد .0

 برای محدود کردن گستره ی بحث در این بررسی، فقط بع استفاده از بهبود دهنده ها در بخش های بعدی پرداخته خواهد شد.

 ت آن هابهبود دهنده های مورد استفاده در خمیر منجمد و اثرا

وقتی ترکیبات بهبود دهنده ی قدرت خمیر استفاده می شوند، ماتریس خمیر تقویت شده و بنابراین فشار گاز باالتر)قدرت 

تولید گاز مخمر( برای ایجاد افزایش در حجم قرص نان ضروری است. در این بررسی بهبود دهنده ها به سه دسته تقسیم شده 

 ا و دیگر بهبود دهنده ها.اند: امولسیفایرها، هیدروکلوئیده

 امولسیفایر ها

مطالعات شامل استفاده از امولسیفایرهای وابسته به چربی در پخت به خوبی سند سازی شده اند. این امولسیفایرها به عنوان  

 هسته، با نشاتاثیر سورفکتانت در به تاخیر انداختن بیاتی در نتیجه ی برهم کنش آن ها ب سورفکتانت نیز شناخته می شوند.

تاخیر انداختن فرآیند رتروگراداسیون و بلوکه کردن تحرک آب بین گلوتن و نشاسته است که از جذب آب توسط نشاسته 

 جلوگیری می کند. 
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امولسیفایرها همچنین می توانند با لیپیدهای اضافه شده واکنش داده و کشش سطحی را در حباب های گاز کاهش می دهند و 

 کوچک به تعداد زیاد تشکیل می شود. در نتیجه حباب های 

( و DATEMتا از امولسیفایرهای بسیار مطالعه شده یعنی استرهای مونو و دی گلیسرید دی استیل تارتاریک اسید ) 4

 استرهای ساکارز توصیف شده اند.

 DATEM:  کیفیت نان استفاده امولسیفایرهای آنیونی روغن در آب هستند که به عنوان تقویت کننده های خمیر برای ببود

می شوند. وقتی به خمیر اضافه می شوند محدوده ی تحمل خمیر در مقابل زدن، نگهداری گاز و مقاومت خمیر در مقابل 

فروپاشیدگی را بهبود می دهند. آن ها همچنین حجم قرص نان را بهبود می دهند و به مغز نان بافت فنری، دانه دانه و 

 دهند.  همچنین ویژگی های برش خوب می

ممکن است تجمع پروتئین های گلوتن را در خمیر با باند کردن سطح هیدروفوبیک پروتئین  DATEMمثل  یامولسیفایرهای

افزایش دهد. این یک شبکه قوی پروتئینی ایجاد می کند که به نوبه ی خود نانی با بافت بهتر و حجم بیشتر تولید خواهد کرد.  

ین ممکن است فاز مایع کریستالی الیه الیه ای در آب تشکیل دهد که با گلیادین پیوند می امولسیفایرهای هیدروفیلیک همچن

دهد. تشکیل چنین ساختاری به سلول های گازی اجازه ی گسترش می دهد و به االستسیته ی خمیر کمک می کند که باعث 

 افزایش حجم نان می شود.

ز آن دارای سختی کمتر است و سرعت بیاتی را به تاخیر می در خمیر منجمد نانی تولید می کند که مغ DATEMوجود 

به عنوان نرم کننده مغز نان  به طور نزدیکی به برهم کنش آن با نشاسته  DATEMکاربرد  (ZOBEL 1973). زوبل اندازد

ری می کند مربوط است، مخصوصا به مولکول های خطی آمیلوز و نیز به آمیلوپکتین تشکیل این کمپلس از بیاتی نان جلوگی

که می  βکه یا با جلوگیری از رتروگرادسیون آمیلوز  با آمیلوپپکتین است  یا با داشتن تعداد کمتر  هسته های آمیلوز نوعی

نرم کننده های مغز نان همچنین ممکن است حرکت آب از گلوتن به  زوبلتواند جلوی رتروگراداسیون  آمیلوپکتین را بگیرد.

 س با نشاسته کم کنند و داخل سطح نشاسته جذب شوند.نشاسته را با تشکیل کمپلک

با نگهداری بهتر ساختار گلوتن منعکس می شود که احتماال ناشی از اثر پایدار کنندگی آن باشد  DATEM بهبود به وسیلِه

 گلیادین ایجاد می شود.-DATEM-که به وسیله برهم کنش با پروتئین های گلوتن برای تشکیل کمپلکس گلوتئین
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امولسیفایر های استر ساکارز شامل یک سر قندی هیدروفیلیک و یک یا بیشتر دم لیپوفیلیک  اسیدهای : سترهای ساکارزا

اضافه  را تعیین میکند. (HLB)لیپوفیلیک -چرب است.درجه ی استریفیکاسیون و طول ذنجیره اسید چرب تعادل هیدروفیلیک

بیشتر، تحمل مخلوط  shelf lifeا ساختار خمیر خوب و نرم، حجم باال، کردن استرهای ساکارز در فرموالسیون خمیر نانی ب

 آب شدن بهتر می دهد.-کردن خمیر افزایش یافته و پایداری انجماد

استرهای ساکارز می تواند با نشاسته و پروتئین ها واکنش داده و کمپلکس تشکیل دهد که برخصوصیات فیزیکوشیمیایی هر 

سته، استرهای اسید چرب ساکارز بیشتر با مولکول های آمیلوز واکنش می دهد تا کمپلکس با دو جز اثر دارند. برای نشا

مولکول های آمیلوز مارپیچی در طول ژالتینیزاسیون تشکیل دهد این کمپلکس ها از رتروگراداسیون نشاسته جلوگیری می 

 کند که محصول پخته شده با زمان تازگی ظوالنی تر را موجب می شود .

پایین، نمک، الکل، دماهای باال و برش حساس هستند که می تواند باعث لخته شدن پروتئین شود که اغلب  pHین ها به پروتئ

غیر قابل برگشت است. استرهای ساکارز می تواند با مولکول های پروتئین برهم کنش داده وپروتئین را کمتر مستعد لخته 

روه های آمینواسید قسمت غیر قطبی و زنجیرهای اسید چرب مولکول سازی کند برهم کنش هیدروفوبیک می تواند بین گ

خواص حسی نان مثل سختی مشاهده شده، به هم پیوستگی، صمغیت و مرطوب بودن نیز از  های استرساکارز ایجاد شود.

 مزایای اضافه کردن استرهای ساکارز است.

ر آب منجمد شده در نشاسته ی گندم کاهش می دهد که به اضافه کردن استرهای ساکارز آسیب به مخمرها را با افزایش مقدا

عنوان کرایوپروتکتات برای سلول های مخمر عمل می کند.عالوه براین اضافه کردن استرهای ساکارز از دناتوراسیون پروتئین 

 ل می شود.های گندم در طول انجماد جلوگیری می کند. به عنوان یک نتیجه، آسیب به ویژگی های پخت خمیر منجمد حداق

 هیدروکلوئیدها

پایداری انجماد آب شدن را در غذاهای منجمد با نشاسته تغلیظ شده بهبود می دهد. اضافه کردن صمغ زانتان به : صمغ زانتان

فرموالسیون خمیر منجمد می تواند خمیر را با تشکیل برهم کنش قوی با پروتئین های آرد تقویت می کند. آن همچنین 

عالیت آبی مغز نان را 1خمیر برای نگهداری گاز را افزایش می دهد، افزایش حجم ویژه نان نهایی و ف جذب آب و توانایی

 افزایش می دهد.افزایش در حجم ویژه، همچنین تخلخل زیاد)ساختار باز( و پوسته ی نرم تر اگرچه در غلظت های پایین صمغ 

صمغ زانتان موجب کاهش حجم ویژه در مقایسه با نمونه های  پایه ی آردی( افزایش در غلظت %50زانتان به دست می آیند )

 کنترل می شود.
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محصوالت از  shelf lifeدر محصوالت نهایی صمغ گوار برای بهبود تغییرات هم زدن ودستورالعمل پخت، افزایش : صمغ گوار

 کار می رود.    طریق نگهداری آب و برای جلوگیری از سینرزیس در غذاهای منجمد و پرکننده های کیک به 

اگر چه در خمیر منجمد اضافه کردن صمغ گوار زیان آور است و موجب محصولی با ویژگی های مطلوب کمتر در مقایسه با 

نمونه های کنترل می شود چون حجم و تخلخل نان را کاهش می دهد و پوسته نان الستیکی با ضخامت کم تولید می کند. در 

سید که اضافه کردن صمغ گوار در خمیر منجمد نانی با حجم بیشتر، مغز نان با ساختار باز و به این نتیجه ر  ریبوتامقابل 

درصد باالتر سلول های گازی تولید می کند. دلیل ممکن در ناسازگاری نتایج ممکن است سطح باالی صمغ گوار استفاده شده 

 باشد.  ریبوتاتوسط 

اینتریفیکاسیون گروه های هیدروکسیل سلولز با گروه های ، HPMCدر : (HPMCهیدروکسی پروپیل متیل سلولز )

متوکسیل و هیدروکسی پروپیل حاللیت آن در آب را افزایش می دهد همچنین مقداری میل ترکیبی به فاز غیر قطبی در 

کنواختی خود خمیرها می دهد. بنابراین، در یک سیستم چند فاز مثل خمیر نان، این رفتار دوگانه به خمیر اجازه می دهد تا ی

فیلم های دو رویه ای را در مرزهای سلول های گازی تشکیل می دهد که به سلول ها در برابر انبساط  HPMCرا حفظ کند. 

گاز پایداری می دهد وشرایط فرآیند را تغییر می دهد. همچنین به عنوان یک سد در برابر کاهش محتوای رطوبت عمل می 

ری را بدون ایجاد اثرات مضر در دلپذیری نان تامین می کند. همچنین حجم ویژه نان نهایی کند. بنابراین بافت بهتر و نرم ت

قادر به افزایش جذب آب و حفظ  HPMCبه طور چشم گیری تحت تاثیر دوره ی نگهداری قرار نمی گیرد.  HPMCحاوی 

و سرعت سفت شدن مغز نان به زمان  بیاتی نان نهایی را به تاخیر می اندازد HPMCمحتوای رطوبتی محصول حاوی آن است. 

هیدروفیلیک است، می تواند آب در دسترس سیستم را باند کند، احتمال  HPMCذخیره ی منجمد وابسته نیست چون 

تشکیل کمپلکس بین پلی مر های موجود در نان را کاهش می دهد. برعکس پروتئین ها یا پلی ساکارید های نشاسته، مولکول 

منجر به توزیع دوباره ی آب در خمیر نمی شود و به عنوان  HPMCپایین متراکم نمی شوند. حضور  های نشاسته در دمای

 یک نتیجه، تشکیل پل ها بین گلوتن و نشاسته ایجاد نخواهد شد و در نتیجه بیاتی نان تا حدودی جلوگیری خواهد شد.   

تفاده می شود قادر به بهبود حجم ویژه نان در نتیجه ی کاپاکارآگینان وقتی به عنوان یک افزودنی خمیر اس: کاپاکارآگینان

 برهم کنش با پروتئین های گلوتن است.

نشان داد که در حضور کاپاکارآگینان، محتوای رطوبتی نان نهایی باالتر از کنترل بود اگرچه فعالیت آبی پایین تر  (Lean) لین

ب آب و نگهداری محتوای رطوبتی محصولی که اضافه شده است بود. این نتایج با توانایی هیدروکلوئیدها برای افزایش جذ

 مطابقت دارد در حالی که فعالیت آبی را کاهش می دهد که ناشی از رقابت با پلی مرهای نان مثل پروتئین ها و نشاسته است.
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اد را کاهش می کاپاکارآگینان مقدار آب قابل انجم %4و  %5نشان دادند که ( Sharadanant & Khan) شاردنانت و خان

ایجاد  proof( را افزایش می دهد و یک اثر مخرب روی خمیر منجمد با افزایش زمان R/Eدهد، ماکزیمم مقاومت به کشش )

می کند. اگرچه اضافه کردن آن باعث افزایش در حجم قرص نان می شود. کاپاکارآگینان نانی با ظاهر نامرغوب ایجاد می کند 

بنابراین کاپاکارآگینان، بهبود دهنده ی    رنگ سنج و کاهش کیفیت مغز نان قابل مشاهدده است. کمتر در Lکه با مقدار رنگ 

مناسبی برای خمیر منجمد نیست چون سرعت سفت شدن باالتری را ایجاد می کند و به بیاتی در مقایسه با نان بدون افزودنی 

 کمک می کند و کارآیی پخت را بهبود نمی دهد. 

، صمغ CMCدر سالهای اخیر تحقیقات گسترده ای در استفاده از دیگر صمغ های هیدروفیلیک مثل : دیگرهیدروکلوئیدهای 

 عربی و صمغ خرنوب برای بهبود کیفیت خمیر منجمد و محصول پخته شده ی نهایی انجام شده است.

وب روی کیفیت خمیر ، صمغ عربی و صمغ خرنCMCاثر سطوح متفاوت از صمغ های هیدروفیلیک مثل   شاردنانت و خان

و افزایش در ماکزیمم  proofهفته و روی خصوصیات نان را بررسی کردند. آن ها یک کاهش در زمان  50منجمد شده برای 

R/E  4و  %5برای % CMC  صمغ خرنوب در مقایسه با کنترل گزارش کردند و توانایی صمغ ها برای بهبود کیفیت  %4-5و

صمغ عربی مقادیر مشابهی با کنترل  %4آب شدن را پیشنهاد کردند. اگرچه افزودن  –د خمیر منجمد با کاهش آسیب انجما

صمغ عربی مقادیر پایین تری از کنترل داد. افزودن صمغ ها همچنین حجم ویژه ی  %4و  %5و  CMC %4داد و اضافه کردن 

ایجاد شد.  CMCسپس صمغ عربی و  قرص نان را به طور قابل توجهی افزایش دادند، با صمغ خرنوب باالتری حجم نان و

ظاهر خارجی نان و خصوصیات داخلی آن مثل بافت، ساختار دیواره ی سلول، رنگ و نرم بودن نیز بهبود یافتند. سفتی به طور 

 کاهش یافت. CMCچشم گیری به ترتیب با افزودن صمغ خرنوب، صمغ عربی و 

 دیگر بهبود دهنده های خمیر

ا برای بهبود بافت و حجم نهایی قرص نان همچنین برای افزایش قدرت خمیر مورد نیاز است. به اکسیدان ه: آسکروبیک اسید

 علت مرگ مخمر ها در طول ذخیره ی انجمادی، مواد کاهنده )به ویژه گلوتاتیون( تشکیل می شود مه منجر به کاهش قدرت 

تنی ضروری هستند می شود. بنابراین اکسیدان گلوتن در نتیجه پلهای دی سولفیدی تضعیف شده که در پایداری شبکه گلو

 های بیشتری برای خنثی کردن این عمل کاهنده در تولید خمیر منجمد مورد نیاز است.
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هفته نانی با حجم  1در خمیر منجمد شده به مدت  AAاز  ppm599و همکاران ادعا کردند که اضافه کردن  (Kenny) کنی

کمتر بود. اندازه گیری های اکستنسوگراف خمیر حاوی  AAمقدار سفتی در نان های حاوی  بسیار باالتر از کنترل تولید کرد،

AA  5خمیر قوی تری را نشان داد که دارای مقادیرcmR .بیشتری از خمیر کنترل بود 

 KBاستفاده از FAO و WHOافزایش می یابد ولی در  AA( اثر بهبود دهندگی KBبا پتاسیم برومات ) AAبا ترکیب 

 ل قبول نیست.قاب

سورفکتانتی است که حجم و نرمی نان تازه و منجمد را حفظ می کند، حجم خمیر منجمد  :(SSLسدیم استئارول الکتیالت )

 است.AA و  DATEMرا افزایش می دهد ولی مقدار افزایش ایجاد شده در اثر آن کمتر از  

ع استفاده می شود. خصوصیات رئولوژیکی خمیر منجمد )بر پایه ی آرد( به صورت خشک یا مای %0- 2عسل در غلظت : عسل 

بهبود می دهد. عسل مایع اثرات بهتری از عسل خشک نشان می دهد. عسل از پروتئین های گلوتن  R/Eرا با افزایش مقادیر 

بیاتی در مقابل آسیب دیدن در طول انجماد جلوگیری می کند که احتماال ناشی از ویژگی های هیگروسکوپیک آن است. عسل 

 را به تاخیر انداخته و رنگ را بهبود می دهد.

در خمیر افزایش می یابد که پیوند  SHمقدار گروه های  GTEبه طور چشم گیری با اضافه کردن : (GTEعصاره چای سبز )

 می شود در SSباعث کاهش  SHدی سولفیدی بیشتر می شود. افزایش  –های عرضی شبکه گلوتن از نوع تبادل سولفیدریل 

کاهش می یابد که برای  GTEبه مقدار زیاد با اضافه کردن  R/Eنتیجه شبکه گلوتنی ضعیف تری ایجاد می شود. مقادیر 

اصالح آرد گندم های سخت خوب است. معموال افزایش قدرت خمیر باعث افزایش حجم می شود ولی تا حدی این امر صحیح 

نایی آن را ندارند که خمیر را گسترش دهند نان کوچکتری ایجاد خواهد است و اگر خمیر بیش از حد قوی باشد چون گازها توا

اثرات منفی روی نان دارد از جمله اینکه باعث کاهش حجم متوسط نان می شود و سفتی نان را کاهش می دهد.  GTE شد.

 باعث کاهش کیفیت نان می شود. GTEدر کل مقادیر باالی 
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