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 :چکیده

 نوعی چنانچه که رسد می نظر به اما نیست سیب کره تجاري تولید ما کشور در گرچه
 این گیرد، قرار کنندگان مصرف پسند مورد مختلف از جهات که شود تهیه سیب کره

 و هاي کنسروي کارخانه تولیدات میان در را مناسبی جایگاه بتواند محصول
 چند زرد سیب از استفاده با تحقیق این اول مرحله آورد. در بدست مصرف بازار
کره  حسی، ارزیابی آزمون شد. سپس توسط متفاوت تهیه ترکیبات با سیب کره نوع

و مزه، رنگ و ظاهر، بدنه و بافت و پذیزش  چهار پارامتر طعم نظر از ها

به این ترتیب  .مورد سنجش قرار گرفتند تجربه با کنندگان آزمون بوسیله کلی

مشخص گردید که مقادیر مختلف اینولین تاثیر چندانی بر روی خصوصیات 

حسی کره سیب ندارد. همچنین انتخاب مقادیر مختلف برای نشاسته اصالح 

 شده نشان داد که با افزایش میزان نشاسته 
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 این مجموع در اصالح شده پارامترهای پذیرش حسی محصول بهبود یافته است

 تولید محصوالت ایران در سیب انواع زیاد تولید به توجه با که داد نشان تحقیق

 داخلی کنندگان تولید به توصیه قابل آنها از سیب کره جمله از کنسروي مختلف

 دیگر براي جاذبه پر رقیبی عنوان به تواند می کره سیب که رسد می نظر به و است

 .شود مطرح محصوالت سیب انواع

 زرد،ارزیابی حسی،محصوالت سیبکره سیب،سیب واژه های کلیدی:

 

 مقدمه

با توجه به این که ایران چهارمین تولید کننده سیب در دنیا می

تن بوده است  میلیون 8بیش از ، 8899باشد و میزان تولید سیب در سال 

(، هم چنین ساالنه حجم زیادی سیب درجه دو و سه تولید می گردد 8)

تولید فراورده های جانبی سیب از جمله کره سیب راهکار مناسبی برای 

 استفاده بهینه از این محصول می باشد.

تولید کره سیب در قرن نوزدهم در آمریکا بسیار محبوب بود. در این 

وجود ندارد. ذکر نام "کره" به دلیل بافت نرم  محصول هیچ کره لبنیاتی

و غلیظ آن می باشد و کره سیب را معموال روی نان یا در محصوالت 

 نانوایی به عنوان چاشنی استفاده می کنند

( ویژگی های حسی کره توت فرنگی را پس 0282پینادو و همکاران )

قرار از جایگزینی سطوح مختلف ساکارز با ایزومالتوز مورد بررسی 

دادند و نتایج نشان داد که بهترین محصوالت آن دسته ای بودند که 

 .] 80 [پکتین کم تری داشتند

( مدلسازی فرموالسیون و ماندگاری کره آووکادو 0288اوفوسو و همکاران )

را مورد بررسی قرار دادند و نتایج نشان داد که این محصول در دمای 

 .] 88 [ روز ماندگاری دارد 74یخچال تا  مدت 

( تاثیر پردازش بر روی نمایش میزان 0280پینادو و همکاران )

تغییرات ترکیبات فرار مولد عطر و طعم کره توت فرنگی ساخته شده با 

ایزومالتوز را مورد بررسی قرار دادند و نتایج نشان دادند که به طور 

وح ایزومالتوز دارای سط -کلی کره هایی که در فرموالسیون آن ها ساکارز

باالتر پکتین و سیتریک اسید بودند نتایج بهتری در نگهداری ترکیبات 

 .] 88 [آروماتیک در توت فرنگی داشتند 
( تاثیر انواع مختلف پکتین را بر روی 0228کوپجار و همکاران )

رنگ و خصوصیات بافتی کره توت فرنگی بررسی کردند. بیشترین پایداری و 

بود که با پکتین با متوکسیل باال آماده چسبندگی مربوط به نمونه هایی 

 .] 9 [شده بودند
 اي نیجریه اي، مختلف )کره ملیت هاي از افرادي (8890بالدوین ) و لورن

 آنها مندي عالقه میزان و گرفته در نظر کننده آزمون عنوان به را آمریکایی( و

 گرفتند نتیجه و دادند قرار مقایسه مورد مختلف، فرمول هاي با سیبکره  به را
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 است، موثر سیب کره به آنها عالقه میزان در افراد فرهنگ و ملیت طور کلی به که
 داشتند. وقتی دوست دیگر دو ملیت از بیشتر را سیب کره ها اي کره که طوري به

 ها اي نیجریه یافت افزایش شاهد نمونه به نسبت سیب در کره مصرفی شکر درصد

 .] 82 [پسندیدند  آمریکایی ها آنرا بیشتراز
پژوهش این است که نوعی محصول غذایی از سیب تولید شود هدف از این  

که هنوز مصرف آن در ایران معمول نشده است در حالی که در کشورهای 

اروپایی و آمریکا کره سیب بسیار پرمصرف بوده و با فرموالسیون های 

 متنوعی تولید می شود. این فرض 

 

 

 

 
 

بتوان نوعی کره سیب تولید کرد که فرموالسیون آن با  مطرح است که اگر

قه و تمایل قسمت عمده مصرف کنندگان ایرانی هماهنگی داشته باشد ائذ

محصول مذکور میتواند جایگاه مناسبی در بازار مصرف به خود اختصاص 

 دهد.

 

 مواد و روش ها

 تهیه پالپ سیب

 خارج از بعد و شدند شستشو آب با سیب ها ابتدا آزمایشگاهی تولید مرحله در
گردیدند.  تقسیم سانتیمتر  0 5/2به ابعاد  کوچک قطعات به تخمدان کردن

 بروز از تا شدند نگهداري درصد  0 نمک آب محلول در بعد مرحله تا سیب قطعات
 مرحله آید. در عمل به ممانعت رنگ شدن تیره و آنزیمی شدن اي قهوه واکنشهاي

 غیر منظور به جوش آب در دقیقه  02ی به مدت مقدمات پخت یا بري آنزیم عمل بعد
 عملل تسهی براي سیب قطعات بافت کردن نرم و اکسیداز فنل پلی آنزیم کردن فعال

سیب ها پوست گیری شدند و به صورت پالپ  شد. سپس انجام کردن خرد

از صافی عبور  درآمدند. سپس به منظور ایجاد یکنواختی بیشتر در بافت

 داده شدند.

 

 فرموالسیون

 [ در این مرحله با مبنی قراردادن برخی فرمول های کره سیب خارجی

و ایجاد تغییرات جزئی در آن ها، از پوره سیب، شکر .] 5و  7، 8، 0، 8

 .] 85و  87، 8، 4، 6 [قهوه ای، ادویه و آب سیب استفاده شد 

 

 تولید

هدف اصلی مرحله پخت حذف آب اضافی و مخلوط و یکنواخت کردن مواد 

تشکیل دهنده است. پوره سیب و بقیه اجزا در ظرف استیل ضد زنگ پخته 

شده و با قاشق چوبی هم زده شدند. پوره سیب به آب سیب و مقداری شکر 

در ابتدا اضافه شدند پس از مقداری حرارت دهی، بقیه شکر اضافه شده و 

. ادویه ها در مراحل شدندسیدن به بریکس مورد نیاز حرارت داده تا ر

فرموالسیون مختلف بر اساس  84آخر پخت اضافه شدند. کره های سیب با 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


سطوح مختلف اینولین و نشاسته اصالح شده، تهیه و برای آزمایش های 

 مراحل بعد در نظر گرفته شدند. 

 

 بررسی خصوصیات حسی 

 تکمیلی تحصیالت دانشجویان و کارکنان از نفر 88 تعداد از مرحله این در
 مواد حسی ارزیابی براي مناسب تجربه نسبتا از که غذایی وصنایع علوم بخش

 مقدار تولیدي سیب کره هاي از هریک شد. از استفاده بودند، برخوردار غذایی

  در گرم 52 حدود
 

 
 

 

گرفت.  قرار ها کننده آزمون اختیار در کوچک پالستیکی دار درب ظرفهای

 آزمون شد. از انجام طبیعی نور تحت اتاق و دماي شرایط در مذکور آزمایشهاي

 گیرد می قرار آنها اختیار در که سیبی نمونه کره که هفده شد خواسته ها کننده
 قرار ارزیابی مورد جداگانه بافت و پذیرش کلی ، رنگ طعم، نظر عطر و از

 دهند

نقطه ای )بسیار خوب تا بسیار بد(  8هدونیک به این منظور از آزمون 

استفاده شد و پنلیست ها نمونه های کره سیب را از نظر خصوصیات ظاهری 

 و بافت مورد قضاوت قرار دادند.

 

 نتایج و بحث

ارزیابی اثر اینولین و نشاسته اصالح شده بر روی طعم و مزه کره 

 سیب تولیدی 

بر طعم و مزه کره سیب نشان داد برهمکنش اینولین و نشاسته اصالح شده 

که به موازات افزایش میزان نشاسته اصالح شده، طعم و مزه کره سیب 

بهبود یافته است اما افزایش میزان اینولین اثر محسوسی بر طعم و مزه 

 .محصول نداشته است

 

ارزیابی اثر اینولین و نشاسته اصالح شده بر روی بافت و بدنه 

 کره سیب تولیدی 

برهمکنش اینولین و نشاسته اصالح شده بر بدنه و بافت کره سیب 

نشان داد که افزایش میزان نشاسته اصالح شده باعث بهبود بافت و بدنه 

 . محصول شده است اما میزان اینولین تاثیر محسوسی نداشته است

 

ارزیابی اثر اینولین و نشاسته اصالح شده بر روی رنگ و ظاهر کره 

 سیب تولیدی

برهمکنش اینولین و نشاسته اصالح شده بر رنگ و ظاهر کره سیب 

درصد، کیفیت رنگ و ظاهر  85/2نشان داد که با افزایش اینولین تا سطح 

کره سیب افزایش یافته و پس از آن با افزایش میزان اینولین کیفیت 

رنگ و ظاهر محصول روند کاهشی دارد. در ضمن در مورد اثر نشاسته اصالح 

 85/2توان گفت که با افزایش میزان نشاسته اصالح شده تا سطح  شده می
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درصد رنگ و ظاهر محصول بهبود یافته و پس از آن افزایش میزان نشاسته 

 اصالح شده سبب کاهش کیفیت رنگ و ظاهر محصول می شود.

 

ارزیابی اثر اینولین و نشاسته اصالح شده بر پذیرش کلی کره سیب 

 تولیدی

نشاسته اصالح شده بر پذیرش کلی کره سیب نشان می اثر اینولین و 

میزان نشاسته اصالح شده با پذیرش کلی کره سیب ارتباط مستقیم  ،دهد

دارد. با افزایش میزان نشاسته اصالح شده، پذیرش کلی محصول افزایش می 

یابد. برعکس، میزان اینولین با پذیرش کلی کره سیب رابطه معکوس 

 اینولین پذیرش کلی محصول کاهش می یابد.  دارد. با افزایش میزان
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