بهبود خواص کیفی ،رئولوژی و حسی کیک روغنی با افزودن پوره وکنسانتره
کشمش
3

سارا بالغی*1زهرا شیخ االسالمی ،2سید حسین استیری

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار ،سبزوار ،ایران
 -2بخش تحقيقات فنی ومهندسی کشاورزي ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعی استان خراسان رضوي ،سازمان تحقيقات،
آموزش و ترویج کشاورزي ،مشهد ،ایران
 -3گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد سبزوار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سبزوار ،ایران

تاریخ دریافت99/9/11 :

تاریخ پذیرش99/3/23 :

چکیده
در سالهاي اخير ،استفاده از ترکيبات مختلف به منظور افزایش کيفيت و خواص تغذیهاي کيك ،مورد توجه فراوان قرار گرفته است
و میتوان براي بهبود کيك از افزودنیهاي طبيعی استفاده کرد ،که خواص عملكردي مشابه با افزودنیهاي شيميایی داشته و مقرون به
صرفه نيز هستند .این پژوهش با هدف بررسی اثر افزودن کنسانتره و پوره کشمش بر بهبود خواص کيفی و رئولوژیك و حسی و عمر
انباري کيك روغنی انجام شد .پس از کنسانتره و پوره کشمش در غلظتهاي ( 6 ،9 ،2و  1درصد) کنسانتره و ( 9 ،2و 6درصد) پوره به
فرمول کيك روغنی اضافه گردید .آزمونهاي حجم مخصوص ،سفتی ،تخلخل ،پردازش رنگ و خصوصيات حسی بر روي نمونهها
انجام شد .نتایج نشان داد که استفاده از پوره کشمش در سطح  %9باعث کاهش سفتی شد و در آزمونهاي تخلخل و حجم مخصوص
تفاوت معنی داري بين نمونه  %9پوره با  %9کنسانتره نبود .بررسی خصوصيات حسی نيز نشان داد که نمونه حاوي  %9پوره کشمش امتياز
باالتري داشت .با توجه به نتایج بدست آمده نمونه حاوي  %9پوره کشمش بعنوان تيمار بهينه انتخاب شد.
واژه های کلیدی :پوره کشمش ،خواص حسی ،خواص رئولوژي ،کنسانتره کشمش ،کيك روغنی ،کيفيت

* مسوول مكاتبات balaghi.sara@gmail.com :
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 -1مقدمه
کيك یكی از محصوالت نانوایی پر مصرف به شمار می رود

این ماده نه تنها خواص عملكردي افزودنیها را تامين خواهد

که به دليل عموميت مصرف آن ما بين اقشار مختلف و منحصر

نمود بلكه از نظر تغذیهاي و عطر و طعم هم در بهبود کيفيت

نبودن مصرف آن به یك گروه سنی جایگاه بسيار خوبی براي

کيك روغنی موثر خواهد بود ( .)6بعالوه کشمش با داشتن

مصرف دارا است ( .)2کنسانتره کشمش می تواند به دليل دارا

قندهاي طبيعی که می توانند به سرعت جذب شوند همچنين

بودن قند طبيعی گلوکز و فروکتوز به عنوان یك شيرین

ویتامينها و امالح مورد نياز بدن ،نقش خوبی به عنوان

کننده طبيعی و جایگزین ساکارز در محصوالت نانوایی به

افزودنی مغذي طبيعی در مواد غذایی خواهد داشت و همچنين

کار رود و مزیت آن به شيرین کننده هایی مثل ساکارز این

استفاده از این هموکتانت طبيعی به عنوان یك افزودنی می

است که داراي کالري کمتري است ( .)12کنسانتره کشمش

تواند از حضور نگهدارندههاي مصنوعی جلوگيري به عمل

براي شيرین کردن یا به عنوان محافظ ( نگهدارنده) در برابر

آورد و این امر منجر به ارز آوري در کشور خواهد شد.

فساد و یا عامل به تعویق انداختن بياتی در محصوالت مورد

ساندرز و همكاران ( )1991نشان دادند که از کشمش ميتوان

استفاده قرار میگيرد و میتوان آن را به عنوان جایگزین

به عنوان یك ضد کپك طبيعی استفاده کرد که با کلسيم

شورتنينگ (که از این طریق کالري و ميزان چربی دریافتی از

پروپيونات مقایسه گردید و نشان دادند که در یك دوز

محصول کاهش ميابد) ،عوامل امولسيون کننده وعوامل

مساوي تا  19روز کپك زدن را به تعویق بياندازد و استفاده از

بازدارنده در برابر فساد و چاشنی ها مورد استفاده قرارداد (

این هموکتانت به عنوان یك افزودنی می تواند جایگزین

 .)11،16در مورد خواص رئولوژي کنسانتره کشمش

نگهدارندههاي مصنوعی نظير کلسيم پروپيونات شوند (.)29

وکاربردآن در صنایع مختلف ،والتر و همكاران ()1999

استفاده از کنسانتره کشمش در محصوالت مختلف از جمله

کشمش را به عنوان عامل به تعویق انداختن بياتی وماندگاري

در صنعت نانوایی ،آبنباتها و شكالتها نشان دادند

بيشتر محصوالت گزارش کرده اند ( .)26با توجه به اهميت

محصوالتی که حاوي  11-9درصدکنسانتره باشند در مقایسه

استفاده از افزودنی در افزایش ماندگاري کيك و بهبود

با محصوالت فاقد این ماده 2-3روز ماندگاري بيشتري دارند

خواص کيفی آن اگر بتوان افزودنیهاي طبيعی را جایگزین

( .)11ایوبی وهمكاران ( )1311استفاده از کنسانتره کشمش در

نمود که عالوه بر دارا بودن خواص عملكردي افزودنیهاي

کيك هاي نرم ،دو الیه و چند الیه سبب افزایش دوره

شيميایی به سالمت نيز لطمهاي نميزند و در عين حال استفاده

ماندگاري ،نگهداري رطوبت و جلوگيري از رشد کپك شد و

از آن در مقایسه با انواع شيميایی مقرون به صرفهتر باشد .گام

تاثير افزودن کنسانتره پروتئين آب پنير()wpcو صمغ گوار و

مهمی در صنعت محصوالت پخت خواهد بود .با توجه به

زانتان بر خصوصيات کيفی و فيزیكوشيميایی کيك روغنی را

ترکيبات منحصر به فرد کنسانتره کشمش امكان استفاده آن

مورد مطالعه قرار دادند ،نتایج نشان داد که سطوح مختلف

بعنوان یك هموکتانت ، 1شورتنينگ و طعم دهنده طبيعی و

جایگزینی چربی  wpcدر فرموالسيون  ،کليه خصوصيات

همچنين بهبود دهنده خواص تغذیهاي مطرح می باشد .افزودن

فيزیكوشيميایی و حسی را تحت تاثير قرار داد ،صمغ هاي
گوار و زانتان نيز بر کليه خواص فيزیكوشيميایی و حسی به جز

natural Hemoctant

1

فعاليت آبی بعد از یك و دو روز نگهداري  ،رنگ پوسته و

بهبود خواص کيفی ،رئولوژي و حسی کيك روغنی با افزودن پوره و کنسانتره کشمش 19
طعم به طور معنی داري تاثير گذاشتند ( .)2دامن افشان و

اسيدپروپيونيك است که به عنوان یك نگه دارنده و ضد

همكاران ( ،)1393به بررسی تاثير اینولين بر خواص کيفی

کپك طبيعی به شمار می آید .به عالوه  ،اسيد تارتاریك ،

کيك روغنی پرداختند نتایج نشان داد که با افزایش جایگزین

گلوکز ،فروکتوز ومواد عطري و صمغی مختلف می باشد.

چربی از  21درصد به  61درصد کاهش چشم گير و در روند

عصارهي کشمش  ،یك شيرین کنندهي طبيعی است که فاقد

ویژگیهاي فيزیكو شيميایی کيك توليد شده داشت ( .)9در

هر گونه نگه دارندهي مصنوعی بوده ،مقدار کالري کمتري از

پژوهشی دیگر ،مختاري و همكاران ( )1392اثر شربت اینورت

ساکارز دارد .مطالعات ،نشان داد که کنسانترهي کشمش در

اسيدهاي مختلف بر کيفيت کيك روغنی را مورد بررسی قرار

ميزان  %3به بهبود حجم  ،رنگ و پخت کيك کمك می کند؛

دادند .بدین ترتيب کيكهاي توليد شده با شربت اینورت

ضمناً زمان ماندگاري کيك را باال می برد ( .)29عبداهلل زاده و

حاصل ازاسيد کلریدریك کمترین ميزان رطوبت  ،اسيدیته و

همكاران ( )1319از عصاره کشمش در نان به منظور افزایش

پراکسيداز را نسبت به سایر کيكها دارا ميباشد ( .)1آقا

کيفيت آن استفاده کردند .نتایج نشان داد که کنسانترهي

محمدي ( )1391تاثير استفاده از مالس به عنوان جایگزین

کشمش می تواند در سطح  9درصد باعث بهبود پایداري

شكر بر ویژگیهاي خمير  ،حجم و رنگ کيك روغنی مورد

خمير و ضریب مقاومت خمير می شود ومی تواند بياتی نان را

بررسی قرار دادند .با توجه به نتایج عالوه بر صرفه اقتصادي

به تعویق بيندازد و افزودن آن باعث بهبود رنگ ،تخلخل ،فرم،

می توان تا حدودي ویژگیهاي فيزیكوشيميایی و رئولوژیكی

شكل و مزه ي نان می گردد ( .)1با توجه به ویژگیهاي

خمير توليدي نظير ویسكوزیته ،کيفيت محصول نهایی و ارزش

منحصر بفرد کشمش و تمایل مصرف کنندگان به استفاده از

غذایی آن را افزایش داد (.)1سيمسك وآرتيك ( )2119بيان

مواد افزودنی طبيعی به کيك این پژوهش با هدف بررسی

داشتند که کنسانترهي کشمش داراي یك نسبت مشخصی از

تأثير افزودن کنسانتره وپوره کشمش بعنوان بهبود دهنده

گلوکز و فروکتوز و عناصر معدنی پتاسيم  ،کلسيم ،منيزیم و

طبيعی بر بهبود ویژگیهاي رئولوژي ،کيفی و حسی و افزایش

آهن است .عصاره غليظ شدهي کشمش ،حاوي مقادیر زیادي

زمان ماندگاري کيك روغنی انجام شد.

 -2مواد و روشها

نوع آرد ستاره با درصد استخراج  %13با نام تجاري آرد کالت

 -1-2مواد

می باشد .وانيل با نام تجاري شاهسون ،شكر ،روغن فاميال،

در این پژوهش کيك روغنی مطابق با فرموالسيون زیر تهيه

بيكينگ پودر از شرکت تيار تهيه شد ،تخم مرغ تازه نيز یك

گردید:

روز قبل از توليد روزانه کيكها تهيه و در یخچال نگهداري

تمامی خميرهاي کيك طوري تهيه شدند که نسبت براساس

گردید.همچنين کشمش مورد نياز از نوع آفتابی درجه  2بود و

صد درصد آرد حاوي  31درصد روغن  91 ،درصد شكر 9 ،

از شهرستان کاشمر خریداري شد.

درصد آب  2 ،درصد بيكينگ پودر و  12درصد شربت

مشخصات آرد گندم مورد استفاده طبق جدول بود.

اینورت 36 ،درصد تخم مرغ و وانيل 1/2درصد به فرموالسيون
خمير افزوده شد ( .)9آرد مورد مصرف در کليه آزمایشات از
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جدول  - 1خصوصیات آرد مصرفی
ترکیبات

مقدار (درصد)

رطوبت

11/2

پروتئین

10/35

خاکستر

0/22

گلوتن مرطوب

23/3

-2-2آماده سازی پوره و کنسانتره کشمش

کنسانتره کشمش بر اساس روش سيمسك و همكاران تهيه

بریكس  12ادامه یافت .این دستگاه مجهز به سردکننده و

گردید ( ،)29بر این اساس یك کيلوگرم از کشمش عسكري

کنترل کننده دماي خودکار بود .سپس عصاره حاصل در

ناحيه کاشمر ( خراسان رضوي) تهيه شد .پس از دم گيري و

ظروف پلی اتيلن استریل بسته بندي و در دماي یخچال

شستشوي کشمشها براي چند ساعت خشك گردیدند و

نگهداري شد .

سپس توزین شدند .در مرحله بعد از مولينكس )(Hitachi

 -3-2روش تهیه خمیر و تولید کیک

براي خراشيدن کشمشها استفاده گردید .ميزان دور و سرعت

خمير کيك ،طبق روش ایوبی وهمكاران تهيه شد ( )2و

چرخش ميكسر در حد کم بود تا فقط دیواره آنها خراشيده

کنسانتره کشمش اضافه گردید .براي انجام این پژوهش 9

شود تا عمل اسمز به راحتی انجام گردد .در جهت تسریع در

تيمارکيك تهيه گردید که حروف اختصاري مورد استفاده در

فرایند استخراج و افزایش راندمان عصارهگيري در نهایت

مورد  1تيمار آن که حاوي کنسانتره کشمش (در سطوح ،9 ،2

نمونه محتوي کشمش وآب (نسبت  1به  )2در بشري ریخته

6و  1درصد) و پوره کشمش (در سطوح 9 ،2و  6درصد)

وتحت تاثير امواج فراصوت با شدت 11درصد و زمان 9دقيقه

بودند ،و  2تيمار بعدي یكی شاهد و یكی نمونه حاوي

قرار گرفت براي جلوگيري از امواج ایستا محتواي بشر مرتبا

سوربات پتاسيم که جهت مقاسيه با نمونه شاهد تهيه گردید.

هم زده شد و براي جلوگيري از افزایش حرارت،بشر را داخل

سپس عمل پخت در فر آزمایشگاهی گردان با هواي داغ (

بشر دیگري که محتوي آب و یخ است گذاشته شد و بعد آن

 ، Zuccihelli Forniایتاليا ) در دماي  111درجه سانتی

را روي حرارت مستقيم قرار داده تا عصاره به بریكس 32برسد

گراد و به مدت زمان  21دقيقه انجام گردید .پس از سرد

عصارهي حاصل ،صاف شده و براي تهيه کنسانتره دوباره

شدن ،هر یك از نمونه ها در کيسه هاي پلی اتيلنی به منظور

عصاره حاصل را توسط روتاري ( LABORTA 4001,

ارزیابی خصوصيات کمی و کيفی ،بسته بندي و در دماي

 )Germanyبا دماي  91درجه سانتی گراد و تا رسيدن به

محيط ( 29درجه سانتی گراد ) نگهداري شدند.

بهبود خواص کيفی ،رئولوژي و حسی کيك روغنی با افزودن پوره و کنسانتره کشمش 11
تبدیل تصاویر خاکستري به تصاویر دودویی ،قسمت دودویی
نرم افزار فعال گردید .این تصاویر ،مجموعه اي از نقاط روشن
و تاریك است که محاسبه نسبت نقاط روشن به تاریك به
 -4-2اندازه گیری میزان حجم مخصوص کیک

عنوان شاخصی از ميزان تخلخل نمونه ها بر آورد می شود.

براي اندازه گيري حجم مخصوص از روش جایگزینی حجم با
دانه کلزا سه ساعت پس از پخت،مطابق با استاندارد

-7-2آزمون خصوصیات حسی کیک

 2000 ،AACCشماره  12-11استفاده شد (.)11

آزمون حسی با استفاده از روش پيشنهادي رجب زاده ()1991
 ،انجام شد .داوران از بين افراد آموزش دیده انتخاب گردیدند

-5-2ارزیابی بافت کیک

و سپس خصوصيات حسی کيك از نظر فرم و شكل ،

ارزیابی بافت کيك در فاصله زمانی  2ساعت پس از پخت و

خصوصيات سطح باالیی ،خصوصيات سطح پایينی  ،پوکی و

همچنين یك هفته بعد از توليد ،با استفاده از دستگاه بافتسنج

تخلخل  ،تراکم و فشردگی زیاد ،سفتی و نرمی  ،قابليت

 )CNS) Farnell, Hertfordshireساخت کشور

جویدن و بو ،طعم و مزه توسط  11پانليست مورد ارزیابی قرار

انگليس انجام گرفت (.)21

گرفت .ضریب ارزیابی صفات از بسيار بد ( )1تا بسيار خوب
( )9بود (.)21

-6-2بررسی تخلخل و تغییرات رنگ پوسته و مغز کیک با
استفاده از روشهای مبتنی بر پردازش تصویر

آناليز رنگ پوسته و مغز کيك از طریق تعيين سه شاخص *L
 a* ،و * bصورت پذیرفت .شاخص * Lمعرف ميزان روشنی
نمونه می باشد و دامنه آن از صفر (سياه خالص) تا ( 111سفيد
خالص) متغير است .شاخص * aميزان نزدیكی رنگ نمونه به
رنگ هاي سبز و قرمز را نشان می دهد و دامنه آن از -121
(سبز خالص) تا ( +121قرمز خالص) متغير است .شاخص *b

 -8-2تجزیه و تحلیل آماری

براي بررسی نتایج و تجزیه و تحليل داده هاي پژوهش از نرم
افزار  spssنسخه 11در قالب طرح کامالً تصادفی بر پایه
فاکتوریل 3تكرار براي آناليز واریانس و مقایسه ميانگين
استفاده گردید .ميانگين ها با استفاده از آزمون دانكن در سطح
معنی داري  99درصد ( )P<0.05مورد مقایسه قرار گرفتند و
براي رسم نمودارها از نرم افزار  Excel 2007استفاده شد .در

ميزان نزدیكی رنگ نمونه به رنگ هاي آبی و زرد را نشان می

نهایت تيمار بهينه براي مرحله بررسی اثر فراصوت انتخاب شد.

متغير می باشد .جهت اندازه گيري این شاخص ها ابتدا برشی

 -3نتایج و بحث

دهد و دامنه آن از ( -121آبی خالص) تا ( + 121زرد خالص)
از مغز کيك تهيه گردید و به وسيله اسكنر (مدلHP :

-1-3حجم مخصوص

 )Scanjet G3010با وضوح  311پيكسل تصویر برداري

آناليز دادههاي به دست آمده نشان داد که افزودن پوره و

شد سپس تصاویر در اختيار نرم افزار  Image Jقرار گرفت.

کنسانتره کشمش بر ميزان حجم مخصوص کيك تاثير

با فعال کردن فضاي  LABدر بخش  ،Pluginsشاخص

معنیدار داشت.

هاي فوق محاسبه شد .براي اندازه گيري تخلخل تصویر تهيه

استفاده از کنسانتره و پوره کشمش سبب افزایش حجم

شده در اختيار نرم افزار Image Jقرار گرفت .با فعال کردن

مخصوص در کيك شد .بيشترین ميزان حجم مخصوص در

قسمت  1بيت ،تصاویر سطح خاکستري ایجاد شد .جهت

نمونه حاوي  %6کنسانتره و  %9پوره بدست آمد و کمترین

بهبود خواص کيفی ،رئولوژي و حسی کيك روغنی با افزودن پوره و کنسانتره کشمش 11
ميزان در نمونه شاهد و نمونه کيك حاوي  %6پوره کشمش
مشاهده شد .با افزایش غلظت کنسانتره از  6به  %1و پوره از 9
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به  %6ميزان حجم مخصوص کاهش داشت .علت کاهش

حاوي سوربات پتاسيم داشتند .دليل افزایش حجم به خاصيت

حجم از  6به  %1و پوره از  9به  %6بخاطر تغييرات جرم حجمی

امولسيفایري وهموکتانتی کشمش مربوط می شود و باعث

و ویسكوزیته که باعث شده است در نمونه هاي  %6و %1

ميشود حبابهاي هوا یكنواختتر ایجاد وپخش شوند .حجم

قابليت خمير براي نگهداري حبابهاي هوا در طی مخلوط

کيك تابع ميزان هوا ،بخار آب توليد شده و دي اکسيد کربن

کردن خمير و انبساط آن در طول پخت کمتر شود و در نتيجه

و ميزان تغييرات آن در طول پخت در خمير کيك می باشد.

باعث کاهش حجم خواهد شد ( .)19الزم بذکر است تخلخل

عوامل نگهدارنده آب و افزودنیهاي شرکت کننده در فرایند

و حجم مخصوص با همدیگر نسبت مستقيم دارند .همچنين در

پخت تعيين کننده این صفت هستند .افزایش حجم نان حاوي

این نمونه ها حبابهاي هوا بدليل تغييرات جرم حجمی و

کنسانتره و پوره کشمش را می توان بدليل وجود اسيد

ویسكوزیته قادر نيستند به خوبی در خمير وارد شده و انتشار

تارتاریك در ترکيبات آن دانست که در تخمير شرکت

یابند در نتيجه کيك داراي خلل و فرج کمتري خواهد بود از

میکنندو حجم نان را ميتوان افزایش داد از طرفی کشمش

طرفی به دليل افزایش ویسكوزیته عوامل ورآورنده شيميایی

حاوي گلوکز و فروکتوز است که این قندها قابل تخمير بوده

مانند بيكينك پودر پراکندگی مناسبی نداشته و توزیع

و توسط مخمر مصرف میشوند و سبب توليد بيشتر گاز می

حبابهاي هوا یكنواخت و مناسب نخواهد بود و حجم کيك

شوند ( .)22یكی از راههاي افزایش حجم نان استفاده از

کاهش مییابد ( .)3مقایسه کنسانتره و پوره کشمش با

قندهاي احيا کننده است که مورد استفاده مخمر قرار می

سوربات پتاسيم نشان داد که تاثير کشمش بر افزایش حجم

گيرند و سبب افزایش حجم نان می شوند ( .)13این نتایج با

بيشتر از سوربات پتاسيم است و نمونه هایی که حاوي  2و %9

پژوهش سابانيس و همكاران مطابقت داشت (.)23،22

پوره و  9و  %6کنسانتره حجم مخصوص بيشتري از نمونه

شکل  -1اثر پوره و کنسانتره کشمش بر حجم مخصوص کیک روغنی

بهبود خواص کيفی ،رئولوژي و حسی کيك روغنی با افزودن پوره و کنسانتره کشمش 19

-2-3سفتی

نتایج استفاده از کنسانتره و پوره کشمش بر سفتی کيك بعد از

افزایش رطوبت کيك شد این امر می تواند دليل کاهش سفتی

پخت و یك هفته بعد از پخت درشكل  2نشان داده شد.

کيك در نمونههاي حاوي پوره و کنسانتره کشمش باشد که

افزودن کنسانتره و پوره کشمش تفاوت معنی داري را بر ميزان

در نتيجه آن بياتی و سفت شدن کيك بتعویق می افتد .در

سفتی کيك در سطح معنی داري  P<1/19ایجاد کرده

نمونههاي حاوي پوره از 9به  %6و کنسانتره از  9به  %1افزایش

است.افزودن کنسانتره و پوره کشمش سبب کاهش چشمگير

سفتی مشاهده شد  .با افزایش جذب آب رطوبت بيشتر می

سفتی نسبت به نمونه شاهد شد .کمترین ميزان سفتی در نمونه

شود و سفتی کاهش می یابد ولی از یك غلظت باالتر دقيقا

کيك حاوي  %9پوره و پس از آن در نمونه حاوي %9

همانند صمغها عمل نموده و بخاطر افزایش ویسكوزیته بيش

کنسانتره مشاهد شد .افزایش غلظت پوره از 9به  %6و کنسانتره

از حد و عدم پراکندگی و یكنواختی حبابهاي هوا در خمير

از  9به  %1سبب افزایش سفتی شد .مقایسه سفتی کيك 2

سفتی و چسبندگی ایجاد می شود .در نتيجه حجم وتخلخل

ساعت بعد از پخت و یك هفته بعد از پخت نشان داده شد که

کاهش یافته و بافت کيك سفت تر و زود تر بيات ميشود.)9( .

در نمونه هایی که از کنسانتره و پوره کشمش استفاده شده

آپالسان ( )2112بيان کرده است که کشمش می تواند بعنوان

است تفاوت معنی داري در سطح معنی داري  P<1/19ایجاد

یك امولسيفایري عمل کند که در نتيجه استفاده ازآن سبب

نشد ،اما در نمونه شاهد و کيك حاوي سوربات پتاسيم افزایش

کاهش سفتی در کيك می شود (.)11

سفتی رخ داده است ،البته افزایش سفتی کيك در نمونه شاهد

نتایج این پژوهش با نتایج عبدهلل زاده و همكاران ( )1319و

بسيار چشمگير تر از نمونه حاوي سوربات پتاسيم بود .عوامل

دیمتریوس ( )2111مطابقت دارد که در پژوهش آنها نيز نتایج

موثري بر ميزان سفتی کيك است که مهمترین آنها خروج

مشابهی از کاهش سفتی با استفاده از کشمش نشان داده شد

رطوبت از مغز کيك است ،همانطور که در نتایج آزمون

(.)19،1

رطوبت مشاهده شد افزودن پوره و کنسانتره کشمش سبب

شکل-2اثر کنسانتره و پوره کشمش بر سفتی کیک روغنی
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-3-3تخلخل

همانطور که در شكل  3مشاهده می شود استفاده از پوره و

شدن غلظت کنسانتره و پوره جذب آب افزایش داشته و این

کنسانتره کشمش سبب افزایش تخلخل کيك نسبت به نمونه

امر سبب ایجاد چسبناک شدن خمير می شود و استحكام خمير

شاهد شد .بيشترین ميزان تخلخل در نمونه حاوي  %9پوره و

براي حفظ گاز کاهش می یابد .تخلخل با حجم مخصوص

 %6کنسانتره و کمترین ميزان در نمونه شاهد بود .افزایش

ارتباط مستقيمی دارد و نمونه هایی که حجم بيشتري دارند

غلظت کنسانتره از  6به  %1و  9به  %6پوره سبب کاهش

ميزان گاز توليدي در آنها باالتر است در نتيجه تخلخل آنها نيز

تخلخل شد .دليل آن را می توان این امر دانست که با بيشتر

بيشترميشود

.

شکل-3اثر کنسانتره و پوره کشمش بر تخلخل کیک روغنی

بهبود خواص کيفی ،رئولوژي و حسی کيك روغنی با افزودن پوره و کنسانتره کشمش 21

-4-3آنالیز رنگ

به کيكهاي تهيه شده با کنسانتره بيشتر است .با افزایش

نتایج آناليز رنگ با استفاده از پوره و کنسانتره کشمش در

غلظت پوره و کنسانتره کشمش مولفه * aکاهش پيدا کرد.

اشكال  9و 9نشان داده شده است.

مولفه * bميزان نزدیكی نمونه به رنگهاي آبی و زرد را نشان
میدهد .نتایج نشان می دهد استفاده از کنسانتره کشمش

 -1-4-3خصوصیات رنگ پوسته کیک

استفاده از کنسانتره و پوره کشمش روشنایی کيك را نسبت به
نمونه شاهد کاهش داد .کمترین ميزان روشنایی کيك در
نمونه  %6پوره و بيشترین مقدار در نمونه کيك حاوي سوربات
پتاسيم بود .مقایسه پوره و کنسانتره کشمش نشان داد که تاثير
پوره بر کاهش روشنایی کيك بيشتر از کنسانتره بود بطوریكه
نمونه هایی که حاوي پوره بودند نسبت به کنسانتره روشنایی
کمتري داشتند .با افزایش غلظت کنسانتره و پوره ميزان
روشنایی نيز کمتر شد.
مولفه * aميزان نزدیكی رنگ نمونه به رنگ سبز و قرمز را
نشان میدهد .همانطور که در شكل مشاهده می شود بيشترین
ميزان مولفه * aدر نمونه شاهد و کمترین مقدار آن در نمونه
کيك حاوي  %1کنسانتره بود .در نمونه کيك تهيه شده با
سوربات پتاسيم مولفه * aبيشتر از نمونه شاهد و نمونه هاي
تهيه شده با کنسانتره کشمش بود .مقایسه بين پوره و کنسانتره
نشان می دهد که در کيكهاي حاوي پوره مولفه * aنسبت

درسطح  %1تفاوت معنی داري را با نمونه شاهد و دیگر سطح
هاي کنسانتره داشت و در این غلظت سبب افزایش مولفه*b
شد .پوره کشمش تاثير بيشتري بر افزایش مولفه * bنسبت به
کنسانتره داشت و با افزایش غلظت پوره ميزان مولفه * bنيز
بيشتر شد ،بيشترین ميزان این مولفه در نمونه تهيه شده با %6
پوره مشاهده شد .مقایسه بين کيكهاي تهيه شده با کنسانتره و
پوره کشمش ،سوربات پتاسيم و نمونه شاهد نشان داد که
کيك حاوي سوربات پتاسيم تفاوت معنی داري با نمونه شاهد
نداشت و تاثير کنسانتره و پوره بر افزایش مولفه * bبيشتر از
آن بود.
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شکل  -4اثر پوره و کنسانتره کشمش بر شاخصهای رنگی پوسته کیک روشنایی ،مولفه  *aو *b
 -2-4-3روشنایی مغز کیک

کشمش و کمترین ميزان در نمونه شاهد %2 ،کنسانتره%2 ،

همانطور که در شكل  9مشاهده می شود تاثير افزودن کنسانتره

پوره و سوربات پتاسيم بدون تفاوت معنی داري در سطح معنی

و پوره کشمش بر روشنایی مغز کيك مشابه با اثر آن در پوسته

داري  P<1/19است .مقایسه کنسانتره و پوره کشمش نشان

کيك دارد .کيك هاي تهيه شده با پوره و کنسانتره کشمش

داد که اثر پوره بيشتر از کنسانتره مولفه* bرا افزایش داده

روشنایی کمتري نسبت به نموه شاهد داشتند ،با افزایش غلظت

است .با افزایش غلظت پوره و کنسانتره مولفه * bنيز بيشتر

پوره تا  %6و کنسانتره تا  %1ميزان روشنایی نيز کمتر شد.

شد.

مقایسه بين پوره و کنسانتره نشان داد که افزودن پوره به کيك

تيرهتر شدن رنگ کيك در درجه اول بهدليل رنگ تيره خود

روشنایی آن را نسبت به کنسانتره بيشتر کاهش داد .مقایسه

کنسانتره و پوره کشمش است .از طرفی کنسانتره و پوره

پوره و کنسانتره با سوربات پتاسيم نشان داد که سوربات پتاسيم

کشمش حاوي ميزان باالیی قند است که این قندها در

روشنایی مغز کيك را نسبت به نمونه شاهد بيشتر می کند.

واکنشهاي ميالرد با زنجيرهاي آزاد اسيد آمينه پروتئينها

بررسی اثر افزودن کنسانتره و پوره کشمش به کيك نشان داد

شرکت کرده در نتيجه سبب افزایش شدت رنگ و کاهش

که استفاده از کنسانتره سبب کاهش مولفه * aمغز کيك

روشنایی کيك میشوند .واکنش شيميایی دیگر که سبب

نسبت به نمونه شاهد می شود و با افزایش غلظت کنسانتره از 2

تشكيل رنگ قهوهاي کيك میشود ،واکنشهاي

به  %1این مولفه نيز کمتر می شود اما افزودن پوره سبب

کارامليزاسيون است ،این واکنش در اثر تجزیه حرارتی قندها

افزایش مولفه * aتسبت به نمونه شاهد می شود .البته نكته قابل

حين پخت ایجاد میشود ( . ) 19سابانيس و همكاران ( 2111و

توجه این است که با افزایش غلظت پوره از  2به  %6ميزان این

 )2119گزارش کردهاند که استفاده از کنسانتره کشمش در

مولفه کاهش داشت اما تاثير کنسانتره بر کاهش مولفه *a

نان سبب کاهش روشنایی آن میشود .آنها در پژوهش خود

بسيار بيشتر از پوره بود .سوربات پتاسيم نيز این مولفه را نسبت

نشان دادند استفاده از  11درصد کنسانتره کشمش سبب

به نمونه شاهد کاهش داد اما تاثير آن کمتر از کنسانتره بود.

افزایش شاخص * bو کاهش روشنایی نان شد(.)23،22

افزودن پوره و کنسانتره سبب افزایش مولفه* bدر مغز کيك
شد .بيشترین ميزان مولفه * bدر نمونه حاوي  %6پوره

بهبود خواص کيفی ،رئولوژي و حسی کيك روغنی با افزودن پوره و کنسانتره کشمش 23

شکل -5اثر پوره و کنسانتره کیک بر شاخصهای رنگی مغز کیک مولفه * ، Lمولفه * aو *b
-5-3ارزیابی حسی

حسی می توان چنين بيان کرد که افزودن پوره در غلظت %9

نتایج حاصل از ارزیابی حسی نمونههاي کيك در جدول 1

می تواند سبب افزایش مقبوليت کيك شد.

آورده شده است .تجزیه و تحليل دادههاي حاصل از انجام

سابانيس و همكاران ( )2111دیميتریوس و همكاران( )2111

آزمایشات نشان داد که نوع تيمار بر پارمترهاي مورد ارزیابی

نيز در پژوهش خود نشان دادند که افزودن کنسانتره کشمش

در آزمون حسی تاثير معنیدار داشت ( .)P<1/19افزودن پوره

به نان سبب بهتر شدن طعم ،ایجاد عطر ميوه ،رنگ قهوه اي

تاثير بيشتري بر افزایش خصوصيات حسی کيك نسبت به

مطلوب ،ظاهر بهتر نان میشود(.)22،19

کنسانتره داشت دليل آن را میتوان بيشتر بودن غلظت )(BX

کشمش حاوي اسيد است که این اسيدها بهعنوان تشدید کننده

نسبت به کنسانتره دانست .در مجموع تمام نتایج خصوصيات

طعم عمل میکنند .در بين اسيدهاي موجود در ترکيب
کشمش ،اسيد تارتاریك بيشترین اثر را داشته و سبب تردتر

 29نشریه ي نوآوري در علوم وفناوري غذایی  /سال نهم  /شماره ي دوم  /تابستان 96
شدن محصول نهایی میشود ( .)19همچنين عوامل تشكيل

حسی نشان داد که نمونه کيك حاوي  %9پوره و  %6بيشترین

دهنده طعم و آروما در کيك در طی واکنشهاي

مقبوليت را نزد داوران داشت .بيشتر شدن غلظت آنها سبب

کارمليزاسيون توليد شود ،وجود ميزان باالي ترکيبات قندي

کاهش مقبوليت شد .در نهایت از لحاظ پذیرش کلی نمونه

در پوره و کنسانتره کشمش سبب افزایش شدت واکنش ها

حاوي  9درصد پوره و 6, 9درصد کنسانتره رتبههاي اول و

شده و در نتيجه مواد مولد عطر و طعم بيشتري توليد می شود.

دوم را به خود اختصاصی دادند.

افزودن کنسانتره و پوره کشمش به کيك سبب افزایش امتياز

این نتایج با پژوهش عبداهللزاده و همكاران ( )1319مطابقت

حسی طعم نسبت به نمونه شاهد شد .بيشترین امتياز طعم

دارد .آنها نيز در پژوهش خود نشان دادند استفاده از کنسانتره

مربوط به نمونه  %9پوره و  %9کنسانتره بدون تفاوت معنی

کشمش  9درصد باعث افزایش خصوصيات حسی نان شد(.)9

داري در سطح معنی داري بود .بررسی نتایج بافت آزمون
جدول  -2ارزیابی حسی شیرینی ،بو ،طعم ،بافت و پذیرش کلی نمونههای کیک

نمونه ها

شاهد

پذیرش کلی
شیرینی

بو

5/7e

5/8g

کنسانتره %2

2

d

2

5/53e

e

2

c

طعم

5/3e
2

c

5/73

کنسانتره %2

2/3

b

d

2/5

b

کنسانتره %5

2/5

b

b

2/5

b

2/13

2/13

e

d

2/33

کنسانتره %8

c

2

پوره %2

c

2/23

2/23

پوره %2

2/8

a

پوره %5

2/23c

سوربات
پتاسیم

d

2

e

5/5
c

c

2

a

2/3

a

b

5/8

5/73
2/23
5/3

b

a

2/3

2/13
a

2/23c

5/8d

5/8d

b

f

5/9

c

2

2/23

2/53

5/3e
c

2/2

2/13

بافت

5/7

5/33e

a

e

b

a

5/8d
c

5/7
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-4نتیجه گیری
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که استفاده از پوره و

مولفه * bمغز و پوسته کيك نيز در نمونه حاوي  %6پوره

کنسانتره کشمش سبب افزایش کيفيت و زمان ماندگاري

بدست آمد.بررسی خصوصيات حسی نشان داد که کيك

کيك شد.نتایج خصوصيات کيفی کيك نشان داد که باالترین

حاوي  %9پوره باالترین امتياز پذیرش کلی ،آروما و شيرینی و

ميزان تخلخل و حجم مخصوص در نمونه حاوي  %9پوره و

نمونه حاوي  %9پوره و  %6کنسانتره کشمش باالترین امتياز

 %6کنسانتره بدست آمد .افزودن پوره و کنسانتره کشمش

بافت و طعم را بدون تفاوت معنی داري داشتند.با توجه به

سبب کاهش روشنایی پوسته و مغز کيك شد .کمترین مولفه

نتایج میتوان استفاده از کشمش را بعنوان یك افزدونی طبيعی

* aمغز و پوسته کيك در نمونه حاوي  %1کنسانتره مشاهده

براي بهبود خصوصيات کيفی ،حسی ،رنگ و رئولوژي کيك

شد اما پوره کشمش باعث افزایش مولفه * aشد .بيشترین

استفاده کرد.
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