بررسی تاثیر روغن مغز بنه ،مواد صابونی ناشونده آن در مقایسه با پوششهای مختلف بر
میزان جذب روغن خالل سیبزمینی طی فرآیند سرخ کردن عمیق
دینا السادات موسویان ،1راضیه نیازمند ،2پروین شرایعی

*3

 1دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی ،واحد دامغان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دامغان ،ایران
 2استادیار گروه شیمی مواد غذایی  ،پژوهشکده علوم و صنایع غذایی  ،مشهد ،ایران
 3استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی -بخش تحقیقات فنی و مهندسی ،مشهد ،ایران
تاریخ دریافت93/4/16 :

تاریخ پذیرش93/9/28:

چکیده
با توجه به تمایل روز افزون مصرف کنندگان به فراوردههای کم چرب ،هددف از پدژوهش حاضدر بررسدی اودر پوشدشهدای هیدروکلوییددی
کربوکسی متیل سلولز ،تراگاکانت و وعلب در دو غلظت  0/3و  0/7درصد بر میزان جذب روغن خدال هدای سدیب زمیندی طدی سدرن کدردن
(دمای  170درجه سانتیگراد) در روغن کانوالی بدون آنتی اکسیدان ،روغن کانوالی حاوی  0/1درصد مغز بنه و روغن کانوالی حداوی 100
میلی گرم در لیتر مواد صابونیناشونده مغز بنه بود .نتایج نشان داد که بیشترین رطوبت و کمترین میزان جذب روغن به خال های سیب زمیندی
سرن شده در روغن کانوالی حاوی مواد صابونی ناشونده مغز بنه مربوط بود .همچنین هر سه پوشش مورد مطالعده جدذب روغدن را نسدبت بده
نمونه شاهد به طور معنی داری کاهش دادند ( .)p< 0/05کارامدترین پوشدش در ممانعدت از جدذب روغدن طدی فرایندد سدرن کدردن عمید
برشهای سیبزمینی کربوکسیمتیلسلولز بود که میزان جذب روغدن را  4/5درصدد نسدبت بده نمونده شداهد کداهش داد .بدا افدزایش غلظدت
هیدروکلوییدها میزان رطوبت خال های سرن شده سیبزمینی افزایش و میزان جذب روغن کاهش یافت.
واژه های کلیدی :بنه ،تراگاکانت ،وعلب ،کربوکسی متیلسلولز ،صابونیناشونده

_________________________
*مسوو مکاتبهparvin_sharayei@yahoo.com :
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-1مقدمه

افزایش پایداری اکسایشی روغن مورد استفاده جهت سرن کردن

سدرن کدردن عمید 1مدواد غدذایی بده دلیدل ایخداد خدوا

حسددی

در میزان جذب روغدن مدوور اسدت .بده منظدور افدزایش پایدداری

منحصر به فرد امروزه به طور وسیعی در سطوح صدنعتی و خدانگی

روغنهای خوراکی از آنتیاکسیدانهای سنتزی اسدتفاده مدیشدود.

مورد استفاده قرار میگیرد .به کمک این روش آمادهسازی ،مداده

آنتیاکسیدانهای سدنتزی دارای عدوارب بسدیار زیدادی از جملده

غذایی با طعم دلپدذیر ،بافدت تدرد و رداهر طالیدی مطلدوب تولیدد

سرطان و مشکالت گوارشی میباشند که باعد

شدده اسدتفاده از

میشود( .)14یکی از مشکالت اصلی در ارتبداط بدا مدواد غدذایی

آنها در بسیاری از کشورها محدود گردد .لذا استفاده از ترکیبات

سددرنشددده میددزان روغددن بدداالی آنهددا اسددت ( .)18چراکدده بددا

آنتیاکسیدانی طبیعی در روغنهای خوراکی امری اجتناب ناپذیر

گرایشهای اخیر مصرفکنندگان نسبت به مدواد غدذایی سدالم و

اسددت ( .)1مددواد صددابونی ناشددونده روغددنهددای گیدداهی شددامل

فراوردههای کم چرب ناسازگار است ( .)6اگرچده روغدن هدا و

هیدروکربنها ،الکلهای ترپنی ،استرو ها ،توکوفرو هدا و سدایر

چربی ها منبع انرژی و مواد مغذی نظیر ویتامین های محلو در

ترکیبات فنلی هستند که تاویر بسزایی بر خوا

و پایداری روغدن

چربی و اسدیدهای چدرب ضدروری هسدتند و طعدم مطلدوبی بده

دارند .بسیاری از ترکیبدات آنتدیاکسدیدانی مانندد توکوفرو هدا و

محصو میبخشند ( )11اما بر اساس توصیه انخمن قلب آمریکا

توکوتریانو هدا ،اوریزاندو  ،لیگنانهدا ،اسدترو ها و اسدکوآلن،

میزان دریافت چربی در روز باید کمتر از  30درصد انرژی مورد

بخش مهمی از ساختار مواد صابونی ناشونده روغنهای خدوراکی

نیاز بدن باشد؛ زیرا مصدرف زیداد چربدی بده بیمداری هدای قلبدی

را به خود اختصا

میدهند و اکسایش لیپیدی را با مکانیسمهای

عروقی منخر می شود ( .)17بنا به این توصیهها و افدزایش سدط

مختلف به تاخیر میاندازند .افزودن مواد صابونیناشدونده روغدن-

آگاهی مصرفکنندگان ،تقاضا برای مواد غذایی با بافت ،طعدم و

های جوانه گندم ،ذرت و زیتون به روغنهدای گیداهی ،پایدداری

مزه یکسان اما با کالری و محتدوی چربدی پدایینتدر افدزایش یافتده

اکسایشددی را در فرایندددهای حرارتددی و سددرن کددردن افددزایش داد

است ( .)13،12در سا های اخیدر تدالش بدراین بدوده اسدت کده

( .)15فرهوش و همکاران ( )2010فعالیت آنتدیاکسدیدانی بخدش

مقدار جذب روغن در فراورده های سرن شده نظیر سیب زمینی

صابونیناشونده روغن پوست بنه را در شرایط سرن کدردن عمید

سرن شده کاهش داده شود (.)11

روغن آفتابگردان بررسی کردند و نشان دادند این بخش بده طدور

وقتی ماده غذایی در روغن بدا دمدای بداالتر از نقطده جدوش آب

معنیداری فعا تر از آنتیاکسیدان سنتزی و قدرتمند ترسیوبوتیل-

غوطهور شود ،رطوبت سط ماده غذایی تقریباً بالفاصله بده بخدار

هیدروکینون بود.

شدده و سدط زبدر مدی

بندده ( )Pistacia atlantica var muticaاز جملدده منددابع

شود و امکان ورود روغن به ماده غذایی فراهم میشود .بسیاری از

گیاهی خدادادی کشور ما است کده بدا بدیش از  40میلیدون اصدله

محققین بر این باورند که وقتی نمونهها به صورت نیمپز سرن می-

درخت بالغ بر  1/200/000هکتار از جنگلهای زاگرس را به خدود

شوند ،روغن در سط محصو سرنشده جذب میشدود .بدا ایدن

اختصدا

داده اسدت .مغددز بنده ،حدداوی درصدد بدداالیی روغدن بددا

حا برخدی مطالعدات حداکی از جدذب روغدن در مرحلده خندک

پایداری باال است  .پایداری باالی این روغدن ،احتمداال بده خداطر

کردن میباشند (.)12

ترکیبات آنتیاکسیدانی موجود در آن است.

تبدیل میشود در نتیخه روزنهها بدزر

عوامددل مختلفددی بددر میددزان جددذب روغددن فددرآوردههددای غددذایی

میزان جذب روغن تحت تاویر خوا

تأویرگذار هستند ،برای مثا کیفیت روغن سرن کردنی تاویر قابل

میگیرد .استفاده از پوشدشهدای هیدروکلوییددی مناسدب باعد

مالحظهای بدر میدزان جدذب روغدن و همچندین خدوا

حسدی و

سطحی سدیب زمیندی قدرار

کاهش جذب روغن خواهد شد ( .)4پوششهای هیدروکلوییدی

ارزش تغذیهای ماده غذایی دارد .گزارش شده است که فرآورده-

به دلیل خاصیت آبدوستی و قدرت نگهدداری بداالی آب ،باعد

های حاصل از تخزیه و اکسایش روغن با تغییدر گراندروی روغدن

کاهش خروج آب و جذب روغن میشوند (.)19

جذب آن را در سط ماده غذایی تسهیل میکنند ( .)5از ایدن رو،

 Akdenizو همکاران ( )2006نشان دادند صدمغ گدوار ،زانتدان و
هیدروکسی متیل سلولز موجب کاهش جذب روغن در برشهای

)Deep Fat Frying (DFF

1
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هویج شد Garcia .و همکداران ( )2002تداویر متیدل سدلولز را در

لیتر محلو پتاس اتانولی نیم نرما به آن اضدافه و بعدد از مخلدوط

کاهش جذب روغن خال های سیب زمینی حدود  40درصد بیان

کردن با  100میلی لیتر آب مقطر شسته شد .الیه رویدی جددا و بدا

کردند .نتدایج  Jokarو همکداران ( )2006حداکی از آن بدود کده

سولفات سدیم بدون آب مخلوط شدد و پدس از صداف شددن در

غوطه ور نمودن برشهای سدیب زمیندی در محلدو هدای  3 ،1و 5

آون تحت خال در دمای  45درجه سانتیگراد خشک گردید .برای

کداهش جدذب روغدن شدد و بدا بداالتر رفدتن

تخلیص بیشتر ،مواد صابونیناشونده درکلروفرم حل شد و بعدد از

درصد پکتین باع

غلظت میزان کاهش جذب روغن هم افزایش یافت.

صاف شدن ،کلروفرم در دمدای  45درجده سدانتیگراد تحدت خدال

پژوهش حاضر با اهداف بررسدی تداویر پوشدشدهدی خدال هدای

تبخیر گردید (.)2

سیبزمینی با هیدروکلوییدهای کربوکسیمتیلسلولز ،تراگاکاندت
و وعلب در مقایسه بدا اودر آنتدیاکسدیدانی روغدن مغدز بنده و مدواد

 -2-4آماده سازی مخلوط روغنها

صابونی ناشونده آن بر میدزان جدذب روغدن در سدیبزمیندی طدی

روغن کانوالی تصفیه شده بدون آنتیاکسدیدان بده عندوان محدیط

فرایند سرن کردن عمی انخام پذیرفت.

سرن کردن استفاده شد .روغن مغدز بنده در غلظدت  0/1درصدد و
مواد صابونیناشونده روغن مغز بنه به میزان  100میلیگرم در لیتدر

 -2مواد و روشها

به روغن کانوال اضافه شدند .مخلوطهای مذکور به طور جداگانه

 -2-1مواد

آماده شدند.

سیبزمینی (واریته اگریا) از مدزار دامغدان تهیده گردیدد .روغدن
کانوالی تصفیه شدده بددون آنتدیاکسدیدان از کارخانده سده گدل

 -2-5پوششدهی خاللهای سیب زمینی

نیشددابور تهیدده شددد .هیدروکلوییدددهای کربوکسددی متیددل سددلولز،

سیبزمینیها (واریته اگریدا) پدس از پوسدتگیدری بدا اسدتفاده از

تراگاکانت ،وعلدب ،آب بدرم اشدبا  ،سددیم تیدو سدولفات و اتیدل
استات و سایر مواد شیمیایی از شرکت مرک خریداری شد.

قالب دستی به خدال هدای بدا انددازه  6×0/5×0/5 ± 0/2سدانتیمتر
برش زده شدند .خال هایی کده در در معدرب هدی گونده پدیش-
تیماری قرار نگرفتند به عنوان نمونه شداهد در نظدر گرفتده شددند.

 -2-2استخراج روغن مغز بنه

بقیه خال ها در محلو های  0/3و  0/7درصدد هیدروکلوییددهای

بعد از خشک کردن بنه در سایه ،پریکدار آن برداشدته و مغزهدا

کربوکسدی متیددل سددلولز ،وعلددب و تراگاکانددت هددر یددک بدده طددور

در آسیاب پودر شد .پودرها به نسبت  4:1وزنیحخمدی بدا حدال

جداگانه به مدت  1ساعت در دمای محیط غوطهور شدند.

هگزان نرما مخلوط و عملیات استخراج روغن با هم زدن شددید
به مدت  48ساعت در محیطی تاریک انخام شد .حال در خأل در

 -2-6فرایند سرخ کردن

دمای  40درجه سانتیگراد تبخیر گردید .روغن اسدتخراج شدده تدا

خال های سیبزمینی در سرن کن خدانگی مخهدز بده ترموسدتات

هنگام انخام آزمایشهای مربوطه در رروف تیره تحت گداز ازت
و در دمای  -18درجه سانتیگراد نگهداری شد (.)2

(دمای 170± 2درجهسانتیگراد) حاوی روغن کانوال و هر یدک از
مخلوطهای آماده شده سرن شدند .برای اطمینان از یکنواختی دما
 ،روغن مورد استفاده دو ساعت قبل از سرن کردن در دمای مورد

 -2-3استخراج مواد صابونیناشونده

نظر حرارت داده شد .نمونهها به مدت پنج دقیقه سرن شدند و در

پنج گرم روغن خام مغز بنه با  50میلیلیتر پتاس اتانلی یک نرمدا

انتهای فرایند ،نمونهها بالفاصله از سرنکن خارج و روغن اضافی

در ارلن مخلوط شد و به مددت یدک سداعت در دمدای  95درجده

سط آنها با کاغذ جاذب گرفته شد .عملیات سرن کدردن در دو

سانتیگراد قرار گرفت .پس از سرد شدن 100 ،میلیلیتر آب مقطدر

تکرار صورت گرفت .خال های سرن شده تا زمان انخام آزمایش

به مخلوط اضافه و در ادامه دو مرتبه با بخشهای 100میلدیلیتدری

داخددل فویددل آلمینیددومی پیچیددده شددده و در فریددزر  -18درجدده

دی اتیلاتر مورد استخراج قرار گرفت .الیههای رویی جمعآوری

سانتیگراد نگهداری شدند (.)2

گردید و با  75میلی لیتر آب مقطر شسته شدد و سدپس  100میلدی
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 -2-7اندازهگیری رطوبت

سیبزمینی سرن شدده در روغدن کدانوالی حداوی مدواد صدابونی

مقدار معینی از خال های سیب رمینی سرن شده توزین و در آون

ناشونده مغز بنده بدود کده جدذب روغدن را نسدبت بده نموندههدای

 105درجه سانتیگراد تا رسیدن به وزن وابت قرار داده شد .درصد

سیبزمینی سرن شدده در روغدن کدانوالی بددون آنتدیاکسدیدان

رطوبت از رابطه 1-2محاسبه شد (.)16

حدود  6درصدد کداهش داد .بدا توجده بده نتدایج میدزان رطوبدت،

×100

رابطه 1-2

وزن نمونه خشک−وزن نمونه مرطوب
وزن نمونه مرطوب

= رطوبت

مالحظه میشود نمونههایی که میزان رطوبت بیشتری را طی فرایند
سرن کردن از دست دادهاند (حاوی رطوبت نهایی کمتر) به میزان

 -2-8اندازهگیری جذب روغن

بیشتری روغن جذب نمودهاند .این نتایج ،رابطه میان میزان حذف

میزان روغن خال های سیبزمینی با دستگاه سوکسله مداوم به

رطوبت و جذب روغن را تایید میکند .اختالف در میزان جدذب

 85درصد) در

روغن نمونههای سیبزمینی سرن شدده در روغدنهدای مختلدف،

دمای  80±1درجه سانتیگراد اندازهگیری شد .بدین منظور ،نمونه

احتماالً به دلیل تاویر ساختار اسید چربی و ترکیبات آنتیاکسیدانی

خشک شده ابتدا آسیاب و سپس  10گرم از آن در کارتوش قرار

بر پایداری روغنهای مورد مطالعه بود به طدوری کده بدا افدزایش

داده شد .روغن حاوی حال در آون  105درجه سانتیگراد قرار

پایداری روغن ،میزان جذب روغن کاهش یافت .میزان نسبتا زیاد

گرفت تا حال تبخیر شود .میزان روغن نیز بر مبنای وزن مرطوب

اسید لینولنیک در کانوال ( 8درصد) نسبت به مغز بنه ( 1/2درصد)

با استفاده از رابطه  2-2محاسبه گردید(.)16

بر حسب میزان (به ترتیدب  24و  33درصدد) (بده ترتیدب  8و 1/2

مدت  4ساعت با حال هگزان نرما (با خلو

× 100

رابطه 2-2

وزن روغن
وزن نمونه

=جذب روغن

 -2-9تجزیه تحلیل آماری

آزمایشها در قالب طرح کامال تصادفی انخام شد .میانگینها با
نرم افزار آماری  SASبر اساس آزمونهای دانکن در سط پنج
درصد مقایسه شدند .نمودارها با نرم افزار Microsoft Excel

 2010ترسیم گردیدند.
 -3نتایج و بحث

درصد) موجب حساسیت باالی آن به تخریب اکسایشی میشدود.
از سوی دیگر حضور ترکیبات کم مقددار امدا بسدیار مدوور شدامل
ترکیبات پلیفنلی و توکوفرولی در مغز بنه (بده ترتیدب  173/62و
 817/92میلیگرم بر کیلوگرم) نسبت به کانوال (به ترتیب ،44/29
 )627/39پایداری اکسایشی مخلوط روغن کانوال و روغن مغز بنه
را احتمددداالافزایش داده اسدددت ( .)2همچندددین شدددرایعی ()1389
گزارش کرد که کارآیی مواد صابونیناشونده روغدن مغدز بنده در
جلوگیری از تشکیل تریگلیسریدهای دیمری و پلیمدری بدیش از
ترسددیوبوتیلهیدددروکینون بددود و ایددن ترکیبددات از اوددر محددافظتی
تخریب ترکیبات توکوفرولی روغدن کدانوال

 -3-1روغن مغز بنه و مواد صابونی ناشونده آن

بیشتری در خصو

نتایج تاویر روغن مغز بنده و مدواد صدابونی ناشدونده آن بدر میدزان

طی فرایند سرن کردن برخوردار بودندد .همچندین مشدخص شدده

جذب روغن خال سیب زمینی در جدو  1نشان داده شده است.

است محصوالتی که بر اور تخزیه روغن حاصل میآیند (ترکیبات

نتایج نشدان داد کده اودر افدزودن روغدن مغدز بنده و مدواد صدابونی

قطبی بدا وزن مولکدولی بداال) باعد

افدزایش گراندروی روغدن و

ناشونده آن بر میزان جذب روغن نمونههای سیبزمیندی معندیدار

کاهش کشش سطحی روغن و ماده غذایی میشوند که در نتیخده

بود ( .)P< 0/05کمترین میزان جذب روغن مربوط به نمونههدای

آن ،روغن براحتی جذب سط ماده غذایی میگردد (.)5
*

جدول  -1اثر روغن مغز بنه و مواد صابونی ناشونده آن بر درصد رطوبت و جذب روغن خالل سیبزمینی طی فرآیند سرخ کردن عمیق
رطوبت (درصد)

جذب روغن (درصد)

نوع روغن
روغن کانوالی بدون آنتی اکسیدان

26/42c

15/61 a

روغن کانوال  +روغن مغز بنه ( 0/1درصد)

29/69b

15/48b

روغن کانوال  +مواد صابونیناشونده (100میلی گرم در لیتر)

32/61a

14/67c

*میانگینهای دارای حروف غیرمشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج در صد اختالف معنی دار دارند.

بررسی تاثیر روغن مغز بنه ،مواد صابونی ناشونده آن در مقایسه با پوششهای مختلف بر میزان جذب روغن خالل و...
 -3-2پوششدهی

ماده غذایی باع

نتایج تاویر نو پوشش بر میزان جذب روغن خال سدیب زمیندی

رطوبت از آن شوند (.)8
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ممانعت از ورود روغن به ماده غذایی و خدروج

در جدو  2نشان داده شده است .همانطور که از جددو مشداهده
میشود ،پوشدش دادن خدال سدیبزمیندی بدا هیدروکلوییددهدای
مختلف ،باع

افزایش معنیدار درصد رطوبت نسبت به نموندهی

شاهد شد ( .)P> 0/05بیشترین و کمترین میدزان رطوبدت در بدین
نمونددههددا بدده ترتیددب مربددوط بدده نمونددههددای پوشددش داده شددده بددا
کربوکسیمتیلسلولز ( 41/23گرم بر گرم وزن مرطوب) و وعلدب
( 24/58گرم بر گرم وزن مرطوب) بود.
اختالف معنیداری در رطوبت سیبزمینیهای پیشتیمار شدده بدا
کربوکسیمتیدلسدلولز و تراگاکاندت مشداهده نشدد .پوشدشدهدی
خال سیبزمینی با هیدروکلوییدها باع

جدول  -2اثر هیدروکلوئیدهایهای مختلف بر درصد رطوبتت و
جذب روغن خالل سیبزمینی طی فرآیند سرخ کردن عمیق

*

نوع هیدروکلوئید

رطوبت ()%

جذب روغن ()%

شاهد(بدون پوشش دهی)

21/58c

17/48a

کربوکسی متیل سلولز

41/23a

13/04d

تراگاکانت

40/28a

14/21c

ثعلب

24/58b

16/93b

*میانگین های دارای حروف غیرمشترک بر اساس آزمون چند دامنه ای
دانکن در سطح احتمال پنج در صد اختالف معنی دار دارند.

کاهش معنی دار درصد

جدددذب روغدددن نسدددبت بددده نموندددهی شددداهد شدددد (.)P> 0/05

تاویر غلظتهای مختلف هیدروکلوییدها بر میدزان رطوبدت خدال

هیدروکلوییدهایی که خاصیت تشکیل ژ دارند میتوانند با ایخاد

سیبزمیندی در شدکل  1نشدان داده شدده اسدت .اودر غلظدتهدای

ممانعدت از خدروج رطوبدت

مختلف هیدروکلوییدها بر میزان رطوبت نموندههدای سدیبزمیندی

پوستهای در سط ماده غذایی باعد

ماده غذایی شوند ( .)8توانایی هیدروکلوییدها در نگهداری آب،

معنی دار بود (.)P> 0/05

ناشی از ایخاد پیوند هیدروژنی بین مولکو های آب در آن می-

اختالف معنی داری بین غلظت  0/3و  0/7درصد کربوکسیمتیدل

باشد ( .)3با توجه به ایدن خاصدیت انتظدار مدیرفدت کده رطوبدت

سلولز و همچنین غلظت  0/7درصد تراگاکانت مشداهده نشدد کده

نمونههای پوشش داده شده بیش از نمونهی شاهد باشد کده نتدایج

مبین نفوذپذیری و تشکیل ژ مشابه این دو هیدروکلویید نسبت به

موید این مطلب بود.

خروج رطوبت است.

پوششدهی برشهای سیبزمیندی بدا هیدروکلوییددها بده کداهش

همچنین اختالف معنیداری بین غلظتهای مورد مطالعه وعلب در

معنی دار درصد جذب روغن نمونههای سیبزمینی در مقایسده بدا

میزان رطوبت نمونههای سیبزمیندی ،مشداهده نشدد و نموندههدای

نمونددهی شدداهد (جدددو  )2منخددر شددد ( .)p< 0/05کمتددرین و

پوشش داده شده با هر دو غلظت حداوی کمتدرین میدزان رطوبدت

بیشترین میدزان جدذب روغدن در بدین هیدروکلوییددها بده ترتیدب

بودند.

مربوط به کربوکسیمتیلسلولز و وعلب بود به طوری که پوشدش-

غلظتهای مختلف پوششها از لحاظ تاویر بر میزان جذب روغن،

دهی سیبزمینی با این هیدروکلوییدها به ترتیب بدا 25و  3درصدد

اختالف معنیداری با یکدیگر به نمایش نگذاشدتند (شدکل  .)2بدا

کاهش در میزان جذب روغن در مقایسه با نمونه شاهد همراه بود.

این وجود غلظدتهدای بداالتر پوشدشهدا جدذب روغدن کمتدری

شرایعی ( )1389نشان داد پیشتیمارهای کربوکسدیمتیدلسدلولز و

داشتند .نتایج حاکی از اختالف معنیدار وعلب  0/3درصد با دیگر

کاهش جذب روغن در نمونههای سیبزمیندی سدرن

پوششها بود ( .)p< 0/05وعلب  0/7درصدد جدذب روغدن را بده

وعلب باع
شده شد.

میزان بیشتری نسبت به وعلب  0/3کاهش داد کده ایدن احتمداال بده

بر طب نتایج این محق کربوکسیمتیلسلولز در ممانعت از جذب

دلیددل تشددکیل بهتددر ژ و نفوذپددذیری کمتددر فددیلم تشددکیل شددده

روغن نسبت به وعلب کارآمدتر بود که علدت آن بده قابلیدت بهتدر

میباشد.

کربوکسددیمتیددلسددلولز در تشددکیل ژ و نفوذپددذیری کمتددر فددیلم

از آن جا که پوششدهی با هیدروکلویید باع

تشکیل شده حاصل از آن نسبت داده شد ( .)2هیدروکلوییدهدایی

در محصو نهایی میشود ،بنابراین باع

که خاصیت تشکیل ژ دارند میتوانند با ایخاد پوستهای در سط

محصو نهایی نیز خواهد شد.

حفظ بهتر رطوبت

کاهش جذب روغن در
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.ارشد مهندسی صنااع غذاای دانشگاه فردوسی مشهد
 اثر روغین مغیز پسیته وحشیی و میواد،1389 ،.پ، شرااعی-2
/ پیال اولئیین/صابونی ناشونده آن بر پااداری روغنهای کانوال
زاتون و اثر نوع روغن و فرااندهای مقدماتی بیر مییزان جیذب
 پاایان نامیه،روغن سیبزمینی طی فرااند سیر کیردن یمییپ
.دکترای صنااع غذاای دانشگاه فردوسی مشهد
3- Akdeniz, N., Sain, S. and Sumnu, G. 2006.
Functionality of batters containing different gums
for deepfat frying of carrot slices. Journal of Food
Engineering, 75(4), 522-526.
4- Aminlari, M., Ramezani, R., and Khalili, M.
2004. Production of protein-coated low-fat potato
chips. Food Science and Technology International
11 (3), 177-181.
5- Dobarganes, C., Marquez-Ruiz, G. and Velasco,
J. 2000. Interactions between fat and food during
deep-frying. European Journal of Lipid Science
and Technology, 102(8), 521-528.
6- Dueik, V., Robert, P. and Bouchon, P. 2010.
Vacuum frying reduces oil uptake and improves
the quality parameters. Journal of Food Chemistry,
119, 1143–1149.
7- Farhoosh, R. and ilossavaT-Kafrani, M.H. 2010.
Frying performance of the hull oil nsaponifiable
matter of Pistacia atlantica subsp. mutica.
European Journal of Lipid Science and
Technology, 112(3), 343-348.
8- Funami, F., Funami, M., Tawada, T. and Nakao,
Y. 1999. Decreasing oil uptake of Doughnuts
during deep-fat frying using Curdlan. Journal of
Food Science, 64(5), 883-888.
9- Garcia, M.A., Ferrero, C., Bertola, N., Martino,
M. and Zaritsky, N. 2002. Edible coatings from
cellulose derivatives to reduce oil uptake in fried
products.innovative food science & emerging
technologies, 3(4), 391-397.
10- Jokar, M., Nikoopour, H., Amin Lari, M.,
Ramezani, R. and Mazlumi, MT. 2006.
Laboratory-scale production of low-fat potato
chips by coating with hydrocolloids. Iranian
Journal Nutrient Science Food Technology, 1(3),
9-17.
11- Khalil, AH. 1999. Quality of French fried
potatoes as influenced by coating with
hydrocolloids. Journal Food Chemistry, 66(2), 201208.
12- Mah, E. 2008. Optimization of a pretreatment
to reduce oil absorption in fully fried, battered and
breaded chicken using whey protein isolate as a
postbreading dip. MSc Thesis. Ohio University.

 اثر غلظت هیدروکلوئیدهای مورد استفاده بر میزان-1 شکل
.رطوبت خالل سیبزمینی طی فرآیند سرخ کردن عمیق
حروف غیرمشترک روی ستونها بیانگر وجود اختالف معنیدار بر اساس
.)P> 0/05( آزمون دانکن است

اثر غلظت هر یک از پوششهای مورد استفاده بر میزان-2 شکل
.جذب روغن نمونههای سیبزمینی در طی سرخ کردن عمیق
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 نتیجه گیری-4
به طور کلی یافتههای پژوهش حاضر بیانگر این مطلب بود که از
طری پوششدهی و حفظ رطوبت سیبزمینی و همچنین اصالح
 میتوان محصو،روغن مورد استفاده برای فرآیند سرن کردن
 همچنین نتایج نشان داد که.کمچربتر و سالمتری تولید نمود
تاویر پوششهای مختلف بر کاهش میزان جذب روغن بیشتر از
 کاهش میزان جذب روغن محصوالت.تاویر نو روغن میباشد
 طرفداران این گونه فراوردهها را کمتر در معرب خطر،سرن شده
بیماریهای قلبی قرار داده و نقش قابل توجهی را در سالمت
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