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چکیده:
امروزه ،تمایل مصرف کنندگان به محصوالت سالم و فراسودمند بیشتر شده است .فیبرهای رژیمی در آن دسته از موادی قرار
می گیرند که افزودن آنها به محصول ،موجب ارتقا ارزش غذایی میشوند .مطالعات اخیرحاکی از آن هستند که ارتباط
مستقیمی بین مصرف فیبر و کاهش احتمال بروز بیماریهای قلبی و عروقی و دیابت وجود دارد .از این رو افزایش محتوای
فیبری محصوالت حائز اهمیت میباشد .محتوای فیبری انواع مختلف نان در محدوده ی  2%در نان های سفید و  5%در نان
های قهوه ای و  7%در نان های تولید شده از آرد کامل ذکر شده است .از آنجایی که معموال میزان فیبر مصرفی در برنامه
غذایی روزانه کمتر از حد الزم میباشد ،امروزه محصوالت غنی شده با فیبر در جایگاه ویژه ای قرار میگیرند .اینولین جزء
دستهی فیبر های رژیمی می باشد و افزودن آن به محصوالت نانوایی باعث تغییراتی در ویژگیهای ویسکو االستیک خمیر و
همچنین خواص فیزیکو شیمیایی محصول نهایی می شود .نوشتار حاضر خالصه ای از تحقیقات انجام شده در زمینه نان غنی
شده با اینولین ،ارزش تغذیه ای آن و همچنین ویژگی های خمیر و نان حاوی اینولین را ارائه می دهد.
واژههای کلیدی :نان ،فیبر رژیمی ،اینولین

مقدمه:
محصوالت نانوایی جز مهمی در رژیم غذایی می باشد و بسیاری از ترکیبات مهم و مغذی را برای مصرف کنندگان
فراهم میآورد[ .]1یکی از این ترکیبات فیبرهای رژیمی میباشد .به خصوص جز محلول آن که در کاهش احتمال وقوع بیماری
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های قلبی عروقی ،دیابت نوع  2و بسیاری از مشکالت هاضمه ،کاهش سطح کلسترول خون و کاهش وزن موثر شناخته شده
است[ .]2،2میزان فیبر رژیمی در نانهای سنتی در محدودهی  2-8%قرار دارد که با توجه به درصد استخراج آرد میزان آن در
این محدوده متغیر میباشد []1،5،5،1
برخی از فیبر های رژیمی ،مثل اینولین ،به عنوان پریبیوتیک در اعضای انسان عمل میکنند .به دلیل حضور باند گلیکوزیدی
( ،β)2،1در دستگاه گوارش انسان قابل هضم نمیباشد در حالیکه توسط میکروفلورا طبیعی دستگاه گوارش استفاده میشود
[ .]7رژیمی با میزان کافی پریبیوتیک رشد میکروارگانیسمها در روده را تنظیم میکند که ترکیب و فعالیت آنها برای سالمت
انسان ضروری میباشد[ .]8اینولین معموال در رشد بیفیدوباکترو باکتریها ی اسید الکتیک موثر می باشد[ .]0،19مصرف
میزان معمول پریبیوتیکها باعث کاهش احتمال وقوع بیماری ورمروده ،سرطانروده و بهبود پروفایل لیپیدی و جذب کلسیم و
غیره میشود [.]0،11،12
اینولین ترکیبی از زنجیره های خطی فروکتوز میباشد و معموال آخرین واحد آن گلوکز میباشد که با باند ( β)2،1متصل شده
اند .اینولین پلیساکاریدی با خواص کاربردی زیاد میباشد و به عنوان کربوهیدرات ذخیره در بسیاری از گیاهان وجود دارد
[ .]12مقدار زیادی اینولین در ریشه های کاسنی ()5111%و آرتیشو ()18%وجود دارد .هم چنین مقادیر محدود آن در قاصدک
( ،)12/5%سیر ( ،)12/5%پیاز( )5/2%و گندم ( )2/5%وجود دارد .اینولین صنعتی حاوی پلیمر ها با درجه پلیمریزاسیون) (DPو
میزان الیگوساکاریدهای مختلف میباشد[.]15
اینولین به عنوان جایگزین چربی در صنایع غذایی استفاده میشود .اینولین با آب پیوند برقرار کرده و ژل مولکولی تشکیل می-
دهد که بعد از مخلوط شدن کامل ساختاری با قوام باال و خامه ای به محصول میدهد[ .]15همچنین اینولین در محصوالت
گوشتی به عنوان عامل بافت و ثبات دهنده کاربرد دارد و شادابی محصوالت گوشت خوک را بهبود میدهد[ .]11مزیت اینولین
مناسب بودن آن برای تولید محصوالت مخصوص افراد دیابتی به خصوص کیک ها و گوشت های شیرین با کالری کم می-
باشد[ .]17از اینولین عالوه بر بهبود کیفیت ،در تولید محصوالت کاربردی نیز استفاده میشود .در نتیجه ،سالمت مصرف-
کنندگان را بهبود میدهد .اینولین به عنوان یک ترکیب طبیعی برای تولید محصوالت غنیشده مناسب میباشد[.]15

تاثیر اینولین FOS/بر ویژگیهای خمیر:
استفاده از مواد افزودنی در خمیر نان ممکن است باعث بروز تغییرات مطلوب یا نا مطلوب در ویژگیهای خمیر نان شود[.]18
بنابراین افزودن مواد پریبیوتیک به نان بسیار مورد توجه قرار گرفته است .البته ممکن است افزودن این مواد باعث بروز معایب
تکنولوژیک شود .مطالعات بسیاری در زمینهی بررسی ویژگیهای رئولوژیک خمیر حاوی اینولین یا  FOSانجام شده است

جذب آّب خمیر:
با افزایش اینولین( )9-5%میزان جذب آّب کاهش مییابد[.]10کاهش قدرت جذب آب با افزودن اینولین زنجیره کوتاه
محسوس تر میباشد و دلیل آن مربوط به خاصیت لیز کردن قند ها و الیگوساکارید موجود در اینولین STمیباشد[ .]29افزودن
اینولین به فرم ژلی و پودری هر دو باعث کاهش قدرت جذب آب میشود[ .]21به عالوه اینولین با در صد های مختلف
پلیمریزاسیون نیز باعث کاهش جذب آب میشود[.]22

www.SID.ir

Archive of SID

توسعه خمیر:
زمان توسه و ثبات خمیر با فزایش  1-5%اینولین افزایش مییابد[ .]10که باعث استحکام خمیر میشود .همچنین گزارش شده
است که افزودن  5 -7/5%اینولین نیز باعث افزایش زمان توسعه خمیر میشود[ .]29افزودن  2%اینولین تاثیری بر زمان توسعه
خمیر نداشته ولی زمان پایداری را افزایش میدهد  ،اما زمان رسیدن به حداکثر توسعه خمیر و زمانی که گاز از خمیر خارج
میشود کوتاه تر شده است .بالعکس حجم خمیر در زمان حداکثر توسعه کاهش یافته است .همچنین پایداری خمیر با افزودن
اینولین با درجه پلیمریزاسیونهای مختلف افزایش یافته است .پایداری خمیر همچنین با افزودن اینولین به درجه
پلیمریزاسیون های مختلف افزایش یافت .گسترش خمیر با افزودن اینولین  )9-7/5%( HPو  HP-gelکاهش یافت .اما افزودن
اینولین زنجیره کوناه تاثیر کمی در گسترش خمیر داشت .این رویداد مربوط به تداخل بین اینولین و شبکه گلوتنی میباشد،
البته تداخل اینولین-اینولین نیز در االستیسیته نقش دارد[.]29

خواص رئولوژیکی:
مقاومت در نیروی ثابت ،که برای خمیر با کیفیت خوب باید حداقل باشد ،در نمونههای حاوی  5%-2%اینولین نسبت به نمونه-
های شاهد باالتر بود .اما افزودن 1%تا  2%اینولین باعث کاهش مقاومت خمیر در مقابل نیروی ثابت شده است[ .]10مقاومت در
مقابل تغییر حالت که توسط آلئو گراف اندازهگیری می شود،در نمونههای  2 %اینولین افزایش مییابد.همانند مقاومت در مقابل
تغییر حالت االستیسیته خمیر خوب باید حداقل باشد .افزایش محتوای اینولین باعث افزایش مدول  storageوکاهشtanδ
میشودکه معرف کاهش االستیسته میباشد[ .]29این امر در مورد اینولین کوتاه زنجیر کمتر مشهود میباشد [.]22
کشسانی(اتساعپذیری)خمیر حاوی 2%و  5%اینولین تفاوت چندانی با نمونههای شاهد ندارد .هرچند افزودن  2%-1%اینولین
باعث کاهش اتساعپذیری میشود که نامطلوب است[ .]10تفاوت چندانی در نمونههای حاوی اینولین مشاهده نشده است
[.]22

ویژگی های نان غنی شده با اینولین:
حجم نان:
غنی سازی با اینولین باعث کاهش حجم نان میشود و افزایش  DPبیشترین تاثیر را در کاهش حجم نان دارد [.]22
افزودن  5%اینولین  GRباعث کاهش حجم نان میشوند در حالیکه افزودن  5%اینولین  HPXباعث ایجاد نان حجیم
تر می شود[ .]25افزودن 5%و  %7/5اینولین  HPباعث کاهش حجم مخصوص نان میشود اما افزودن  %2/5اینولین
تاثیر چندانی در حجم مخصوص ندارد .افزودن اینولین  STتاثیر کمتری بر حجم مخصوص نمونهها دارد و تغییرات
حجم مخصوص نمونههای حاوی اینولین  STوابسته به نوع آرد میباشد .به نحوی که افزودن 5%،2/5%و  %7/5اینولین
میتواند باعث کاهش یا افزایش حجم نان شود[ .]29در مطالعات اخیر به این نتیجه رسیدند که افزودن  1/8%رافیلوز
 P95تاثیر چندانی بر حجم نان ندارد .افزودن  2%اینولین کاسنی به نان باعث کاهش حجم نان می شود[ .]22افزودن
 5-19%اینولین  TEXباعث کاهش پیشرونده حجم نان میشود[ .]10افزودن فیبر آرتیشو نیز تاثیر مشابهی
دارد[ .]25که به دلیل تاثیر حاللیت میباشد .زمانی که اینولین وارد ساختار خمیر میشود ،قدرت نگهداری گاز را
تضعیف میکند.در حالیکه تولید گاز افزایش نمییابد[ .]21هرچند جایگزینی آرد با 8%و  5%اینولین باعث افزایش
حجم اندک در مقایسه با نانهای بدون گلوتن میشود[.]27
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سختی مغز نان:
سختی مغز نان به وسیله  TPAاندازهگیری میشود و با افزودن  2%اینولین افزایش مییابد[ .]22این نتایج در
مطالعات بعدی با افزودن  2%و  5%اینولین نیز تائید شد[ .]5افزایش اینولین به فرم پودری در مقایسه با فرم ژلی
باعث ایجاد پوسته سخت تر میشود.همچنین اینولین کوتاه زنجیر تاثیر بیشتری در افزایش سختی مغز نان
دارد[ .]29تغییرات سختی مغز نان در نمونه های فاقد گلوتن وابسته به میزان اینولین میباشد[ .]27افزودن 2%
اینولین یا شربت  FOSباعث کاهش حجم نان در مقایسه با نمونههای شاهدمیشود .در حالیکه افزودن  8%از همان
پریبیوتیک باعث افزایش سختی میشود .افزایش سختی مغز نان به دلیل تفاوت در ویژگی االستیک خمیر می-
باشد[]28و کاهش قدرت نگهداری گاز به دلیل تداخل فیبری شبکه گلوتنی باعث کاهش حجم نان میشود.
واکنش میالرد و ترکیبات فرار
تمامی نمونههای حاوی درصد های مختلف اینولین ( )2/5-5 -7/5و انواع اینولین ،پوسته ای تیره تر از نمونههای
شاهد دارند .هم چنین پوسته ی تیره تر برای نمونههای حاوی  2-19%اینولین نیز گزارش شده است[ .]20تفاوت
چندانی در رنگ پوستهی نان تازه حاوی 2%اینولین نسبت به نمونههای شاهد مشاهده نشد[ .]21پوستهی نانهای
فاقد گلوتن نیز تیره تر میباشند[ .]20رنگ تیره به دلیل حضور انتهای احیا کننده بیشتر میباشد که در واکنش
میالرد شرکت میکند .اینولین کوتاه زنجیر باعث ایجاد رنگ تیره تر میشود .زیرا فروکتانهای با وزن مولکولی کم ،به
میزان بیشتری وجود دارند[.]29
نتیجه گیری:
به طور کلی نتایج حاصل حاکی از آن است که تاثیر اینولین FOS/بر ویژگیهای کیفی و حسی محصول پریبیوتیک،
وابسته به نوع آرد ،سطح مصرف ،درجه پلیمریزاسیون و نحوهی استفاده از پریبیوتیک(ژل یا پودر) میباشد.در تمام
حاالت ،تغییرات تکنولوژیک کامال واضح بودند و درانتها محصولی با پذیرش و کیفیت کمتری تولید شده است .تاثیر
اصلی اینولین FOS/مربوط به کاهش حجم نان ،افزایش سختی مغز نان و پوستهی تیره تر میباشد .اینولین با شبکه
گلوتن تداخل میکند و توانایی نگهداری گاز کاهش مییابد .رنگ پوسته و میزان مواد عطری شاخصه های واکنش
میالرد می باشند که با زیاد شدن انتهای احیا کننده ،افزایش مییابند .همچنین ممکن است این تغییرات تا حدی
مربوط به تجزیه اینولین FOS/درحین پخت باشد همچنین شواهدی در مورد تجزیه اینولین توسط اینورتاز و حرارت
خشک نیز موجود میباشد.
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