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ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻼژ داﻧﻪ رﯾﺤﺎن ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺣﺴﯽ و ﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﯿﮏ اﺳﻔﻨﺠﯽ
5

ﺳﯿﺪﻫﺎدي ﭘﯿﻐﻤﺒﺮدوﺳﺖ ،1ﻋﺰﯾﺰ ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽراد ،2ﺳﻤﯿﺮا ﺑﯿﮏزاده3٭ ،ﻣﺤﻤﺪ اﺻﻐﺮي ﺟﻌﻔﺮآﺑﺎدي ،4ﻣﻬﺪي ﺑﯿﮏ زاده
 .1اﺳﺘﺎد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ
 .2داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺗﻐﺬﯾﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ
 .3داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺗﻐﺬﯾﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ
 .4داﻧﺸﯿﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﺳﯿﺐﻫﺎي ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺟﺎدهاي ،داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ
 .5داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺗﻐﺬﯾﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ

)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ – 1394/3/12 :ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ(1394/10/5 :

ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﯿﺎﺗﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺨﺖ ﺑﻮده و از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪاي و اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
راهﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﯿﺎﺗﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﯿﺪروﮐﻠﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻮﺳﯿﻼژ ﮔﯿﺎﻫﺎن و داﻧﻪﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻦ ﺧﻮاص داروﯾﯽ ،ﺗﻐﺬﯾﻪاي و ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮدن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦرو در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ درﺻﺪﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ) 0/75 ،0/5 ،0/25 ،0و  1درﺻﺪ( ﻣﻮﺳﯿﻼژ داﻧﻪ رﯾﺤﺎن ﺑﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻤﯿﺮ و ﻧﯿﺰ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ )ﺣﺠﻢ،
داﻧﺴﯿﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮي ،ﺗﻘﺎرن ،رﻃﻮﺑﺖ( ،ﺳﻔﺘﯽ ﺑﺎﻓﺖ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺣﺴﯽ و ﺑﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﮐﯿﮏ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎوي  1درﺻﺪ ﻣﻮﺳﯿﻼژ ﺑﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎوي  0/25و  0/5درﺻﺪ ﻣﻮﺳﯿﻼژ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮐﻨﺘﺮل از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ،داﻧﺴﯿﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮي و ﺗﻘﺎرن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در روزﻫﺎي  7 ،1و 14
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ  0/25و  0/5درﺻﺪ ﻣﻮﺳﯿﻼژ و ﻧﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل داراي
 0/25ﻣﻮﺳﯿﻼژ ﺑﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ  0/5درﺻﺪ ﻣﻮﺳﯿﻼژ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽداري ) (p<0/05ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺣﺴﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺖ.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :ﻣﻮﺳﯿﻼژ داﻧﻪ رﯾﺤﺎن ،ﮐﯿﮏ اﺳﻔﻨﺠﯽ ،ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺣﺴﯽ ،ﺑﯿﺎﺗﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﮐﯿﮏ اﺳﻔﻨﺠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺎوي  15ﺗﺎ
 25درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ و ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺣﺪود  4ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ .از
ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻬﺎﺟﺮت رﻃﻮﺑﺖ ،ﺑﯿﺎﺗﯽ و ﻓﻘﺪان
ﻓﯿﺒﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آرد ﮐﯿﮏ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ در ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺪه و ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري
ﻣﺤﺼﻮل را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ).(Matsakidou et al., 2010
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ،ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺨﺖ ،ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي و
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ در دﻣﺎي ﻣﺸﺨﺺ از ﺟﻤﻠﻪ
راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﯿﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ) Azizi et al.,
 .(2003ﻫﯿﺪروﮐﻠﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﯾﺎ ﺻﻤﻎﻫﺎ دﺳﺘﻪاي از اﻓﺰودﻧﯽﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﯿﻮﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻓﯿﻠﯿﮏ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ
ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺬب آب و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺒﻮد
رﺋﻮﻟﻮژي ﺧﻤﯿﺮ ،ﺑﻬﺒﻮد زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺘﻮي
رﻃﻮﺑﺖ و ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺨﺖ اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ )  .(Kohajdova & Karovicova, 2009ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
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اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف ﻫﯿﺪروﮐﻠﻮﺋﯿﺪﻫﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي ﺗﺠﺎري وارداﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﺻﻤﻎﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي آﻧﻬﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺑﺮدﺷﺎن در ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ )Bahramparvar et al., 2008
; .(Renard et al., 2006ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻮﺳﯿﻼژ داﻧﻪﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻼژ اﺳﻔﺮزه در ﺳﻄﻮح  0/ 1 ، 0/05و
 0/ 15درﺻﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﺎﺗﯽ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺣﺴﯽ ﮐﯿﮏ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﻓﺰودن ﻣﻮﺳﯿﻼژ روﻧﺪ ﺑﯿﺎﺗﯽ را ﻃﯽ ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري
ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺧﻮاص ﺣﺴﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ (Dehghani
) Sahraiyan .Firoozabadi et al., 2012ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻼژ ﺑﺎﻟﻨﮕﻮ
ﺷﯿﺮازي ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﺎن ﺑﺮﺑﺮي ﻧﯿﻤﻪ ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺪون ﮔﻠﻮﺗﻦ
ﺳﻮرﮔﻮم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺠﻢ
ﻣﺨﺼﻮص و اﻣﺘﯿﺎز ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻠﯽ در آزﻣﻮن ﺣﺴﯽ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﺳﻔﺘﯽ ﺑﺎﻓﺖ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  2ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎوي
 0/5درﺻﺪ ﻣﻮﺳﯿﻼژ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﺳﻔﺘﯽ ﺑﺎﻓﺖ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  72ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي
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حاوی  1/25و  1/5درصد موسیالژ بود .با بررسی اثر موسیالژ
قدومه شیرازی بر روی نان مشخص شد که افزایش غلظت
موسیالژ باعث افزایش ویسکوزیته و جذب آب آرد شده و سفتی
نان را در مدت نگهداری کاهش داد (.)Koocheki et al., 2011
گیاه ریحان ( )Ocimum basilicum L.یکی از اعضای
جنس  Ocimumمیباشد .جنس  Ocimumشامل  51تا 151
گونه گیاهی است که در سراسر جهان در مناطق گرمسیری
آسیا ،آفریقا و آمریکای مرکزی یافت میشود .ریحان یکی از
گیاهان بومی ایران است که بهعنوان یک گیاه دارویی مورد
استفاده قرار میگیرد ( .)Paton et al., 1999از سوی دیگر الیه
خارجی (پریکارپ) دانه ریحان ،وقتی در تماس با آب قرار
میگیرد به سرعت متورم شده و ماده ژالتینی ایجاد میکند
( .)Azoma & Sakamoto, 2003بر طبق تحقیقات صورت
گرفته ،مشخص شده است که هیدروکلوئید استخراج شده از دانه
ریحان دارای دو جزء اصلی میباشند :اسکلت اصلی یا هسته
اصلی گلوکومانان که در مقابل اسید پایدار است ( 43درصد) و
دارای نسبت گلوکز به مانوز  10به  2میباشد و قسمت محلول در
اسید که دارای زایالن با اتصاالت  1به  24/23( 4درصد) و دارای
زنجیره جانبی اسیدی بر روی کربن شماره  2و  3از زایلوزیل
میباشد ( .)Anjaneyalu & Channe, 1979در ارتباط با بررسی
ویژگیهای رئولوژیکی موسیالژ دانه ریحانet al (2010)،
 Hosseini-Parvarویژگیهای رفتار جریانی موسیالژ دانه ریحان
را در غلظتهای  1/5تا  2درصد و دمای  5تا  85درجه سلسیوس
مورد مطالعه قرار دادند و بیان کردند که موسیالژ دانه ریحان در
تمامی غلظتها و دماها ،رفتاری رقیقشونده با برش داشته و
ویژگی سودوپالستیکی با افزایش غلظت موسیالژ افزایش یافت.
همچنین مشخص شد که در غلظت یک درصد موسیالژ دانه
ریحان در مقایسه با صمغهای نظیر گوار ،کنجاك و زانتان
ویسکوزیته باالتری دارد .برخی از تحقیقاتی که پیرامون استفاده
از موسیالژ دانه ریحان در محصوالت غذایی انجام گرفته که
شامل استفاده از موسیالژ دانه ریحان در ماست کم چرب ،سس
مایونز ،همچنین در فرموالسیون بستنی بوده است که در کل
افزودن موسیالژ باعث بهبود ویژگیهای رئولوژیکی و حسی
محصول شده است ( Amiri Aghdaei et al., 2011; Niknia et
.)al., 2011; Bahramparvar et al., 2013
براساس اطالعات موجود ،تاکنون پژوهشی در خصوص
استفاده از موسیالژ دانه ریحان در فرموالسیون کیک و بررسی
خواص تکنولوژیکی محصول حاصله انجام نشده است .لذا در این
پژوهش ،تأثیر افزودن درصدهای مختلف موسیالژ دانه ریحان بر
خواص خمیر ،خواص فیزیکی ،بیاتی و حسی کیک اسفنجی
مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
مواد اوليه پايه کيک

آرد نول ،شکر آسیاب شده ،روغن هیدروژنه نیمه جامد ،وانیل،
بیکینگ پودر ،شیرخشک ،آب پنیر و تخممرغ بهعنوان مواد اولیه
استفاده شدند .ویژگیهای آرد مصرفی در جدول ( )1آمده است.
جدول  -1خصوصيات آرد مصرفی

ویژگی

٭

رطوبت
پروتئین
گلوتن مرطوب
خاکستر
عدد زلنی

درصد
14/44 ±1/33
2/22 ±1/13
23 ±1/22
1/44 ±1/13
15/31 ±1/54

*داده ها بر اساس وزن خشک ،ميانگين سه تکرار  ±انحراف معيار

استخراج موسيالژ دانه ريحان

جهت استخراج موسیالژ دانه ریحان از روش بهینهسازی شده
توسط  )2009( Razavi et al.با اندکی تغییرات استفاده شد .دانه
ریحان به نسبت  1به  35در دمای  33درجه سلسیوس و pH
برابر با  2با آب دیونیزه مخلوط شد .سپس به منظور جداسازی
موسیالژ از دانههای ریحان ،مخلوط حاصل از مرحله قبل ،به
مدت  11دقیقه و با سرعت  15111دور در دقیقه سانتریفوژ
گردید .موسیالژ حاصل از مرحله قبل با استفاده از آون (ممرت،
آلمان) در دمای  41درجه سلسیوس خشک شده و در بسته-
بندیهای غیر قابل نفوذ به رطوبت نگهداری شد.
توليد کيک

تهیه خمیر با روش شکر-خمیر بر اساس دستورالعمل جدول ()2
انجام گرفت) .)Peighambardoust, 2009موسیالژ در نسبتهای
 1/55 ،1/5 ،1/25و  1درصد بر وزن آرد به فرموالسیون افزوده
شدند .با توجه با اینکه افزایش غلظت موسیالژ منجر به افزایش
ویسکوزیته و سفت شدن خمیر حاصله میگردد ،مقدار آب مورد
استفاده در فرموالسیون با توجه به ارزیابی تجربی قوام خمیر
مناسب جهت پخت برای نمونه کنترل حدود  25درصد وزن آرد
در نظر گرفته شده و با افزایش غلظت درصد موسیالژ ،مقدار آب
تا حدود  35درصد افزایش یافت .پس از تهیه  1511گرم خمیر
کیک 41 ،گرم خمیر در قالبهای گالوانیزه به ابعاد 4×5×2
سانتیمتر ریخته شده و به مدت  21تا  25دقیقه در فر (فوس،
آلمان) با دمای  121-131درجه سلسیوس پخته شد .پس از
پخت ،خنک کردن در دمای محیط به مدت  31-45دقیقه انجام
گرفت .سپس کیکها در بستهبندیهای پلی اتیلنی دانسیته
سبک با درزبندی حرارتی بستهبندی و در دمای اتاق تا انجام
آنالیزهای بعدی نگهداری شدند.

ﭘﯿﻐﻤﺒﺮدوﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎران :ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻼژ داﻧﻪ رﯾﺤﺎن ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ...
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ﺟﺪول  -2ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﮐﯿﮏ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﺑﻪ روش ﺷﮑﺮ ﺧﻤﯿﺮ

ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
روﻏﻦ
ﺷﮑﺮ
ﺗﺨﻢﻣﺮغ
آرد
ﺑﯿﮑﯿﻨﮓ ﭘﻮدر
ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ
واﻧﯿﻞ
ﭘﻮدر آب ﭘﻨﯿﺮ
ﻣﻮﺳﯿﻼژ داﻧﻪ رﯾﺤﺎن
آب

درﺻﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس وزن آرد
57
72
72
100
1/34
2
0/5
4
 0/75 ،0/5 ،0/25و 1
) 35-25ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮﺳﯿﻼژ(

روش
ﮐﺮم ﮐﺮدن ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻧﮓ روﺷﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ) .در
ﺣﺪود  10دﻗﯿﻘﻪ(
در  4-5ﻗﺴﻤﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺎ ﻫﻢ اﻟﮏ ﺷﺪه و اﻓﺰوده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﯿﻤﻪ ﺻﺎف درآﻣﺪ.

ﺑﻌﺪ از اﻓﺰودن ﺧﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺎف درآﻣﺪ.

ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﭘﺮوب دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ )(% 40

آزﻣﻮنﻫﺎي آرد

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آرد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﺎﻣﻞ رﻃﻮﺑﺖ )روش AACC

ﺷﻤﺎره  (15-44ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ )روش  AACCﺷﻤﺎره (01-08
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم )روش  AACCﺷﻤﺎره  ،(12-46ﮔﻠﻮﺗﻦ ﻣﺮﻃﻮب
)روش  AACCﺷﻤﺎره  (10-38و ﻋﺪد زﻟﻨﯽ )روش AACC
ﺷﻤﺎره  (56-60اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪﻧﺪ ).(AACC, 1999

از ﺑﺎﻓﺖ را ﻓﺸﺮده ﮐﺮد .ﻧﯿﺮوي وارد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻞ ﺑﺎرﮔﺬاري
دﺳﺘﮕﺎه 5 7اﻟﯽ  50ﻧﯿﻮﺗﻦ ،ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮوب دﺳﺘﮕﺎه  50ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺑﺮ
دﻗﯿﻘﻪ و ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺎرت  250ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ )ﻧﺴﺒﺖ ﭼﺎرت ﺑﻪ
ﭘﺮوب  5ﺑﻪ  (1در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻧﯿﺮوي ﻓﺸﺎري وارد
ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت  Fmaxﮔﺰارش ﺷﺪ.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﯽ

آزﻣﻮنﻫﺎي ﺧﻤﯿﺮ و ﮐﯿﮏ

وزن ﻣﺨﺼﻮص 2ﺧﻤﯿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ وزن 240
ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ از ﺧﻤﯿﺮ ﮐﯿﮏ ﺑﻪ وزن  240ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ آب اﻧﺪازهﮔﯿﺮي
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ﺷﺪ .ﺣﺠﻢ ﮐﯿﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ داﻧﻪ ﮐﻠﺰا
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪ ) .(Lin et al., 2003داﻧﺴﯿﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮي 4از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮم ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﯿﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ) Kocer et al.,

 .(2006ﺗﻘﺎرن 5ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  AACCﺷﻤﺎره  10-91و
رﻃﻮﺑﺖ ﮐﯿﮏ روش  AACCﺷﻤﺎره 15-44در آون ﺑﺎ دﻣﺎي 105

درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  3ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪ ) AACC,

.(1999
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺳﯿﻼژ ﺑﺮ
ﺳﻔﺘﯽ ،ﺑﺎﻓﺖ ﮐﯿﮏ در روزﻫﺎي  7 ،1و  14ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪ .ﺳﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  %40ﻓﺸﺮدﮔﯽ در ﺑﺎﻓﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﺰان ﺳﻔﺘﯽ  6ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آزﻣﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ )اﯾﻨﺴﺘﺮان(
)ﻣﺪل  ،1140اﻧﮕﻠﯿﺲ( ﺑﺎ اﺻﻼح روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
 (1983) Hess &Setserاﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪ .ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﺎر ﻗﻄﻌﻪ
ﻣﮑﻌﺒﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  2/ 54ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ ﮐﯿﮏ ﺑﺪون
1. Specific gravity
2. Seed displacement
3. Apparent density
4. Symmetry
5. Firmness

ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺣﺴﯽ ﮐﯿﮏﻫﺎي ﺗﺎزه و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در
دﻣﺎي اﺗﺎق در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ  10ﻧﻔﺮ ارزﯾﺎب آﻣﻮزش
دﯾﺪه ﺑﺎ روش ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺪوﻧﯿﮏ  5ﻧﻘﻄﻪاي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮏ ﻓﺮم ارزﯾﺎﺑﯽ  6ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ
ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ﮐﯿﮏ ،ﻧﺮﻣﯽ و ﺳﻔﺘﯽ ﺑﺎﻓﺖ ،ﺧﺸﮏ ﯾﺎ ﺧﻤﯿﺮي ﺑﻮدن
ﺑﺎﻓﺖ ﮐﯿﮏ در ﺣﯿﻦ ﺟﻮﯾﺪن ،رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و
ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﮐﯿﮏ ،رﻧﮓ ﻣﻐﺰ ﮐﯿﮏ و ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ ﮐﯿﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس
روش  AACCﺷﻤﺎره  10-90اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس روش et al.
 (2005) Rondaو  (2008) Lee et al.ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮاي ﻫﺮ وﯾﮋﮔﯽ
اﻣﺘﯿﺎز  1ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻣﺘﯿﺎز  5ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻮد .اﺑﺘﺪا داوران ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ وﯾﮋﮔﯽ-
ﻫﺎي ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﻮزش داده ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺪ ﻓﺮﺿﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر داوران ﻗﺮار داده ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر زﻣﺎن
ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﯽ در روزﻫﺎي اول ،ﻫﻔﺘﻢ
و ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﯿﮏ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري

ﻣﺠﻤﻮع ﺿﺮاﯾﺐ /ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﯿﺎزات = ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﯾﯽ

دادهﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺻﻔﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ -ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺣﺴﯽ
ﮐﯿﮏ و ﺧﻤﯿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  Minitabﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و
6. Load cell
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تحلیل آماری قرار گرفتند .برای بررسی تأثیر تیمارها از تحلیل
واریانس استفاده شد و در صورت معنیدار بودن اثرات مورد
بررسی در تحلیل واریانس ،مقایسه دو به دوی میانگین تیمارها با
آزمون تعقیبی  Sidakبا سطح معنیداری  5درصد انجام شد .در
اندازهگیری رطوبت و سفتی بافت کیک و در ویژگیهای حسی،
اثرات متقابل درصدهای مختلف موسیالژ و روز نگهداری و در
سایر صفات فیزیکی و شیمیایی اثر درصدهای مختلف موسیالژ
بررسی شد.

نتايج و بحث
ارزيابی وزن مخصوص خمير

نتایج حاصل از بررسی تأثیر درصدهای مختلف موسیالژ دانه
ریحان بر وزن مخصوص خمیر کیک در شکل  1نشان داده شده
است .با افزایش درصد موسیالژها وزن مخصوص نمونههای
خمیر افزایش یافت .نمونه دارای  1/25درصد کمترین وزن
مخصوص و نمونه حاوی  1درصد موسیالژ باالترین وزن
مخصوص را داشت .با توجه به رابطه معکوس میان وزن
مخصوص خمیر کیک و قابلیت ورود حبابهای هوا به خمیر و
میزان نگهداری حبابهای هوا در بافت خمیر کیک ( Baeva,
 )2000میتوان نتیجه گرفت که کیکهای دارای  1/25درصد
صمغ کمترین وزن مخصوص و بنابراین بیشترین قابلیت
نگهداری هوا در خمیر بودند .درحالیکه افزودن موسیالژ دانه
ریحان باعث افزایش وزن مخصوص خمیر کیک و کاهش قابلیت
نگهداری هوا در خمیر گردید.

موسیالژ دانه ریحان  1درصد ،به علت افزایش بیش از حد
گرانروی حجم نمونههای کیک کاهش یافته است .این نتایج
مشابه مطالعات)، Hajmohammadi et al (2014

Shokri

) Busjin et al (2014و ) Sowmya et al (2009بود.
نتایج اندازهگیری دانسیته ظاهری کیک در شکل  3آمده
است .بین دانسیته ظاهری و حجم کیک رابطه معکوس برقرار
است .هرچه حجم کیک بیشتر باشد کیک دارای دانسیته
ظاهری کمتری خواهد بود .با توجه به ایجاد کمترین حجم در
نمونه دارای  1درصد صمغ ،ایجاد بیشترین دانسیته ظاهری در
این کیک طبیعی است .نمونههای دارای  1/5 ،1/25و 1/55
درصد موسیالژ از نظر دانسیته ظاهری اختالف معنیداری
( )p<1/15با نمونه کنترل نداشتند.

شکل -1اثر افزودن درصدهای مختلف موسيالژ تخم ريحان بر ميانگين وزن مخصوص
خمير .حروف التين متفاوت نشان دهنده اختالف معنیدار ( )p>5/55بين تيمارها است.
بازه های خطا نشاندهنده انحراف معيار مربوط به حداقل سه تکرار است.

ارزيابی حجم کيک

نتایج حاصل از اندازهگیری حجم کیکهای حاوی موسیالژ و
نمونه کنترل در شکل  2نشان داده شده است .نمونههای حاوی
 1/5 ،1/25و  %1/55از نظر حجم اختالف معنیداری ()p>1/15

شکل -2اثر افزودن درصدهای مختلف موسيالژ تخم ريحان بر ميانگين حجم کيک.

با نمونه کنترل نداشتند .میان وزن مخصوص خمیر کیک و حجم

حروف التين متفاوت نشان دهنده اختالف معنیدار ( )p>5/55بين تيمارها است .بازه

کیک رابطه معکوس برقرار است ( .)DesRochers, 2005کمترین

های خطا نشاندهنده انحراف معيار مربوط به حداقل سه تکرار ست.

حجم در نمونه حاوی  1درصد موسیالژ مشاهده شد .بنابراین این
کیکها دارای کمترین حجم در میان سایر تیمارها بودند .حجم
کیک نشان دهنده میزان هوا ،بخار آب تولید شده و دی اکسید
کربن و میزان تغییرات آن در طول پخت در خمیر کیک میباشد.
موسیالژها با افزایش ویسکوزیته خمیر موجب کند شدن سرعت
انتشار گاز و حفظ آن در مراحل اولیه پخت شده و با به دام
انداختن مقدار بیشتری حباب گاز حجم کیک را افزایش می-

شکل -1اثر افزودن درصدهای مختلف موسيالژ تخم ريحان بر ميانگين دانسيته
ظاهری کيک .حروف التين متفاوت نشان دهنده اختالف معنیدار ( )p>5/55بين

دهند Gomez et al (2005) .نشان دادند که بکارگیری صمغ

تيمارها است .بازه های خطا نشاندهنده انحراف معيار مربوط به حداقل سه تکرار

باعث افزایش حجم کیکهای الیهای میشود .با افزایش میزان

است.
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ارزيابی تقارن

5

 )Rosell 2004بر اساس نظر  Barcenasو  )2006( Rosellو
) McCarthy al (2005طبیعت آب دوست موسیالژها موجب
افزایش برهمکنش و جذب آب آرد شده و باعث افزایش قابلیت
حفظ آب در حین پخت و نگهداری و کاهش مولکولهای آب
آزاد و در نتیجه کریستالیزاسیون مجدد آمیلوپکتین میشودet al .
) Sidhu Gomez (2005و et al (1999) ،)2002( Bawa
 Laxmi Onweluzoو  Tavakolipour ،)2007( Shaliniو
et

نتایج حاصل از افزودن موسیالژ بر ویژگی تقارن در شکل 4
نشان داده شده است .نمونه حاوی  %1موسیالژ کمترین و نمونه
کنترل بیشترین تقارن را داشت .بهطور کلی میتوان گفت با
افزایش درصد موسیالژ تقارن کیکها کاهش یافت .اثر افزودن
موسیالژ دانه ریحان بر تغییرات تقارن کیک (شکل  )3با
تغییرات حجم آن (شکل  )2تقریباً همراستا بود .کیکهایی که
تقارن باالتری دارند احتماالً بهتر توانستهاند حبابهای هوا در
جریان مخلوط کردن مکانیکی خمیر (کرم کردن) را در خود نگه
دارند .این حبابها میتوانند به عنوان هستههای اولیه جهت
توزیع گاز حاصل از مواد شیمیایی پوك کننده عمل نموده و
توزیع یکنواخت حبابهای هوا منجر به بهبود تقارن کیک

7
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0.5

درصد موسیالژ

0.25

0

رطوبت (درصد)

میگردد

 )2006( Kalbasi-Ashtariنیز نتایج مشابهی را برای صمغهای
مختلف گزارش نمودند.

0

شکل -5اثر افزودن درصدهای مختلف موسيالژ تخم ريحان بر ميانگين
رطوبت کيک در روزهای اول ،هفتم و چهاردهم پس از پخت .حروف التين
متفاوت نشان دهنده اختالف معنیدار ( )p>5/55بين تيمارها است .بازه های
شکل -7اثر افزودن درصدهای مختلف موسيالژ تخم ريحان بر ميانگين
تقارن کيک .حروف التين متفاوت نشان دهنده اختالف معنیدار ()p>5/55
بين تيمارها است .بازه های خطا نشاندهنده انحراف معيار مربوط به حداقل
سه تکرار است.

ارزيابی رطوبت کيک

نتایج حاصل از اثر متقابل روز نگهداری و تیمار بر رطوبت کیک
در شکل  5آمده است .در روز اول با بررسی اثر موسیالژ بر
میزان رطوبت نمونههای کیک ،باالترین درصد رطوبت مربوط به
تیمارهای  1/25و  1/5درصد موسیالژ بوده و نمونههای کنترل،
 1/55و  %1موسیالژ اختالف معنیداری با یکدیگر نداشتند .در
روز هفتم و چهاردهم نمونههای  1/25و  1/5درصد دارای
بیشترین درصد رطوبت بوده و نمونه کنترل کمترین درصد
رطوبت را داشت .الزم به ذکر است که از میزان رطوبت تمام
نمونهها در طی مدت زمان نگهداری کاسته شد که این کاهش در
نمونه کنترل بیشتر از سایر نمونهها بود ،که به علت عدم حضور
موسیالژ در فرموالسیون و به تبع آن تسهیل مهاجرت رطوبت از
کیک بود .صمغها به دلیل دارا بودن ویژگیهای هیدروفیلی،
جذب آب خمیر را افزایش میدهند .این امر احتماالً به دلیل
وجود گروههای هیدروکسیل در ساختار صمغ است که با آب
پیوند هیدروژنی برقرار میکنند et al., 2001; Guarda et al.,

خطا نشاندهنده انحراف معيار مربوط به حداقل سه تکرار است.

ارزيابی بافت

نتایج اثر موسیالژ دانه ریحان بر بافت کیک در فاصله زمانی 5 ،1
و  14روز پس از پخت در شکل  3نشان داده شده است .سفتی
بافت تمام نمونهها در طی مدت زمان نگهداری افزایش یافت که
این افزایش در نمونه کنترل و نمونه حاوی  1درصد موسیالژ
بیشتر از بقیه تیمارها بود .در روز  1به غیر از نمونه حاوی 1
درصد موسیالژ ،بقیه نمونهها نسبت به نمونه کنترل بافت
نرمتری داشتند .در روزهای  5و  14پس از پخت کمترین میزان
سفتی مربوط به نمونه حاوی  1/25درصد موسیالژ بوده و
بیشترین میزان سفتی مربوط به نمونه حاوی  1درصد موسیالژ
و نمونه کنترل بود .افزایش سفتی بافت کیک در درصد باالی
موسیالژ احتماالً بهدلیل گرانروی زیاد خمیر در این نمونهها بوده
است Hajmohammadi et al (2014( .نیز نتایج مشابهی گزارش
کردند .بر اساس مطالعه ) Biliaderis et al (1997صمغها با
ممانعت از تورم گرانولهای نشاسته مانع بهم پیوستن
زنجیرههای آمیلوزی شده و در نتیجه باعث تضعیف ساختار
نشاسته میگردند .از سوی دیگر صمغها با برقراری پیوند
هیدروژنی با آب و با حفظ رطوبت و نگهداری آن بیاتی را به
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دارای کمترین درصد رطوبت و بیشترین میزان سفتی بوند.
) Ayoubi et al (2003در خصوص اثر صمغ گوار و زانتان به
نتایج مشابهی دست یافتند.

تاخیر میاندازند؛ به همین دلیل بین سفتی کیک و درصد
رطوبت آن رابطه معکوس وجود دارد ;(Fik & Surowka, 2002
Hug-Iten et al., 2003; Ribotta et al., 2003; Sharadanant

) & Khan, 2003بهطوریکه در این تحقیق نمونههای کنترل
a a
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سفتی بافت (نيوتن)

c

c
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d
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0

0.25

درصد موسیالژ
شکل  -6اثر افزودن درصدهای مختلف موسيالژ تخم ريحان بر ميانگين سفتی بافت کيک در روزهای اول ،هفتم و چهاردهم پس از پخت .حروف التين متفاوت
نشان دهنده اختالف معنیدار ( )p>5/55بين تيمارها است .بازه های خطا نشاندهنده انحراف معيار مربوط به حداقل سه تکرار است.

ارزيابی ويژگیهای حسی و بياتی

شکل  5اثر درصد موسیالژ بر ویژگیهای حسی کیک در روز
اول ارزیابی را نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود برای
ویژگی خلل و فرج بافت کیک نمونه حاوی  %1/55موسیالژ و در
بقیه شاخصهای حسی نمونه  %1/5باالترین امتیاز را کسب
کرد .نمره نهایی ارزیابی حسی نشان دهنده میزان مقبولیت
نمونه کیک و رضایت کلی داوران از مجموع ویژگیهای حسی
آن است .همانگونه که در جدول  3نشان داده شده است،
باالترین نمره ارزیابی متعلق به کیک حاوی  1/5درصد موسیالژ
بود ،بقیه نمونهها از نظر مقبولیت تفاوت معنیداری ()p>1/15
نداشتند .طبق نتایج )et al (2014) ،Bench (2007
 Hajmohammadiو ) Sowmya et al (2009افزایش مقبولیت
نمونههای حاوی موسیالژ بهدلیل حفظ رطوبت و نرمی و عطر و
طعم بوسیله صمغها است .در شکلهای  2و  3ارزیابی بیاتی
کیک در روزهای  5و  14نشان داده شده است .روند کاهشی در
نمره نهایی ارزیابی حسی در طول روزهای نگهداری کیک در
این شکلها به علت کاهش رطوبت و سفتتر شدن نمونهها
ناشی از بیاتی در طول مدت زمان نگهداری است .در این شکل-
ها نمونه  1/5درصد موسیالژ از نظر نرمی و سفتی بافت ،قابلیت
جویدن و طعم و مزه در روزهای  5و  14باالترین نمره و نمونه
 1درصد موسیالژ پایین ترین نمره را به دست آورد.

0/50%

0/25%

 % 1موسیالژ

1%

0/75%

خلل و فرج

6

عطر و طعم

4

نرمی و سفتی

2

بافت

0

خشک يا

رنگ مغز

خميری بودن
بافت
رنگ پوسته و
قسمت تحتانی
کيک

شکل  -4اثر درصد موسيالژ بر ويژگیهای حسی کيک (روز اول ارزيابی)
جدول  -1اثر تيمارهای مختلف بر نمره نهايی ارزيابی حسی کيک

درصد موسیالژ

1
1/25
1/5
1/55
1

نمره ارزیابی حسی
4/13 ± 1/134 a
ab

4/513 ± 1/441

4/253 ± 1/233 bc
4/213 ± 1/151 abd
3/55 ± 1/144 ade

حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معنیدار ( )p>1/15بین تیمارهاست( .میانگین
سه تکرار  ±انحراف معیار)
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ارزيابی بياتی کيک  -روز هفتم
نرمی و سفتی
5
4
3
2
1
0

 %1موسیالژ
0/25%
0/50%
0/75%
1%

قابليت جويدن

طعم و مزه

شکل  -8اثر درصد موسيالژ بر بياتی حسی کيک (روز هفتم پس از پخت)
نرمی

ارزيابی بياتی کيک  -روز چهاردهم

وسفتی

5

 % 1موسیالژ

4

0/25%

3

0/50%

2
1

0/75%

0

1%
قابليت

طعم و مزه

جويدن

شکل  -9اثر درصد موسيالژ بر بياتی حسی کيک در روز چهاردهم پس از پخت

نتيجهگيری
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر درصدهای مختلف
موسیالژ دانه ریحان بر ویژگیهای فیزیکی و حسی و بیاتی
کیک اسفنجی بود .نتایج نشان داد که با افزودن موسیالژ ،وزن
مخصوص خمیر افزایش یافت .در مورد حجم کیک نمونههای
کنترل 1/5 ،1/25 ،و  1/55درصد صمغ اختالف معنیداری با
یکدیگر نداشتند .بیشترین دانسیته ظاهری مربوط به نمونه
حاوی  %1موسیالژ بود .افزودن موسیالژ ،رطوبت نمونههای کیک
را افزایش داده که نمونههای حاوی  1/25و  1/5درصد در
روزهای مختلف نگهداری دارای بیشترین میزان رطوبت بوند.
کمترین میزان سفتی بافت در روزهای  5 ،1و  14پس از پخت

مربوط به نمونه حاوی  1/25موسیالژ و باالترین پذیرش کلی در
آزمون حسی و کمترین میزان بیاتی در روزهای  5و  14پس از
پخت مربوط به نمونه حاوی  1/5درصد موسیالژ بود که اختالف
معنیداری با نمونه کنترل داشت .به طور کلی موسیالژ دانه
ریحان بهعنوان یک افزودنی طبیعی گیاهی و بومی در ایران
میتواند در سطوح  1/25و  1/5درصد کیفیت کیک اسفنجی را
بهبود ببخشد.

سپاسگزاری
از حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در
به انجام رسیدن این پژوهش قدردانی میشود.

1195  بهار،1  شمارۀ،74  دورۀ،مهندسی بيوسيستم ايران
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