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بررسی تاثیر جایگزینی شکر با عصاره مالت بر ویژگیهای فیزیکی و حسی بستنی
*سعید میرعرب رضی ،1امیر طاهریان ،2میالد تیموری ،2علی معتمدزادگان ،3حدیثه باقری

4

 1دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
 2دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان 3 ،دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
 4دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری
*مسئول مکاتبهsaeed.mirarab86@yahoo.com :

چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان جایگزینی شکر با عصاره مالت و تاثیر آن بر ویژگیهای حسی و فیزیکی
بستنی بوده است .عصاره مالت در سطوح  40 ،21 ،11 ،0و  10درصد به عنوان جایگزین شکر استفاده شد و

پارامترهای  ،pHاسیدیته ،شدت ذوب ،زمان ذوب اولین قطره ،افزایش حجم (اورران) ،ویسکوزیته ،رنگ و ویژگی-

های حسی محصول مورد بررسی قرار گرفت .ارتباط بین پارامترهای مختلف با روش تجزیه به مولفههای اصلی
) (PCAتعیین گردید .نتایج نشان داد که با افزایش میزان جایگزینی عصاره مالت ،شدت ذوب نمونهها ،روشنایی،
سفیدی محصول و  pHکاهش یافت؛ در حالی که مقدار اسیدیته آنها افزایش پیدا کرد .همچنین مقدار افزایش حجم
در نمونههای مختلف ،با افزایش میزان عصاره مالت تا سطح  40درصد جایگزینی عصاره مالت ،افزایش یافته و
ویسکوزیته مخلوط نیز با افزایش سطوح جایگزینی ،زیاد شد .بدین صورت که نمونه شاهد کمترین میزان
ویسکوزیته ( 202/87سانتی پواز) و نمونه حاوی عصاره مالت با جایگزینی  10درصد شکر ،بیشترین ویسکوزیته
( 173سانتی پواز) را دارا بود .نتایج حاصﻞ از ارزیابی حسی نیز نشان داد بهترین نمونه از نﻈر طعم ،حاوی سطح
جایگزینﻰ  21درصد بود؛ در حالی که رنگ و بافت نمونه شاهد و نمونه با سطح جایگزینی  11درصد عصاره مالت،
امتیاز باالتری داشتند .نتایج پارامتر پذیرش کلی نشان داد نمونههایی که در آنها از عصاره مالت تا سطح جایگزینی
 21درصد استفاده شد ،نسبت به نمونههایی که دارای میزان عصاره مالت بیشتری بودند ،از پذیرش کلی باالتری
برخوردار شدند .در مجموع ،نتایج  PCAنشان داد که پذیرش کلی با رنگ ،طعم و بافت ،ارتباط مستقیم و مثبت
دارد.
واژگان کلیدی :بستنی ،جایگزین شکر ،عصاره مالت ،افزایش حجم ،تجزیه مولفههای اصلی

مقدمه
بستنی سیستمی است که در آن گلبولهای چربی،

متشکﻞ از پروتئین و پلیساکارید پخش شدهاند.

حبابهای هوا و بلورهای یخ در فاز سرمی

گلبولهای چربی ،پلیساکاریدها ،پروتئینها و
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شکر نقش مهمی در فرموالسیون بستنی ایفا می-

(اسپکتر و همکاران1224 ،؛ هگنبارت .)1222 ،به

کنند (کاراکا و همکاران .)2002 ،از آن جا که

دلیﻞ ارتباط ساکاروز با برخی مشکالت سالمت

ساکارز ،به عنوان تنها شیرین کننده بستنﻰ ،سالیان

نﻈیر فشار خون ،بیماریهای قلبی ،فساد دندان،

زیادى مورد استفاده قرار گرفته است ،از آن به

چاقی ،افزایش سطح گلوکز و انسولین خون که به

عنوان مبنا جهت مقایسه اثر شیرین کنندگﻰ سایر

ویژه برای دیابتیها مﻀر است و همچنین به

قندها استفاده مﻰشود .اصلﻰترین نقش قندها در

علت

تکنولوژیکی،

افزایش مطلوبیت محصول ،مربوط به نقش شیرین

پژوهشهای روزافزونی جهت یافتن جایگزین

کنندگﻰ آنهــا ،بهبود خصوصیت خامهاى و

مناسﺐ شکر با سایر شیرین کنندهها در دست

کمﮏ به بارز شدن عطر و طعم میوهاى میباشد.

انجام است (فولکس .)1288 ،عصاره مالت

شیرینکنندهها ،ویسکوزیته و میزان مواد جامد کﻞ

حاصﻞ از غالت ،دارای خواص تغذیهایی بسیار

در مخلوط بستنﻰ را افزایش داده و موجﺐ بهبود

مطلوبی است که میتوان از این محصول با

قوام و بافت آن مﻰگردند .از سوی دیگر ،شیرین

ارزش ،در مواد غذایی مختلف استفاده کرد .این

کنندههاى محلول باعﺚ کاهش نقطه انجماد و نیز

ماده به رنگ تیره ،با چگالی  32کیلوگرم بر

کاهش میزان افزایش حجم مخلوط مﻰشوند.

مترمکعﺐ ،بو و طعم مطلوب مالت ،شیرین مزه،

همچنین این ترکیبات موجﺐ نرمتر شدن بافت و

دارای قدرت دیاستیﮏ ،سرشار از قندهای قابﻞ

افزایش سرعت ذوب شدن بستنﻰ میگردند.

تخمیر با قابلیت تجزیه و جذب سریع ،عطر و

میزان شیرینﻰ بستنﻰ نیز به غلﻈت ماده شیرین

طعم و قدرت طعم دهندگی و نیز ارزش تغذیهای

کننده در فاز آبﻰ مخلوط بستنﻰ بستگﻰ دارد

باال ،موارد استفاده زیادی در صنایع غذایی و سایر

(فرجی و همکاران .)1323 ،باید در نﻈر داشت که

صنایع دارد .مالت حاصﻞ از غالت مختلف ،در

شکر عالوه بر نقش شیرین کنندگی ،ویژگیهای

صنایع غذایی مانند نوشابهسازی ،محصوالت

عملکردی فراوانی مانند ،اثر حجیم کنندگی،

نانوایی ،غذای کودک ،سرکه مالت ،عصاره مالت،

تثبیت آب (مﺆثر در زمان ماندگاری) و کنترل

بیسکویتسازی و همچنین به عنوان افزودنی

نقطه انجماد را نیز دارا میباشد .با تمام فوایدی

(شیرین کننده ،طعم دهنده و رنگ دهنده) مورد

که ساکارز به عنوان یﮏ شیرین کننده طبیعی با

استفاده قرار میگیرد (کشیری و همکاران.)1378 ،

ویژگیهای عملکردی ممتاز دارد ،میتواند

عصاره مالت مادهای تیره رنگ است که علت

موجﺐ بروز مشکالت مربوط به بهینهسازی

تیرگی آن ناشی از اسیدهای آمینه و قندهای آزاد

هنگام جایگزینی شکر ،از قبیﻞ اثر نامطلوب بر

شده در محیط ،حین فرایند مالتسازی میباشد و

طعم ،ویژگیهای فیزیکی محصول ،استقبال

هر چه مقدار این ترکیبات افزایش یابد ،شدت

مصرف کننده و محدودیتهای قانونی گردد

رنگ عصاره نیز افزایش مییابد (بریج.)1227 ،

مساﺋﻞ

اقتصادی
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تجزیه به مولفههای اصلی ) 1 (PCAیﮏ روش

استفاده از همزن خانگی (گوسونیﮏ ،ترکیه)

اختیاری چند متغیری است که یﮏ ابزار مناسﺐ

مخلوط گردید .مخلوط آماده در دمای  70درجه

جهت ارزیابی دادهها به شمار میرود .آنالیز

سانتیگراد به مدت  30ثانیه پاستوریزه و بالفاصله

اجزای اصلی میتواند برای پیدا کردن سیگنالها

با مخلوط آب و یخ ،دمای آن به  1درجه

در اطالعات نویزدار نیز به کار رود .محققان

سانتیگراد رسید (علیزاده و همکاران.)2014 ،

زیادی از این روش برای ارزیابی دادههای حسی

جهت رسانیدن بستنی ،نمونهها به مدت 24

استفاده نمودند .در حقیقت ،این روش برای

ساعت در یخچال  4درجه سانتیگراد (بوش،

حذف همبستگی در بین تعداد زیادی از متغیرها

آلمان) نگهداری گردیدند .بعد از دوره رسانیدن،

بوده و این تبدیﻞ بهینه باعﺚ کاهش بعد یا به

مقدار مورد نیاز از مخلوط برای انجام آزمونهای

عبارتی فشردهسازی میشود که خطای میانگین

فیزیکوشیمیایی کنار گذاشته شد و باقی مخلوط

مربعات حاصﻞ از فشردهسازی را کمینه میکند

بستنی در دستگاه بستنیساز غیرمداوم به مدت 20

(الفونه و همکاران .)1321 ،هدف از انجام این

دقیقه قرار گرفت .نمونههای بستنی تولیدی ،در

پژوهش ،بررسی امکان جایگزینی شکر با عصاره

ظروف پالستیکی  10گرمی بستهبندی گردید و

مالت و تاثیر آن بر ویژگیهای حسی و فیزیکی

برای طی دوره سخت شدن ،به مدت  24ساعت

بستنی بوده است که ارتباط بین پارامترهای

در دمای  -17درجه سانتیگراد (بوش ،آلمان) قرار

مختلف به روش تجزیه به مولفههای اصلی تعیین

داده شدند .اولین فرمول ،بدون اضافه کردن

گردید.

عصاره مالت به عنوان نمونه شاهد تولید گردید.
سپس با توجه به محاسبات انجام شده عمﻞ

مواد و روشها

آمادهسازی نمونهها :فرموالسیون بستنی شامﻞ

جایگزینی شکر با عصاره مالت در چهار سطح 11
 40 ، 21 ،و  10درصد صورت پذیرفت.

پودر شیر پسچرخ (پگاه ،ایران)  12درصد ،خامه

اندازهگیری شدت ذوب و زمان ذوب اولین قطره:

( 30درصد چربی ،پگاه گرگان ،ایران) به میزان 7

برای اندازهگیری شدت ذوب ،مقدار معینی از

درصد ،پایدار کننده (ثعلﺐ)  0/2درصد (فروشگاه

نمونههای بستنی روی یﮏ الﮏ استیﻞ با مش 1

محلی ،ایران) ،شکر (فریمان ،ایران)  12درصد و

میلیمتر که روی یﮏ قیف قرار داشت ،ریخته و

عصاره مالت (بهنوش ،ایران) که در سطح ،11 ،0

مقدار بستنی ذوب شده محاسبه گردید (اسماعیﻞ

 40 ،21و  10درصد جایگزین شکر ،به شیر (1

و همکاران.)2013 ،

درصد چربی ،پگاه گرگان ،ایران) اضافه شد و با

اندازهگیری  pH :pHنمونهها با استفاده از  pHمتر
دیجیتال اندازهگیری شد .برای این کار از مخلوط

- Principal component analysis

1

بستنی استفاده گردید (حسن و احمت.)2010 ،
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اندازهگیری اسیدیته :مقدار  10میلیلیتر از

گرفت .بعد از آزمایشات مقدماتی ،اسپیندل شماره

نمونهها با معرف فنﻞ فتالئین و سدیم هیدروکسید

 2به عنوان مناسﺐترین اسپیندل انتخاب گردید (

 0/1نرمال تا ظهور رنگ صورتی تیتر شدند و

فرجی و همکاران.)1323 ،

نتایج برحسﺐ درجه دورنیﮏ گزارش گردید

ارزیابی حسی :جهت انجام آزمون حسی از 10

(حسن و احمت.)2010 ،

ارزیاب حسی نیمه ماهر استفاده شد و پارامترهای

( )1میلیلیتر مصرفی سود × =10اسیدیته (درجه دورنیﮏ)

طعم ،رنگ ،بافت و پذیرش کلی مورد بررسی

اندازهگیری اورران( 2حجمافزایی) :در ارزیابی
میزان اورران نمونهها از ظروفی با حجم مشخص

قرار گرفت .روش مورد استفاده در آزمون،
هدونیﮏ  1نقطهای بود که به نمونه عالی ،امتیاز 1
به نمونه عالی و امتیاز  1به نمونه خیلی بد تعلق

استفاده شد .پس از انجماد محصول در بستنی-

داشت.

نمونه مورد نﻈر توزین گردید و افزایش حجم از

به صورت طرح کامال تصادفی با استفاده از

ساز ،از مخلوط نمونهگیری صورت گرفت .آنگاه
طریق رابطه ( )2برحسﺐ درصد محاسبه شد

نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )12در سه تکرار

(بهرامپرور و همکاران.)1378 ،
()2

×100

تجزیه و تحلیل آماری :پارامترهای مورد بررسی،

مورد تجزیه و تحلیﻞ قرار گرفتند .برای مقایسه
میانگین تیمارها نیز از آزمون چند دامنهای دانکن

وزن نمونه بعد از انجماد−وزن نمونه قبل از انجماد

در سطح احتمال  %1استفاده گردید.

وزن نمونه بعد از انجماد

رنگسنجی :برای رنگسنجی نمونههای بستنی از
دستگاه رنگسنج الویباند (مدل ،RTC10
انگلیس) استفاده گردید (آکالین و همکاران،
.)2007

اندازهگیری ویسکوزیته :ویسکوزیته مخلوط
بستنﻰ ،قبﻞ از انجماد و پس از مرحله رسانیدن،
توسط دستگاه ویسکومتر بروکفیلد (مدل ، DV-II
آمریکا) در دمای  1درجه سانتیگراد اندازه گیری
شد .حجم ظرف مورد استفاده  210میلیلیتر بود
و کنترل دما به کمﮏ مخلوط آب و یخ انجام
- Overrun

2

نتایج و بحث

اندازهگیری شدت ذوب و زمان ذوب اولین قطره:

شدت ذوب نمونههای بستنی از نﻈر نسبتهای
متفاوت عصاره مالت با یکدیگر مقایسه گردید.
یکی از مهمترین خصوصیات فیزیکی یﮏ بستنی
مرغوب ،دیر ذوب شدن آن میباشد .از این رو
طبق جدول ( ،)1با افزایش میزان عصاره مالت،
شدت ذوب نمونهها به طور معنیداری کاهش
یافت ( .)P>0/01عصاره مالت به دلیﻞ داشتن
ترکیبات جاذبهالرطوبه ،ویسکوز و مواد قندی
مختلف ،دارای قدرت جذب آب باالیی است و
این امر سبﺐ میشود که هر چقدر نسبت آن در
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فرموالسیون بستنی بیشتر گردد ،شدت جذب آب

جذب آب باال دانستند .در مورد زمان ذوب اولین

محصول نیز افزایش یافته و خاصیت ژلهای

قطره بستنی نیز باید ذکر کرد که بر طبق تفاسیر

بیشتری ایجاد کند .در نتیجه با افزایش مقدار آن،

مذکور ،به علت وجود ترکیبات جاذبهالرطوبه،

شدت ذوب نمونهها کاهش یابد .فرجی و

ویسکوز و مواد قندی مختلف در عصاره مالت که

همکاران ( )1323دریافتند که با افزایش درصد

سبﺐ کاهش سرعت ذوب بستنی میگردد ،زمان

جایگزینی شکر با شیره انگور در بستنی ،شدت

ذوب اولین قطره بستنی نیز با افزایش درصد

ذوب نمونهها کاهش یافت .آنها علت این امر را

جایگزینی عصاره مالت با شکر ،افزایش یافته

ناشی از وجود ترکیبات پلیساکاریدی با قدرت

است (جدول .)P>0/01( )2

جدول  -1ویژگیهای فیزیکوشیمیایی (شدت ذوب) نمونههای بستنی
تیمار

درصد مالت
(وزنی /وزنی)

شدت ذوب
(درصد)

شاهد

0

مالت 1

16

65/97±0/60b
69/60±0/60a

مالت 2

26
00

d

مالت 0

60

39/06±0/01 e

مالت 3

61/33±1/01c

03/92±0/61

اعداد (انحراف معیار  ±میانگین) دارای حروف مشترک در هر ستون از لحاظ آماری تفاوت معنیداری با یگدیگر ندارند )(P>0.05

جدول  -2ویژگیهای فیزیکوشیمیایی (زمان ذوب اولین قطره) نمونههای بستنی
تیمار

درصد مالت
(وزنی /وزنی)

زمان ذوب اولین قطره
(دقیقه)

شاهد

0

12/3±0/2d

16

13/07±0/00c

26

12/13±0/11d

00

10/1±0/1b

60

16/03±0/03 a

مالت 1
مالت 2
مالت 3
مالت 0

اعداد (انحراف معیار  ±میانگین) دارای حروف مشترک در هر ستون از لحاظ آماری تفاوت معنیداری با یگدیگر ندارند )(P>0.05

اسیدیته و  :pHطبق جدول ( )3با افزایش میزان

مقدار  pHنمونههای بستنی نیز به طور معنیداری

جایگزینی عصاره مالت در فرموالسیون بستنی،

کاهش یافت ( .)P>0/01این پدیده ناشی از پایین
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بودن  pHعصاره مالت ( )4/4 -2/4بوده (گلوریا

نمونهها نیز با افزایش جایگزینی عصاره مالت با

و نکا )2010 ،که توانسته بر  pHتیمارهای بستنی

شکر ،به طور معنیداری افزایش یافت (.)P>0/01

تاثیر گذارد؛ از این رو هر چه درصد جایگزینی

علت آن ،خاصیت اسیدی عصاره مالت است و

عصاره مالت بیشتر شد pH ،محصول به سطح

هر چه درصد جایگزینی آن افزایش یابد ،اسیدیته

پایینتری رسید .طبق جدول ( )4مقدار اسیدیته

فرمول نیز بیشتر میگردد (گلوریا و نکا.)2010 ،

جدول  -3مقایسه  pHنمونههای بستنی
تیمار
شاهد

درصد مالت
(وزنی /وزنی)
0

pH

5/60±0/006a

مالت 1

16

5/60±0/016b

مالت 3

00

5/35±0/050c

مالت 2
مالت 0

26

5/06±0/000bc

60

5/31±0/016

d

اعداد (انحراف معیار  ±میانگین) دارای حروف مشترک در هر ستون از لحاظ آماری تفاوت معنیداری با یگدیگر ندارند )(P>0.05

جدول  -4مقایسه اسیدیته نمونههای بستنی
درصد مالت
(وزنی /وزنی)

اسیدیته
(درجه دورنیک)

مالت 1

16

22±0/6bc

مالت 3

00

تیمار
شاهد

مالت 2
مالت 0

0

26
60

17±0/6c

20±1/0

cb

26±0/6ab
a

29±0/0

اعداد (انحراف معیار  ±میانگین) دارای حروف مشترک در هر ستون از لحاظ آماری تفاوت معنیداری با یگدیگر ندارند )(P>0.05

اورران (حجمافزایی) :مقدار اورران در نمونههای

طی مخلوط کردن در دستگاه بستنیساز در خود

مختلف ،با افزایش میزان عصاره مالت تا سطح

حفظ کند اما بیشتر از این مقدار ( 40درصد

 40درصد جایگزینی افزایش یافت که دلیﻞ آن به

جایگزینی عصاره مالت) ،موجﺐ کاهش میزان

ماهیت عصاره مالت و ویسکوز بودن آن برمی-

اورران گردید که ناشی از باال رفتن ویسکوزیته

گردد (جدول  .)1در واقع عصاره مالت سبﺐ می-

فرمول بستنی در سطح جایگزینی  10درصد

شود بستنی مقدار بیشتری از حبابهای هوا را

عصاره مالت میباشد .این افزایش بیش از حد
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ویسکوزیته سبﺐ میشود که پرههای دستگاه

اورران داشته و باعﺚ کاهش آن شده است .آنها

بستنیساز به خوبی کار نکرده و در نتیجه مقدار

دریافتند که در اثر ویسکوزیته بیش از حد ،در

هوای کمتری با آن مخلوط شود و اورران آن

حین فرآیند همزدن و انجماد ،هوا نتوانسته به

کاهش یابد .گوهری و همکاران ( )1374دریافتند

طور مناسﺐ وارد بافت بستنی گردد و در نتیجه

که جایگزینی شکر با شیره خرما تا سطح 10

اورران کاهش یافته است .همچنین میالنی و

درصد سبﺐ افزایش معنیدار در اورران نمونههای

همکاران ( )1320دریافتند که جایگزینی گوار و

بستنی گردید اما در سطوح باالتر جایگزینی که

عسﻞ خرما در بستنی ماستی منجر به افزایش

ویسکوزیته افزایش یافت ،این افزایش اثر منفی بر

ویسکوزیته و اورران نمونهها میگردد.

جدول  -5ویژگیهای حجمافزایی نمونههای بستنی
تیمار

درصد
(وزنی /وزنی)

حجمافزایی
(درصد)

شاهد

0

01/96±0/06e

16

61/13±0/03c

مالت 1
مالت 2

26

مالت 3
مالت 0

61/01±0/10b

00

63/05±0/05a

60

00/21±0/05 d

اعداد (انحراف معیار  ±میانگین) دارای حروف مشترک در هر ستون از لحاظ آماری تفاوت معنیداری با یگدیگر ندارند )(P>0.05

ویژگیهای رنگی نمونههای بستنی :همانطور که

نمونه شاهد و سایر نمونهها به وجود آمد

در شکﻞ های ( )2( ،)1و ( )3نشان داده شده

( )P>0/01که دلیﻞ این امر نیز رنگ تیره عصاره

است ،با افزایش درصد جایگزینی عصاره مالت

مالت است .به طوری که هر چه درصد جایگزینی

در فرموالسیون بستنیهای تولیدی ،اختالف

آن افزایش یافت ،شدت روشنی و سفیدی

معنیداری در میزان شاخصهای رنگسنجی بین

محصول نیز کاهش پیدا کرد.

عصاره مالت عصاره مالت عصاره مالت عصاره مالت
% 15
% 25
% 40
% 50

شاهد

شکل  -1میزان شاخص روشنایی در نمونههای بستنی

شاخص روشنایی

d

c

b

b

a

80
75
70
65
60
55
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a

b

20

c
d

شاخص زردی

15
10
e

5
0

عصاره مالت عصاره مالت عصاره مالت عصاره مالت
% 15
% 25
% 40
% 50

شاهد

شکل  -2میزان شاخص زردی در نمونههای بستنی
8

a

6

b
c

2
0

عصاره مالت عصاره مالت عصاره مالت عصاره مالت
d
% 15
% 25
% 40
% 50

شاهد

-2

شاخص قرمزی

4

-4
-6

e

شکل  -3میزان شاخص قرمزی در نمونههای بستنی

ویسکوزیته :همان طور که در شکﻞ ( )4مشاهده

مختلف در آن و تمایﻞ به جذب آب آنها از

میشود با افزایش میزان جایگزینی عصاره مالت،

طریق برقرارى پیوندهاى هیدروژنﻰ نسبت داد.

ویسکوزیته مخلوط افزایش یافته است .نمونه

فرجی و همکاران ( )1323گزارش کردند که با

شاهد ،کمترین ( 202/87سانتیپوآز) و نمونه

افزایش جایگزینی شیره انگور به عنوان جایگزین

شکر ،ویسکوزیته بستنی افزایش یافت .داوودی-

حاوی عصاره مالت به عنوان جایگزین  10درصد

شکر ،بیشترین میزان ویسکوزیته ( 173سانتی-

زاده و همکاران ( )1322نیز اعالم نمودند که با

پوآز) را دارا بودند .افزایش ویسکوزیته در اثر

افزایش درصد جایگزینی توسط عسﻞ خرما،

افزودن عصاره مالت را مﻰتوان به وجود قندهاى

ویسکوزیته بستنی افزایش داشته است.

b

c

600
d

e

400
200
0

50

15
25
40
سطح جایگزینی با مالت

شاهد

ویسکوزیته (سانتی پواز)

a

800

شکل  -4شاخص ویسکوزیته در غلظتهای مختلف جایگزینی توسط عصاره مالت
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تاثیر جایگزینی عصاره مالت بر ویژگیهای

طعم نمونههاى بستنﻰ داشته ( )P>0/01و بهترین

حسی

نمونه از نﻈر طعم ،بستنی حاوی سطح جایگزینﻰ

طعم :نتیجه ارزیابی تاثیر جایگزینی شکر توسط

 21درصد بود که بیشترین امتیاز طعم را به خود

عصاره مالت بر طعم نمونهها در شکﻞ ( )1نشان

اختصاص داد و نمونه حاوى عصاره مالت در

داده شد .نتایج آنالیز آمارى دادهها حاکی از آن

سطح جایگزینﻰ  10درصد نیز کمترین امتیاز را

است که استفاده از عصاره مالت اثر معنﻰدارى بر

در فاکتور طعم کسﺐ نموده است.
a

a

bc

50

25
40
سطوح جایگزینی

15

طعم

c

ab

5
4
3
2
1
0

شاهد

شکل  -5شاخص طعم نمونههای بستنی در غلظتهای مختلف جایگزینی توسط عصاره مالت

رنگ :ارزیابﻰ تاثیر جایگزینﻰ شکر با عصاره

عصاره مالت ،از میزان پذیرش رنگ نمونهها

مالت بر رنگ نمونهها نشان داد که نمونه شاهد و

کاسته شد .در واقع تﻀاد زیاد بین رنگ سفید

نمونه حاوی سطح جایگزینی  11درصد عصاره

بستنی و رنگ تیره عصاره مالت سبﺐ گردید که

مالت ،نسبت به دیگر تیمارها ،امتیاز رنگ باالتری

افزایش غلﻈت عصاره مالت منجر به کاهش

کسﺐ نمودند اما با افزایش سطح جایگزینی

مطلوبیت رنگ نمونههای بستنی شود (شکﻞ .)2

b

ab

a

a

50

40

15
25
سطوح جایگزینی

رنگ

c

5
4
3
2
1
0

شاهد

شکل  -6شاخص رنگ نمونههای بستنی در غلظتهای مختلف جایگزینی توسط عصاره مالت

10
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بافت :نتیجه ارزیابﻰ تاثیر جایگزینﻰ شکر توسط

( .)P>0/01به طوری که نمونه شاهد و نمونه

عصاره مالت بر بافت بستنﻰ ،در شکﻞ ( )8نشان

حاوی  11درصد عصاره مالت جایگزین شکر،

داده شد .با توجه به نتایج حاصﻞ از تجزیه

بیشترین پذیرش بافت را دارا بودند و نمونهای که

واریانس امتیاز بافت ،جایگزینﻰ شکر با عصاره

 10درصد شکر آن با عصاره مالت جایگزین

مالت اثر معنﻰدارى بر بافت تیمارها داشته است

گردید ،بافت نامطلوبتری داشته است.

4

3
2

بافت

c

a

ab

bc

a

5

1
0
25
40
سطوح جایگزینی

50

15

شاهد

شکل  -7شاخص بافت نمونههای بستنی در غلظتهای مختلف جایگزینی توسط عصاره مالت

پذیرش کلی :نتایج حاصﻞ از آنالیز پذیرش کلی

بیشتر ،از پذیرش کلی باالتری برخوردار بودند.

بیانگر این بود که نمونههایی که در آن از عصاره

طبق نتایج به دست آمده ،جایگزینی شکر توسط

مالت تا  21درصد جایگزین شکر استفاده شد،
نسبت به نمونههای دارای میزان عصاره مالت
a

50

تواند در بهبود کیفیت بستنی موثر باشد.
a

a

b

25
40
سطوح جایگزینی

15

5
4
3
2
1
0

پذیرش کلی

b

عصاره مالت تا سطح جایگزینی  21درصد ،می-

شاهد

شکل  -8شاخص پذیرش کلی نمونههای بستنی در غلظتهای مختلف جایگزینی توسط عصاره مالت

تجزیه به مولفههای اصلی :دادههای جدول (،)2

تفاوتها) نشان میدهد .با استفاده از این

وزن نسبی هر متغیر را در دو جزء اصلی  2 ، 1و

ضرایﺐ ،امتیاز اجزای اصلی در ارزیابی حسی

 3بعد از چرخش (عملیاتی برای تشخیص بهتر

نمونههای مورد آزمون تخمین زده شد .هر چه

93
11
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میزان قدر مطلق این ضرایﺐ بیشتر باشد،

در نمودار ،نشان دهنده ارتباط بیشتر پارامترها

خصوصیات اندازهگیری شده ،اهمیت بیشتری در

است .به عنوان مثال ،پارامترهای پوشش دهانی،

ساختن جزء اصلی مورد نﻈر داشته است (یگانه-

سرعت ذوب ،شیرینی و نرمی رابطه نزدیکی با

زاد .)1321 ،بنابراین بافت ،رنگ ،ویسکوزیته و

یکدیگر دارند .پروبوال و زاندر ( )2008از روش

پذیرش کلی مهمترین اجزای موثر در عامﻞ اول،

تجزیه به مولفههای اصلی برای ارتباط

سرعت ذوب و طعم ،مهمترین اجزا در عامﻞ دوم

ویژگیهای بافتی دو نوع گوشت استفاده نمودند.

و نیز اورران مهمترین جزء در عامﻞ سوم

نتایج تحقیق آنها نشان داد که این تکنیﮏ می-

میباشد .یگانهزاد ( )1321از تجزیه به مولفههای

تواند کاربرد صنعتی داشته باشد .خلیلیان و

اصلی برای آنالیز پارامترهای حسی -توصیفی،

همکاران ( )1320به منﻈور بررسی ویژگیهای

یافتن عوامﻞ اصلی و بررسی رابطه بین عوامﻞ

حسی و روابط پنهان بین آنها در پوره طالبی،

اصلی و پذیرش کلی در شکالت شیری استفاده

ازروش تحلیﻞ مﺆلفه اصلی استفاده کردند .نتایج

کرد .کیلکاست و همکاران ( )2002نیز با استفاده

بررسی آنها نشان داد که از میان  12صفت حسی

از تجزیه به مولفههای اصلی ،روابط بین

تعریف شده برای ارزیابی حسی ژل مﮏ طالبی،

1

مهمترین و مﺆثرترین آنها بر پذیرش کلی

بررسی کردند .همچنین میرعرب رضی و

نمونههای پاستیﻞ طالبی ،شدت رنگ ،طعم،

همکاران ( ،)1323همبستگی بین پارامترهای

سختی و الستیکی بودن بافت نمونهها بوده است.

پارامترهای حسی و فیزیکی را در موس شکالت

حسی موس شکالت را با استفاده از تجزیه به
مولفههای اصلی تعیین نمودند.
در جدول ( )8میزان ارتباط پارامترهای حسی-
توصیفی نشان داده شده است .باال بودن ضریﺐ
همبستگی بین دو پارامتر بیانگر باال بودن ارتباط
بین دو پارامتر میباشد .سهم ویژگیهای حسی-
توصیفی اندازهگیری شده با روش  PCAنیز در
شکﻞ ( )2قابﻞ مشاهده میباشد .کوپوزلو و
همکاران ( )2011گزارش کردند که نقاط نزدیﮏ

- Chocolate mousse

1

جدول  -6ضرایب دو مولفه اصلی بعد از چرخش
اورران
سرعت ذوب
طعم
رنگ
بافت
پذیرش کلی
ویسکوزیته

1
-0/17
-0/090
0/006
0/075
0/029
0/923
-0/016

2
0/011
-0/062
0/067
0/029
0/066
0/596
-0/07

3
0/702
0/200
0/179
-0/112
-0/310
-0/053
0/300
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جدول  -7میزان همبستگی پارامترهای مورد بررسی
بافت پذیرش کلی
رنگ
اورران سرعت ذوب طعم
-0/173 -0/056 -0/295 0/110
0/202
1
اورران
-0/725
0/000 -0/012 -0/076
1
سرعت ذوب 0/202
0/71
0/91
0/962
1
-0/076
0/110
طعم
0/76
0/795
1
0/962
-0/012 -0/295
رنگ
0/739
1
0/795
0/91
0/000
-0/056
بافت
1
0/739
0/76
0/71
پذیرش کلی -0/725 -0/173
-0/70
-0/775 -0/709 -0/923
0/091
ویسکوزیته 0/062

ویسکوزیته
0/062
0/091
-0/923
-0/709
-0/775
-0/70
1

شکل  -9سهم مقادیر ویژه در مولفههای اصلی

نتیجهگیری
با توجه به ارزش تغذیهای باال ،سطح باالی تولید
عصاره مالت در ایران و همچنین خودکفایی
کشور در تولید مقدار مورد نیاز این ماده ،استفاده

از آن در فرموالسیونهای غذایی مانند بستنی می-
تواند انتخاب مناسبی باشد و امکان مصرف آن را

برای افرادی که از بیماریهای سخت نﻈیر دیابت
رنج میبرند ،فراهم سازد .ارزیابیهای حسی و

فیزیکوشیمیایی انجام شده نشان داد که افزودن
عصاره مالت در سطح جایگزینی  %21با شکر
میتواند مقدار مناسبی باشد؛ زیرا در این سطح از
جایگزینی ،افزایش اورران محسوسی در نمونهها
مشاهده شد و نیز تغییر رنگ ناشی از افزودن
عصاره مالت به بستنی ،قابﻞ پذیرش بود .نتایج
حاصﻞ از ارزیابی حسی نیز نشان دهنده همین
مطلﺐ میباشد.
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Abstract
The aim of the present study was to evaluate the possibility of substituting sugar with malt extract and
Abstract
study its effect on physical and sensory properties of ice-cream. Malt extract was substituted for sugar
The aim of the present study was to evaluate the possibility of substituting sugar with malt extract and
in five levels (0, 15, 25, 40 and 50 percent). In this study, the effect of several parameters including
study its effect on physical and sensory properties of ice-cream. Malt extract was substituted for sugar
pH, acidity, melting rate, time of primary drop melted, overrun, viscosity, color and sensory
in five levels (0, 15, 25, 40 and 50 percent). In this study, the effect of several parameters including
characteristics have been evaluated. On the other hand, relationship between different parameters was
pH, acidity, melting rate, time of primary drop melted, overrun, viscosity, color and sensory
determined using principal component analysis (PCA). Results show that by increasing the amount of
characteristics have been evaluated. On the other hand, relationship between different parameters was
malt extract, melting intensity, pH, brightness and whiteness decreased, while the amount of acidity
determined using principal component analysis (PCA). Results show that by increasing the amount of
increased. Overrun was increased when malt extract increased to 40 percent replacement. Mixed
malt extract, melting intensity, pH, brightness and whiteness decreased, while the amount of acidity
viscosity also increased with increasing levels of replacement. Control sample had the lowest
increased. Overrun was increased when malt extract increased to 40 percent replacement. Mixed
viscosity (206/78 cp) and sample with 50 percent of replacement had the maximum viscosity (583
viscosity also increased with increasing levels of replacement. Control sample had the lowest
cp). The results of the sensory analysis showed that the best taste reached at 25 percent of
viscosity (206/78 cp) and sample with 50 percent of replacement had the maximum viscosity (583
replacement, while the color and texture of control for the samples with 15% replacement was
cp). The results of the sensory analysis showed that the best taste reached at 25 percent of
maximum. Total acceptance was higher for the samples with 25 percent of replacement. PCA result
replacement, while the color and texture of control for the samples with 15% replacement was
showed that total acceptance has a positive and direct correlation with texture, color and flavor.
maximum. Total acceptance was higher for the samples with 25 percent of replacement. PCA result
showed that total acceptance has a positive and direct correlation with texture, color and flavor.
Keywords: Ice- Cream, Sugar replacement, Malt Extract, Overrun, PCA
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