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 -1گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سبزوار ،سبزوار ،ایران
 -2گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی ،دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران

تاریخ دریافت 95/2/5 :

تاریخ پذیرش95/6/10:

چکیده
دوشاب خرمالوی وحشی ،حاوی ترکیبات فنولی ودارای خواص آنتی اکسیدانی وآنتی باکتریایی بوده وهم چنین به عنوان یک شیرین کننده
طبیعی با ارزش تغذیه ای باال مطرح می باشد .در این پژوهش از دوشاب خرمالوی وحشی در فرموالسیون کلوچه به عنوان جایگزین شکر
استفاده گردید .دوشاب خرمالوی وحشی در سطوح  75 ،25 ،0و 100درصد به فرموالسیون کلوچه اضافه شد .نمونه های تولید شده از نظر
خواص ارگانولپتیکی (بافت ،رنگ ،طعم ،بو) ،فعالیت آنتی اکسیدانی ،ترکیبات فنولی و بافت سنجی در روزهای  30 ،1و  60پس از تولید
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد با افزایش درصد دوشاب خرمالوی وحشی خواص آنتی اکسیدانی وترکیبات فنولی به طور معنی
داری افزایش یافت( .)p<0/05نتایج بافت سنجی نشان داد ،نمونه کلوچه حاوی  %50دوشاب نسبت به سایر نمونه ها از سفتی بافت بیشتری
برخوردار بود .هم چنین با افزایش درصد غلظت دوشاب خرمالوی وحشی تا  %50مقبولیت کلوچه از لحاظ طعم ،عطر ،بافت و رنگ افزایش
نشان داد.
واژه های کلیدی :ترکیبات فنولی ،خواص آنتی اکسیدانی ،دوشاب خرمالوی وحشی ،کلوچه ،ویژگی های حسی.

 مسوول مکاتبات asharifi@qiau.ac.ir :
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 -1مقدمه

منیزیم و پتاسیم می باشد( .)14از خرمالوی وحشی در طب سنتی

در حال حاضر تمایل به استفاده از ،غذاهای کم کالری ،در

به عنوان تب بر ،مسکن ،ضد دیابت ،ضد تومور ،ضد عفونی

بسیاری از کشورها و مصرف کننده ها به وجود آمده است .به

کننده ،ضد سرفه ،ملین ،قابض ،مغذی ،درمان کننده اسهال و

خصوص شیرین کننده ها که خطر چاقی ،بیماریهای قلبی عروقی

سرفه های خشک یاد می شود( .)11شیره خرمالوی وحشی در

و دیابت را افزایش می دهند ( .)15امروزه تولیدکنندگان مواد

گیالن به اربه دوشاب معروف است که طی مراحلی به صورت

غذایی در پی تولید محصوالتی با چربی ،شکر و نمک کم و فیبر

سنتی تهیه شده و مصرف خوراکی دارد .هدف اصلی انجام این

بیشتر هستند که این رژیمهای غذایی میتواند از بروز برخی از

پژوهش بررسی امکان جانشینی شکر در فرموالسیون کلوچه با

بیماریها جلوگیری کند( .)16یکی از این رژیم های خاص،

دوشاب خرمالوی وحشی و تولید کلوچه فراسودمند بود.

تولید غذاهای کم کالری با میزان کمتر شکر است که در این
رابطه ترکیبات شیرینکننده متنوعی به عنوان جایگزین شکر
مطرح شدهاند تا محصوالت غذایی و نوشیدنیهای متنوعی تولید
گردد که در آنها میزان شکر دریافتی و کالری تولید شده در بدن
انسان کاهش یابد .این محصوالت برای افراد دارای اضافه وزن و
بیماران دیابتی مناسب می باشد( .)18کلوچه ،نوعی شیرینی مغز
دار است که مواد اصلی را آن آردگندم ،روغن ،شکر و تخم مرغ
تشکیل می دهد( 4و .)3میتوان از ترکیبات طبیعی شیرین به عنوان
جایگزین شکر در فرموالسیون کلوچه استفاده کرد .امروزه به
دلیل ارتباط مصرف شکر با برخی مشکالت سالمتی نظیر فشار
خون ،بیماری قلبی ،فساد دندان ،چاقی و افزایش سطح گلوکز
خون و از طرفی به دلیل مسائل اقتصادی و تکنولوژیکی ،پژوهش
های مرتبط با جایگزینی شکر با سایر شیرین کنندها رو به افزایش
است .حمزه لویی و همکاران ( ،)1388شیرین کننده طبیعی استویا
را جایگزین شکر در فرموالسیون بیسکوئیت کردند( .)5احمدی
گاولیقی و همکاران ( )1389اثر جایگزینی قند مایع خرما با قند
اینورت در کیک الیه ای و نورمحمدی وهمکاران( )1390تاثیر
جایگزینی ساکارز ،توسط قندهای الکلی وآسپارتام را بر خواص
کیک اسفنجی بررسی کردند ( .)1،10شیخ زاده و همکاران
( )1392روی تأثیر جایگزینی شکر با پوره خرما بر رنگ مغز و
تخلخل دونات سرخ شده با استفاده از پردازش تصویر مطالعه
نمودند ( .)8خرمالوی وحشی با نام علمی Diospyros lotus

درختی است خزان شونده که تا ارتفاع  15متر وگستردگی  6متر
رشد می کند .این گیاه بومی آسیای جنوب غربی و اروپای شرقی
می باشد .برگ ها و میوه آن در طب سنتی حائز اهمیت
هست( .)13این گیاه سرشار از بتا کاروتن است .هم چنین دارای
مقادیر قابل توجهی ویتامین های 2B، 3B ،B1و  Cو دارای مواد
معدنی ضروری برای بدن مانند کلسیم ،گوگرد ،آهن ،فسفر،

-2مواد وروش ها
 1-2مواد مورد استفاده

دوشاب خرمالوی وحشی ( )Diospyros lotusتهیه شده به
صورت سنتی ،از بازار استان گیالن خریداری گردید .آرد نول از
شرکت گیالن خوشه ،شکر از شرکت قند قزوین ،روغن نباتی با
نام تجاری الدن ،گلوکز مایع شرکت شهدینه آران ،بکینگ پودر،
نشاسته و اسید سیتریک با نام تجاری مهسا تهیه شد .دوشاب
خرمالوی وحشی به نسبت های  75 ،50 ،25 ،0و 100درصد
جانشین شکر در فرموالسیون کلوچه گردید .مراحل تولید این
محصول در شرکت تولیدی وصنعتی برادران صدری انجام
گرفت.
 -2-2روش تولید کلوچه

ابتدا کرم کردن روغن و شکر تا تولید رنگ روشن به مدت 15
دقیقه صورت گرفت سپس به ترتیب دوشاب وآرد نول و افزودنی
های دیگر به نان کلوچه افزوده شد و به مدت  25دقیقه توسط
میکسر مخلوط گردید .برای تولید مغزی کلوچه ،آب ،اسید
سیتریک و نشاسته به مدت  15دقیقه حرارت دید .سپس به آن
آرد ،گلوکز مایع ،گردو و کاکائو افزوده شد .مواد مغزی و نان
کلوچه به صورت جداگانه وارد دستگاه کلوچه زنی گردید،
مغزی به داخل نان کلوچه پمپ شد و پس از گذشتن از رول
داخل ،به سینی مخصوص فر منتقل گردید .فر با دمای  250درجه
سانتی گراد به مدت  15دقیقه برای پخت کلوچه ها در نظر گرفته
شد .نمونه ها در بسته بندی های پلی اتیلنی با درز بندی حرارتی
بسته بندی ودر دمای اتاق و رطوبت نسبی محیط و دور از نور
خورشید و در جای خشک وخنک نگهداری گردید .آزمایشات
مربوط ،در روزهای  30 ،1و  60تولید انجام گرفت.
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 3-2تعیین خاصیت آنتی اکسیدانی کلوچه فراسودمند تولید

مدت  120دقیقه در دمای اتاق قرار گرفت .سپس مقدار جذب

شده

محلول توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طولموج  760نانومتر

مراحل آماده سازی و استخراج عصاره از پودر کلوچه حاوی
دوشاب خرمالوی وحشی در سه مرحله ی خشک کردن در داخل

قرائت شد .مقدار کل ترکیبات فنولی با استفاده از معادله خط
رسم شده بر مبنای اسید گالیک و بهصورت میلیگرم در گرم

آون تحت خال (ساخت آلمان  )Memmert/unB400در دمای

عصاره (ماده خشک) بیان گردید(.)17

(ساخت ایتالیا )Levera ،وحالل هگزان در دمای  35سانتی گراد

 5-2آزمون بافت سنجی

به مدت  4ساعت و مرحله آخر عصاره گیری با محلول متانول

در این پژوهش ،تغییرات بافت کلوچه توسط آزمون نفوذ سنجی

برروی دستگاه شیکر مغناطیسی در سرعت 100rpmدر دمای 25

با استفاده از بافت سنج (  ، Hounsfield H5ksساخت کشور

درجه سانتی گراد به مدت  24ساعت و در نهایت تغلیظ با استفاده

انگلستان) در روز اول وروز شصتم ،در دمای 20در جه سانتی

از دستگاه روتاری( ) Buchi waterbath B-480در دمای 40

گراد انجام گرفت .بیشینه نیروی الزم برای عبور کامل یک میله به

درجه سانتی گراد انجام شد .فعالیت آنتیاکسیدانی یا درصد

قطر  3/2میلی متر ،سرعت  50میلی متر در دقیقه با  30درصد

مهارکنندگی رادیکال آزاد عصاره های حاصل از کلوچه

فشردگی انجام شد .روش فشاری ( )load cell: 2knبه کار برده

فراسودمند ،با استفاده از  ،1،1دی فنیل-2-پیکریل

شد.

40سانتی گراد ،سپس مرحله چربی زدایی با استفاده از هات پلیت

هیدرازیل( )DPPHبر مبنای درصد مهار تولید رادیکال آزاد
اندازهگیری شد .با استفاده از عصاره ها ،غلظتهای 200-100

 6-2ارزیابی حسی

میلیگرم بر لیتر با متانول در ارلن مایر  250سیسی تهیه شد2 .

آنالیز حسی شامل رنگ ،بافت ،طعم و عطر به روش صورت

سیسی از غلظتهای مختلف در متانول به  2سیسی محلول

هدونیک  5نقطه ای با  21ارزیاب آموزش دیده به صورت دوره

 0/004درصد  DPPHدر متانول اضافه گردید .بعد از  90دقیقه

ای (هر  30روز) با امتیازهای خیلی خوب (امتیاز ،)5خوب (امتیاز

گرمخانه گذاری در دمای اتاق جذب نوری نمونهها توسط

 ،)4متوسط (امتیاز  ،)3بد (امتیاز )2و خیلی بد (امتیاز )1در نظر

دستگاه اسپکتوفتومتری (مدل  Jenewayساخت انگلستان) در

گرفته شد(.)18

طولموج  517نانومتر قرائت شد .درصد مهارکنندگی رادیکال
آزاد برحسب رابطه ( )1محاسبه گردید:

 2-7تجزیه و تحلیل آماری

A=(Ac - As)/Ac ×100%

داده های حاصل از آزمایشات بهصورت فاکتوریل در قالب طرح

که  Aدرصد مهارکنندگی رادیکال آزاد  Ac ،DPPHجذب

کامالً تصادفی با دو فاکتور سطوح مختلف دوشاب خرمالوی

شاهد و  Asجذب نمونه است (.)12

وحشی و زمان نگهداری با استفاده از نرمافزار آماری  SASمورد

رابطه ()1

تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .میانگینها با استفاده از آزمون
 4-2اندازه گیری ترکیبات فنولی کلوچه فراسودمند تولید
شده

دانکن در سطح اطمینان  95درصد مورد مقایسه قرار گرفتند و
جهت رسم نمودار از نرمافزار  Excelاستفاده شد.

ترکیبات فنلی عصاره حاصل از کلوچه فراسودمند طبق روش
اوردومز و گومیز ،)2006(1توسط رنگ سنجی به روش فولین-

 -3نتایج و بحث

سیوکالتو تعیین شد .در این روش  0/5میلیلیتر از عصاره

 1-3اثر درصد دوشاب خرمای وحشی و زمان نگهداری

استخراجی(غلظتهای  200-100میلیگرم بر لیتر با متانول) با

روی فعالیت آنتی اکسیدانی کلوچه فراسودمند

 2/5میلیلیتر از معرف فولین -سیوکالتو  0/2نرمال و  2میلیلیتر از

نتایج نشان داد که تاثیر افزودن دوشاب خرمالوی وحشی و زمان

محلول کربنات سدیم 7/5درصد بهخوبی مخلوط شد .مخلوط به

نگهداری ،در سطح آماری  95درصد روی ویژگی درصد
مهارکنندگی رادیکال آزاد یا فعالیت آنتی اکسیدانی معنی دار

2- Ordoeez and Gomez

بود .بیشینه درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد با اختالف معنی
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داری در روز اول تولید و در غلظت  100درصد دوشاب مشاهده

مریستین ،کوئرستین و کامفرول را در عصاره متانولی برگ

شد( )p<0/05نمونه شاهد کمترین میزان را در این شاخص

خرمالوی وحشی توسط دستگاه کروماتوگرافی با کارایی باال با

داشت .با افزایش مدت زمان نگهداری کلوچه درصد

فاز معکوس شناسایی کردند و نتایج نشان داد که این گیاه دارای

مهارکنندگی رادیکال آزاد کاهش معنی دار داشت و کمینه آن

خواص دارویی ،آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی می باشد(.)2

در روز  60نگهداری و در کلوچه شاهد (فاقد دوشاب) بود

آنتی اکسیدان ها در میوه ها و سبزیجات ،فراوان هستند و توانایی

(شکل  1و  .)2ادیب پور و همکاران ( )1392مقدار سه فالونوئید

خنثی کردن رادیکالهای آزاد و تبدیل آنها به مولکول های بی
ضرر را دارند (.)6
100

a
b

80

b

60
c

c

40
20
0

در د دوشاب خرمالوی وحشی

شکل  -1تاثیر افزودن دوشاب خرمالوی وحشی بر در د مهارکنندگی رادیکال آزاد در کلوچه فراسودمند

شکل -2تاثیر زمان نگهداری بر در د مهارکنندگی رادیکال آزاد کلوچه فراسودمند

شکل -3تاثیر افزودن دوشاب خرمالوی وحشی بر ترکیبات فنولی در کلوچه فراسودمند
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شکل -4تاثیر زمان نگهداری بر ترکیبات فنولی در کلوچه فراسودمند
 2-3اثر درصد دوشاب خرمای وحشی و زمان نگهداری

میزان دوشاب در کلوچه ،سفتی بافت زودتر اتفاق افتاد .علت

روی ترکیبات فنولی کلوچه فراسودمند

اصلی سفت شدن بافت کلوچه مربوط به پدیده برگشت نشاسته

نتایج نشان داد که تاثیر دوشاب خرمالوی وحشی و زمان
نگهداری روی میزان کل ترکیبات فنلی در کلوچه فراسودمند
معنی دار بود( .)p<0/05بیشترین و کمترین مقدار ترکیبات فنلی
مانند درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد با اختالف معنی دار به
ترتیب مربوط به نمونه حاوی  100درصد دوشاب و نمونه شاهد
بود( شکل .)3روزهای نگهداری نیز تاثیر معنی دار و کاهشی
روی محتوای ترکیبات فنلی داشت کمترین مقدار در روز 60
نگهداری مشاهده شد (شکل  .)5شیخ زاده و همکاران ( )1392به
نتایج مشابهی در مورد اضافه کردن پوره خرما به عنوان جایگزین
شکر در دونات دست یافتند ( .) 8ترکیبات فنولی به فنول های
ساده ،اسیدهای فنولیک ،مشتقات هیدروکسی سینامیک و
فالونوئید ها طبقه بندی می شوند .عملکرد بسیاری از ترکیبات
فنولی به عنوان آنتی اکسیدان قوی توسط محققین گزارش شده
است(.)12
 3-3بررسی اثر دوشاب خرمای وحشی و زمان نگهداری
روی خواص ارگانولپتیکی کلوچه فراسودمند

نتایج نشان داد باالترین امتیاز بافت محصول تولیدی در روز سی
ام وکمترین امتیاز مربوط به روز شصتم بود .هم چنین غلظت
دوشاب خرمالوی وحشی بر روی امتیاز بافت کلوچه تاثیر معنی
دار داشت(  .)p>0/05باالترین امتیاز در تیمار شاهد و پایین ترین
امتیاز مربوط به کلوچه حاوی  50درصد دوشاب بود .بین کلوچه
حاوی  0و  25درصد دوشاب اختالف معنی داری وجود نداشت
(شکل  .)5نتایج به دست آمده نشان داد کلوچه های حاوی
دوشاب خرمالوی وحشی در ابتدای تولید بافت بسیار نرمی داشتند
و با افزایش زمان از نرمی بافت کلوچه ها کاسته شد .با افزایش

وتبدیل حالت بی شکل نشاسته به حالت بلوری آن با تشکیل
پیوندهای هیدروژنه بین مولکول های آمیلوز و آمیلو پکتین
است( .)9افزودن ترکیباتی که قابلیت نگهداری آب داشته باشند
در فرموالسیون کیک و کلوچه ،سرعت سفتی و بیاتی را کاهش
می دهد .دهقانی فیروزآبادی و همکاران ( )1385اثر افزودن صمغ
پوسته اسفرزه بر بیاتی و خواص حسی کیک اسفنجی را مورد
بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که افزودن صمغ باعث بهتر
شدن خواص حسی و سبب تازه ماندن محصول شده و سرعت
بیاتی درکیک را کاهش می دهد( .)6شکل  6تاثیر درصد
دوشاب خرمالوی وحشی و زمان نگهداری بر امتیاز بو در کلوچه
فراسودمند را نشان می دهد .باالترین امتیاز بو با اختالف معنی دار
با سایر تیمارها در روز اول و در نمونه شاهد مشاهده شد(
 .)p>0/05کمترین امتیاز بو به نمونه حاوی  50درصد دوشاب در
روز شصتم تعلق گرفت .بین کلوچه حاوی  75 ،50و 100درصد
دوشاب خرمالوی وحشی اختالف معنی دار آماری از نظر امتیاز
بو وجود نداشت .شکل  7نشان دهنده تاثیر درصد دوشاب
خرمالوی وحشی و زمان نگهداری بر امتیاز رنگ کلوچه
فراسودمند می باشد .ارزیاب ها باالترین امتیاز پارامتر رنگ را در
روز اول نگهداری به نمونه  25درصد دوشاب دادند .در طول
نگهداری کلوچه ها از کیفیت رنگ محصول کاسته شد .تاثیر
غلظت دوشاب خرمالوی وحشی بر روی رنگ کلوچه معنی دار
بود(  .)p>0/05بدین ترتیب که باالترین امتیاز را تیمار شاهد و
پایین ترین امتیاز را تیمار حاوی  75درصد دوشاب کسب کرد.
بین کلوچه حاوی  75 ،50و 100درصد دوشاب خرمالوی وحشی
اختالف معنی داری وجود نداشت .با افزایش غلظت دوشاب
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خرمالوی وحشی و زمان نگهداری رنگ کلوچه ها تیره تر شد که

افزایش غلظت دوشاب خرمالوی وحشی باعث ظهور طعم تلخ در

روی نظر ارزیاب ها تاثیر گذار بود .انجام واکنش های قهوه ای

کلوچه ها شد و امتیاز ارزیاب ها را تحت الشعاع خود قرار داد.در

شدن در حضور قندهای ساده موجود در دوشاب خرمالو نیز روی

طی تحقیقی شیره خرما حاوی فروکتوز و سوربیتول به عنوان

تیره شدن رنگ کلوچه ها تاثیر داشت( .)9شکل  8تاثیر درصد

جایگزین ساکارز و تأثیرش روی کیفیت کیک مورد مطالعه قرار

دوشاب خرمالوی وحشی و زمان نگهداری بر امتیاز طعم کلوچه

گرفت ،ارزیابی حسی کیک در فواصل زمانی مختلف نگهداری

فراسودمند را نشان می دهد .نمونه شاهد در روز اول دارای

نشان داد که خصوصیات طعم ،بافت و رنگ کیک زمانی که

بیشترین امتیاز طعم بود با افزایش درصد دوشاب و همچنین

شیره خرما به نسبت  50درصد جایگزین شده ،بهتر بود .یک

افزایش روزهای نگهداری محصول ،از امتیاز طعم کاشته شد.

روند رو به کاهش با گذشت زمان در خصوصیات حسی مشاهده
شد(.)21

شکل  -5تاثیر در د دوشاب خرمالوی وحشی و زمان نگهداری بر امتیاز بافت کلوچه فراسودمند

شکل  -6تاثیر در د دوشاب خرمالوی وحشی و زمان نگهداری بر امتیاز بو کلوچه فراسودمند

تاثیر جایگزینی شکر با دوشاب خرمالوی وحشی روی فعالیت آنتی اکسیدانی ،ترکیبات فنولی و ویژگی های حسی121 ...

شکل  -7تاثیر در د دوشاب خرمالوی وحشی و زمان نگهداری بر امتیاز رنگ کلوچه فراسودمند
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شکل  8تاثیر در د دوشاب خرمالوی وحشی و زمان نگهداری بر امتیاز طعم کلوچه فراسودمند

شکل  -9تغییرات سفتی در بافت کلوچه حاوی دوشاب خرمالوی وحشی
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 4-3بررسی نتایج آزمون بافت سنجی کلوچه فراسودمند

ب پو  ،ف طمه .1392 .ن لیز م

.2

در بررسی روند تغییرات سفتی بافت هر یک از نمونه ها مشخص

ه ی وجو

گردید که با افزایش درصد دوشاب خرمالوی وحشی ،به

 .HPLCنشگ ه علوم شیم

فرموالسیون تولید کلوچه ،میزان سفتی بافت کلوچه های حاوی

.3

دوشاب خرمالوی وحشی نسبت به کلوچه شاهد افزایش پیدا
کرد .به طوری که بیشترین میزان سفتی در نمونه حاوی  50درصد
دوشاب در روز شصتم ( )2/5 N/mm2مشاهده گردید( شکل .)9
محققان تأثیر عسل را به صورت مایع و خشک شده به عنوان

ست ن

فالوونوئی

برخ

برگ ی ه خر لوی وحش

ل

توسط

نشگ ه ر ن .ر ن.

ر ن ،شم ه .1380 .2554لوچه ،و ژ

ه و وش ه ی

نظر وم .ر ن.

ون .تج

 .4پ ن  ،سو  .1385 .ت ولوژی فر و ه ه ی غالت ،یژ،
.98-90
 ،ح .قرب ن  ،م  .1389.بر س

 .5حمزه لو  ،یتر  .یر

جایگزین ساکارز در مافین بررسی کردند .نتایج نشان داد که

ثر ج گز

افزودن عسل به عنوان جایگزین ساکارز موجب سفتی بافت و

ن س پر سی چرب بیس وئیت ،جله علوم ش و ی

افزایش رنگ پوسته و رنگ مغز شد( .)19راعی و همکاران

و بع طبیع  ،جل  .16و ژه ن ه  -1لف.

( )1395شیره خرما را در کیک اسفنجی جایگزین شکر نمودند.

.6

هق ن

شیر ن

فیرو

ه ه ی ستو به ج ی ش ر بر

ب ی .ع ،حجت السال  ،م.

سی

بررسی تأثیر روز نگهداری بر سفتی بافت کیک نشان داد که

ن  ،ع .ر ت .ج .1392 .بر س تأثیر فزو ن مغ

روز نگهداری کیک اثر معنی داری بر سفتی بافت داشت و با

یک سف ج .

پوسته سفر ه بر بی ت

گذشت زمان از میزان نرمی بافت کیک کاسته شد(.)7

هم ش علوم و
.7

 -4نتیجه گیری

غذ
 .8شیخ
بر س

نتایج بافت سنجی نشان داد ،نمونه کلوچه حاوی  %50دوشاب

مقبولیت کلوچه از لحاظ طعم ،عطر ،بافت و رنگ افزایش نشان
داد .با توجه به خواص آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنولی دوشاب
خرمالوی وحشی ،می توان از آن در فرموالسیون کلوچه ،کوکی
ها وکیک ها برای افزایش خواص تغذیه ای و تولید محصول کم
کالری استفاده کرد.

.1

ولیق  ،ح .عز زی ،م .ح .ج نی ن،

یر وئ  ،ش .1390 .بر س
ب ق

یک سف ج  .جله علوم تغذ ه و

ر ن .س
ه ،و .عط

لح  . ،ح خ پرست ،م.1392 .

 ،حس و ن

عت

ه ی فیز و

ی ون ت ،بیست و مین گره

ع غذ .

ر ت ،ج .1387 .ب ن
نشگ ه

ع

شیم

و غذ  ،ر ز نشر

ف ن ،چ پ و  ،فحه .390

 .10نو حم ی . ،پیغمبر وست ،ه .1392 .ت ثیر ج گز
س

و توسط ق ه ی ل ل و سپ ت م بر خو ص یک

سف ج  ،نشر ه پژوهش ه ی

ع غذ

.جل

،21شم ه .2

 -5منابع
حم ی

شیره خر ب ش ر بر

هم ،شم ه.1

ل علوم و
.9

ر

یرچ  ،ص .وال

ت ثیر ش ر ب پو ه خر بر و ژ

شیمی

نسبت به سایر نمونه ها از سفتی بافت بیشتری برخوردار بود .هم
چنین با افزایش درصد غلظت دوشاب خرمالوی وحشی تا %50

ع  ،پ .پیغمبر وست ،ه.
خو ص یف

شکر به فرموالسیون کلوچه افزوده شد .نتایج نشان داد با افزایش
آنتی اکسیدانی وترکیبات فنولی به طور معنی داری افزایش یافت.

ع غذ  .قوچ ن ،ر ن.

غف ی ،ع .1395 .تأثیر ج گز

در این تحقیق دوشاب خرمالوی وحشی به عنوان جایگزینی برای
درصد دوشاب خرمالوی وحشی در فرموالسیون کلوچه ،خواص

و خو ص حس

وت

و ه  ،8شم ه.1

ثر ج گز

یک ال ه ی ،فصل ه

ق

.

خر

ع غذ ،
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