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  چکیده
شود اما، امروزه با  این امولسیون روغن در آب توسط زرده تخم مرغ ایجاد می. عی امولسیون روغن در آب استسس مایونز نو

عروقی، موجب شده است که برخی مصرف کنندگان سس مایونز  -های قلبی اثبات ارتباط مصرف کلسترول تخم مرغ و بیماری

از این رو در این پژوهش امکان . رای سالمتی تلقی کنندرا به عنوان یک چاشنی حاوی تخم مرغ، یک ماده غذایی مضر ب

استفاده از صمغ کتیرا و ایزوله پروتئین سویا به عنوان جایگزین بخشی از زرده تخم مرغ در سس مایونز مورد مطالعه قرار 

تخم مرغ موجود در  های آزمایش با ترکیب ایزوله پروتئین سویا و صمغ کتیرا به منظور جایگزین نمودن بخشی از تیمار. گرفت

های فیزیکوشیمیایی و حسی مایونز  مایونز، با استفاده از طرح آزمایشی مخلوط اپتیمال مشخص و اثر جایگزینی بر ویژگی

طور کلی  به. مطابق نتایج حاصل با افزایش جایگزینی کتیرا و ایزوله پروتئین سویا، پایداری افزایش یافت. بررسی گردید

و و ایزوله پروتئینی سویا از لحاظ خصوصیات بررسی شده از کیفیت قابل قبولی برخوردار بودند  های حاوی کتیرا نمونه

این، با  بر بنا(. جایگزینی تخم مرغ با ایزوله پروتئین سویا و کتیرا% 33)تعلق گرفت  3ترین امتیاز از نظر حسی به نمونه  بیش

 .توان تخم مرغ مایونز را تا حد قابل توجهی کاهش داد می مناسب کتیرا و ایزوله پروتئین سویا،  استفاده از غلظت

 سس مایونز، ایزوله پروتئین سویا، کتیرا، جایگزین تخم مرغ:  کلیدی های واژه

  مقدمه
های خوراکی گیاهی در یک  طبق تعریف استاندارد ایران، مایونز نوعی امولسیون روغن در آب است که از امولسیون شدن روغن

های  در میان ترکیبات مایونز، تخم مرغ به دلیل نقش .]1[ شود سرکه و توسط زرده تخم مرغ ایجاد می فاز مایع حاوی

کنندگی و پایداری، جزء مهمی است و ساختمان غالب موجود در  کنندگی، امولسیون ای مناسب شامل کف عملکردی و تغذیه

های چرب  ها، اسید امولسیفایری، منبع پروتئین، فسفولیپید  یمرغ عالوه بر داشتن ویژگ تخم .]2[دهد  فاز پیوسته را تشکیل می

  هایی نظیر های بافتی و قوام امولسیون ویژگی. ای باالیی دارد بنابراین ارزش تغذیه. باشد ها و مواد معدنی می ضروری، ویتامین
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ده تخم مرغ دارد که قطرات باشند بستگی به مقدار حضور تخم مرغ کامل یا زر درصد چربی می 08سس مایونز که محتوی 

ای با قطرات روغن امولسیون  های پیچیده کنش دارد در حالی که در همین زمان در برهم روغن را در برابر تجمع پایدار نگه می

های رئولوژیکی امولسیون و به ویژه ویسکوزیته آن  ای را خواهد داد که سنجش ویژگی شود و در نتیجه تشکیل شبکه درگیر می

اما امروزه افزایش مصرف تخم مرغ به خاطر مقادیر باالی کلسترول باالی موجود در زرده آن، نگرانی . سازد ان پذیر میرا امک

های قلبی  وجود مقدار کلسترول باالی موجود در زرده تخم مرغ و ارتباط آن با بروز بیماری. ]3[ کرده استای را ایجاد  عمده

های مشابه مایونز  جایگزین کردن تخم مرغ و تولید سس مایونز کم کلسترول با ویژگی عروقی، زمینه مطالعات مختلفی را جهت

ای در خصوص استفاده از ایزوله پروتئین سویا به همراه کتیرا به عنوان  تا کنون هیچ گونه مطالعه. معمولی فراهم آورده است

هدف امکان سنجی قابلیت استفاده از مخلوطی از  لذا در این پژوهش با. جایگزین تخم مرغ در سس مایونز صورت نگرفته است

در این راستا، تأثیر جایگزینی . ایزوله پروتئین سویا و کتیرا به منظور جایگزین کردن بخشی از تخم مرغ مایونز شکل گرفت

 .بررسی گردید های فیزیکوشیمیایی، حسی تخم مرغ مایونز با ایزوله پروتئین سویا و کتیرا بر ویژگی

 ها شمواد و رو

های  در نمونه)، تخم مرغ، ایزوله پروتئین سویا و کتیرا %(66)های مایونز تولیدی شامل روغن  فرموالسیون نمونه :مواد اولیه

، پودر خردل %(2/1)، نمک %(5)، شکر %(6)استیک اسید % 11، سرکه (در نظر گرفته شد% 9ها  مختلف متغیر و مجموع آن

درصد رطوبت دارد و  55که تخم مرغ تازه حدود  با توجه به این. بود( 35/12)و آب %( 15/8)های مجاز  کننده ، پایدار%(3/8)

صورت  دهد، ایزوله پروتئین سویا و کتیرا جایگزین ماده خشک تخم مرغ شده و به درصد آن را ماده خشک تشکیل می 25

 .ها تقریبا ثابت بود هطوری که رطوبت نمون سوسپانسیون محلول در آب در هر تیمار استفاده شدند، به

. ]4[شد  استفاده AOACهای مایونز از روش استاندارد  گیری رطوبت و خاکستر نمونه به منظور اندازه: های شیمیایی آزمون

میزان کربوهیدرات نیز از . شد گیری اندازه ]5[بلی و دایر و روش ها به ترتیب با استفاده از روش کلدال  پروتئین و چربی نمونه

 .حاصل شد 188از ( خاکستر، رطوبت، پروتئین و چربی)درصد تمامی ترکیبات تفریق 

ها به مدت  های سانتریفوژ توزین شد و لوله گرم نمونه درون لوله 15گیری پایداری فیزیکی،  جهت اندازه :های فیزیکی آزمون

پایداری امولسیون . وغن دور ریخته شده رپس از این مرحله الی. فوژ گردیدنددور در دقیقه سانتری 5888دقیقه در سرعت  38

 .]6[بر حسب درصد با استفاده از رابطه زیر تعیین شد 

(1) 

 

 )%(پایداری ×188

 

 3888گراد قرار داده شده و سپس با دور  درجه سانتی 58ساعت در دمای  40ها به مدت  جهت تعیین پایداری حرارتی، نمونه

 .ثبات مایونز در برابر حرارت نیز با استفاده از رابطه باال تعیین شد. انتریفوژ شددقیقه س 18بر دقیقه به مدت 

داور به عنوان ارزیاب  12های اولیه  های مایونز تولیدی، پس از انجام آزمون به منظور ارزیابی حسی نمونه :ارزیابی حسی

فاکتور مؤثر سس مایونز شامل  5ای استفاده شد و  نقطه 5ها از مقیاس هدونیک  به منظور ارزیابی حسی نمونه. انتخاب شدند

 .ظاهر، رنگ، طعم، بافت و پذیرش کلی مورد ارزیابی قرار گرفت
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های مایونز، از طرح مخلوط اپتیمال برای سه ترکیب ایزوله  در این پژوهش به منظور تعیین تیمار :تجزیه و تحلیل آماری

و تخم مرغ  1-8( B)، کتیرا 4-8( A)ه طوری که برای ایزوله پروتئین سویا پروتئین سویا، کتیرا و تخم مرغ استفاده شد، ب

(C )9-4  بود( درصد 9)این مقادیر بر اساس درصد تخم مرغ در مایونز معمولی . گرم مایونز در نظر گرفته شد 188گرم در .

 . انجام گرفت SASم افزار درصد و به کمک نر 95ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح اطمینان  مقایسه میانگین

 نتایج و بحث

شود با افزایش  طور که مشاهده می همان. ارائه شده است 2های مایونز در جدول  ترکیب شیمیایی نمونه :ترکیب شیمیایی

رفت،  یگونه که انتظار م ها افزایش یافته و همان های مایونز، محتوای پروتئین آن درصد جایگزینی ایزوله پروتئین سویا در نمونه

دار وجود  لف اختالف معنیهای مخت چنین، بین میزان خاکستر نمونه هم. های مختلف وجود دارد دار بین نمونه اختالف معنی

طوری که با افزایش جایگزینی تخم مرغ با ایزوله پروتئین سویا، به دلیل تأثیر محتوای خاکستر ایزوله پروتئین سویا بر  دارد، به

 (. P <85/8)ها، افزایش یافت  روی خاکستر محصول نهایی، میزان خاکستر نمونه

 های مایونز ترکیب شیمیایی نمونه -2جدول 

 کربوهیدرات چربی پروتئین خاکستر رطوبت نهنمو

 a858/8±45/23 d885/8±955/8 dc825/8±92/1 a255/8±55/65 a825/8±00/5 (شاهد)1

2 a885/8±36/23 c881/8±904/8 a835/8±15/2 a858/8±59/65 a895/8±50/5 

3 a188/8±58/23 bc8885/8±904/8 de885/8±09/1 a835/8±69/65 a808/8±53/5 

4 a388/8±58/23 abc8885/8±905/8 bdc815/8±96/1 a118/8±62/65 a328/8±53/5 

5 a888/8±68/23 ab8888/8±998/8 abc848/8±84/2 a125/8±63/65 a828/8±54/5 

6 a288/8±58/23 bc8885/8±904/8 e835/8±56/1 a838/8±59/65 a228/8±56/5 

7 a815/8±66/23 a8885/8±998/8 de825/8±05/1 a128/8±58/65 a848/8±59/5 

8 a325/8±55/23 abc8885/8±909/8 ab858/8±86/2 a898/8±65/65 a885/8±05/5 

9 a158/8±05/23 abc881/8±909/8 ab805/8±89/2 a838/8±53/65 a138/8±34/5 

11 a188/8±58/23 a8885/8±998/8 de828/8±06/1 a165/8±06/65 a855/8±50/5 

 

افزایش ویسکوزیته فاز آبی، به دنبال . های مایونز تهیه شده، پایداری باالیی نشان دادند طور کلی نمونه به :پایداری مایونز

های تخم مرغ، به دلیل کاهش حرکت قطرات روغن، باعث افزایش  عنوان جایگزین  افزودن کتیرا و ایزوله پروتئین سویا به

های  تیمار)حاوی ایزوله پروتئین سویا به همراه کتیرا  های بیشترین پایداری فیزیکی و حرارتی مربوط به تیمار. پایداری گردید

و  ابوقوشو ( WPC-FGB)کار بردن کنسانتره آب پنیر و صمغ فنوگریک  با به ، ]5[و همکاران  هرالد. باشد می( 0و  5و  4

 نز، به نتایج مشابهی به کار بردن یوتاکاراگینان و پروتئین گندم به عنوان جایگزین تخم مرغ در سیستم مایوبا ، ]0[همکاران 
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( جایگزینی تخم مرغ با ایزوله پروتئین سویا% 22) 9در تیمار ( 43/90)ترین مقدار پایداری  عالوه بر این کم. دست یافتند

 . تواند فقدان کتیرا در فرموالسیون باشد مشاهده شد که دلیل آن می

 

 

 های مایونز تولیدی پایداری نمونه. 1شکل

. نشان داده شده است 3های مایونز تهیه شده در این پژوهش در جدول  حاصل از ارزیابی حسی نمونه نتایج: ارزیابی حسی

% 33)تعلق گرفت  3ترین امتیاز به نمونه  ها کسب کردند و بیش به لحاظ ظاهر، امتیاز کمتری از سایر نمونه 4و  5های  نمونه

ها از نظر ظاهر تفاوت معنی دار  در نهایت، از لحاظ آماری بین نمونهاما ( جایگزینی تخم مرغ با ایزوله پروتئین سویا و کتیرا

های تولید شده به لحاظ  در میان نمونه. ترین امتیاز مشاهده شد کم 2ترین و تیمار  بیش 18از لحاظ رنگ تیمار . مشاهده نشد

. تعلق گرفت( فاقد کتیرا) 9و  2های  تیمارترین امتیاز به  تعلق گرفت و کم 5و  18و  1های  ها به تیمار طعم، باالترین امتیاز

کنندگان، خوشایند  کند که از نظر برخی مصرف های مایونز ایجاد می ایزوله پروتئین سویا به همراه کتیرا طعم خاصی در نمونه

بر . کسب کردند های باالتری های دارای ترکیبی از تخم مرغ، ایزوله پروتئین سویا و کتیرا امتیاز به همین سبب نمونه. باشد می

به دلیل  2رسد تیمار  به نظر می. تعلق گرفت 2و  3های  ترین امتیاز بافت به ترتیب به تیمار طبق نظر ارزیابان، باالترین و پایین

کنندگان  ها بود که از لحاظ مصرف تری نسبت به سایر نمونه فقدان کتیرا و مقدار تخم مرغ کم در فرموالسیون دارای بافت شل

 3های  ترین امتیاز به تیمار و بیش 2  ترین امتیاز به تیمار در نهایت از نظر پذیرش کلی، کم. تری قرار گرفت یرش کممورد پذ

 .تعلق گرفت 1و ( جایگزینی با ایزوله پروتئین سویا و کتیرا% 33)
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 های مایونز تولیدی ارزیابی حسی نمونه  -3جدول 

 پذیرش کلی بافت طعم رنگ ظاهر نمونه

 a246/8±88/4 ab259/8±55/3 a200/8±80/4 ab200/8±92/3 a200/8±92/3 (شاهد) 1

2 a329/8±55/3 b385/8±25/3 b359/8±92/2 a322/8±15/3 b336/8±80/3 

3 a285/8±15/4 ab285/8±03/3 ab335/8±58/3 b251/8±15/4 a229/8±92/3 

4 a318/8±65/3 ab241/8±03/3 ab256/8±65/3 ab213/8±88/4 ab258/8±25/3 

5 a259/8±25/4 a159/8±25/4 a193/8±92/3 ab259/8±55/3 ab210/8±55/3 

6 a268/8±80/4 a295/8±15/4 ab200/8±42/3 ab329/8±55/3 ab225/8±33/3 

7 a200/8±50/3 ab295/8±03/3 ab256/8±65/3 ab390/8±50/3 ab229/8±42/3 

8 a241/8±15/4 ab225/8±65/3 ab359/8±58/3 ab200/8±92/3 ab200/8±50/3 

9 a329/8±55/3 ab246/8±88/4 b123/8±88/3 ab210/8±55/3 ab100/8±33/3 

11 a336/8±92/3 a200/8±42/4 a213/8±88/4 ab246/8±88/4 ab285/8±03/3 

 

 :نتیجه گیری کلی

های حاوی کتیرا  طور کلی نمونه به. مطابق نتایج حاصل با افزایش جایگزینی کتیرا و ایزوله پروتئین سویا، پایداری افزایش یافت

ترین امتیاز از نظر حسی  و بیشو ایزوله پروتئینی سویا از لحاظ خصوصیات بررسی شده از کیفیت قابل قبولی برخوردار بودند 

کتیرا و مناسب   این، با استفاده از غلظت بر بنا(. جایگزینی تخم مرغ با ایزوله پروتئین سویا و کتیرا% 33)تعلق گرفت  3به نمونه 

 .توان تخم مرغ مایونز را تا حد قابل توجهی کاهش داد ایزوله پروتئین سویا، می

  :منابع

 .2454های شیمیایی سس مایونز، استاندارد شماره  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، آزمون] 1[

[2] Depree, J. A., and Savage, G. P. 2001. Physical and flavor stability of mayonnaise. Journal of  Food Science 

and Technology, 12:157-163. 

[3] Paraskevopoulou, A., Kiosseoglou, V., Alevisopoulos, S., and Kasapis, S. 1999. Influence of reduced-

cholesterol yolk on the viscoelastic behaviour of concentrated O/W emulsions. 

Journal of Colloids and Surface, 12: 107-111. 

[4] Aoac. 2005. Official methods of analysis of the association of official analytical chemists, vol. Ii. Arlington, 

va: association of official analytical chemists.  

[5] Bligh, e. G., and dyer, w. J. 1959. A rapid method of total lipid extraction and purification. Canadian journal 

of biochemistry and physiology, 37:911-917. 
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