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کاربرد توام هیدروکلوئید /پروتئین در پوششهای ناگت مرغ و تاثیر آن بر خواص فیزیکی و
شیمیایی ناگت مرغ

*نارمال سبزهرو مطلق شیرازی ،1مزدک علیمی ،2مریم میزانی

3

 1دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
آیتا ...آملی 2 ،استادیار گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد آیتا...
آملی 3 ،دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات.
تاریخ دریافت1391/9/4 :؛ تاریخ پذیرش1391/11/12 :
*مسئول مکاتبهsabzerou@yahoo.com :

چكيده
هیدروکلوئیدها پلیمرهای هیدروفیلی میباشند که با توانایی انتشار در آب ،تشکیل ژل و ایجاد محلولهای ویسکوز
در فراوردههای غذایی ،خصوصاً ناگتها موجب حفظ رطوبت محصول ،افزایش میزان پوششدهی و بهبود خواص
چسبندگی به سوبسترا میگردند .هدف از این پژوهش بررسی اثر هیدروکلوئیدهای مختلف در فرموالسیون آردزنی و
لعابزنی بر خواص شیمیایی و فیزیکی ناگت مرغ بوده است .در این تحقیق از متیل سلولز ،زانتان و نشاسته اکسید
شده به عنوان مواد آردزنی و کنسانتره پروتئین شیر ،نشاسته اصالح شده اکتینیل سوکسینات و سفیده تخم مرغ (هر
یک به میزان  )1/1%به عنوان متغیرها در فرموالسیون لعاب استفاده گردید .نتایج این آزمونها نشان داد که از نظر میزان
روشنایی ،رطوبت و چربی ،نمونه حاوی آردزنی زانتان و لعاب اکتنیل سوکسینات نسبت به نمونه شاهد برتری معناداری
داشته است ( .)p<1/11بدین ترتیب نمونه مذکور با محتوی رطوبتی بیشتر ،جذب روغن کمتر ،رنگ روشنتر
(فاکتور* Lبیشتر) و داشتن باالترین میزان چسبندگی ،به عنوان نمونه برگزیده در این پژوهش معرفی گردید.
واژههای کلیدی :هیدروکلوئید ،چسبندگی ،لعاب ،آردزنی ،ناگت مرغ

مقدمه
صمممم ها پلیسممماکاریدهایی با وزن مولکولی باال
میبماشمممنمد کمه در آب حل شمممده و ادرند در
غلظتهای پایین ،محلولهایی با ویسممکوزیته باال
ایجاد کنند .این ترکیبات به طور وسیعی در صنایع
غممذایی بممه عنوان ژل دهنممده ،پممایممدار کننده و
سموسمنانسیون کننده مورد استفاده رار میگیرند

(دمن .)1332 ،مزیت صمممم ها نسمممبت به دیگر
هیدروکلوئیدها نظیر نشمماسممتههای اصممالح شممده،
اثربخشممی آنها در غلظتها و مقادیر پایین اسممت.
همممم نین این ترکیبممات در دمممای اتمماد و در
غلظمتهمای  1/2-1%به عنوان عامل کنترل کننده
ویسکوزیته ،اثربخشی مناسبی در حفظ یکنواختی
خمیر پوشممشدهی دارند .مطالعات نشممان داده که
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برخی از مشممتقات سمملولز نظیر کربوکسممی متیل

چسبندگی و کنترل مهاجرت رطوبت در طی سرر

سمملولز ،جذب روغن را کاهش میدهند ،در حالی

کردن میشممود (فیلینس و همکاران .)2111 ،عدم

که دیگر صم ها سبب افزایش چسبندگی روکش

چسبندگی پوشش بر روی الیه ماده غذایی موجب

روی سطح ماده غذایی میشوند .چسبندگی یکی

ایجاد ظاهر نامطلوب و خصممموصمممیات کاربردی

از فاکتورهای مهم در محصمموالت غذایی پوشممش

ضمممعیف آن میگردد .در وا ع پوشمممش باید در

داده شمده با خمیر پوششدهی میباشد .در وا ع

مراحل مختلف پروسمممه نظیر سمممرر کردن ،فریز

در این سیستمها منظور از چسبندگی ،اتصاالت و

کردن و حممل و نقل در سمممطح آن با ی بماند و

پیوندهای فیزیکی و شمیمیایی محلول پوششدهی

هی گونه شکنندگی یا ترکی در سطح آن به وجود

شمده با ماده غذایی اسمت (سودرمن و سانینگهام،

نیاید (سودرمن و سانینگهام .)1931 ،هدف از این

 .)1931ویسمممکوزیته خمیر پوشمممشدهی عامل

پژوهش ،بررسممی اثر هیدروکلوئیدهای مختلف در

کلیدی در کیفیت پوشممشدهی و فاکتور اصلی در

پوشممشهای (لعاب و آردزنی) ناگت مرغ و تأثیر

پیشبینی رفتار خمیر طی سمممرر کردن میباشم مد

آن بر خواص فیزیکی و شمممیمیممایی نمماگممت مرغ

(لویی .)1991 ،میزان پوششدهی ،کیفیت و کمیت

میباشد.

خمیر پوشمشدهی که به ماده غذایی میچسممبد به
ویسممکوزیته آن بسممتگی دارد (هیسمما و همکاران،
 .)1992صممم زانتان پلیساکارید میکروبی خارج
سمملولی اسممت (فیلینس و همکاران )2111 ،که از
نظر ظاهری به صممورت یک پودر متمایل به زرد
بوده و درآب سرد یا گرم حل میشود (نوسینویچ،
 .)1991بر طبق مطالعات انجام شمده توسط اشعه
 xسمماختمان شممیمیایی زانتان به صممورت مارپیچ
است و پایداری آن از طریق پیوندهای هیدروژنی
حفظ می گردد .محلول صمممم زانتممان بسمممیممار
سممودوپالسممتیک بوده و با افزایش نیروی برشممی،
ویسممکوزیته آن به تدریج کاهش مییابد .صممم
زانتان در لعاب موجب کاهش رسمموب آرد ،حفظ
و نگهمداری گمازهما ،پمایمداری در مقابل برش و
خروج از انجماد و ایجاد یک پوشمممش یکنواخت
مممی گردد و در حممالممت پودری موجممب بهبود

مواد و روش ها

آمادهسازی :این بخش شامل مراحل مختلف تهیه
خمیر ناگت مرغ ،فراهم نمودن ترکیبات آردزنی
(پریداستها) و تهیه لعابها (بترها) بوده است.

برای آمادهسازی خمیر ناگت ،سینههای مرغ بسته-

بندی شده (بابل طیور ،ایران) خریداری گردید.
سنس با افزودن سایر ترکیبات پرکننده (آرد
سوخاری) ،اتصال دهنده (تخم مرغ ،ایزوله سویا)
و طعم دهنده (ادویهها) ،به خوبی مخلوط و
فرآوری شد .آنگاه توسط الب مخصوص به طر
 4سانتیمتر و ضخامت 1/1سانتیمتر البزنی
گردید (استاندارد ملی )9389 ،و در تونل انجماد
به برودت  - 31درجه سانتیگراد منجمد شد.
ترکیبات مرحله آردزنی شامل هیدروکلوئیدهای
زانتان (یونگ ،اتریش) ،متیل سلولز (سانروز،
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ژاپن) ،نشاسته اکسید شده (کی ام سی با کد تجاری

به آب تهیه گردید .یک نمونه شاهد (بدون متغیر)

ژل آمیل  ،121دانمارک) میباشد که به صورت

نیز تولید شد (آلبرت و همکاران.)2119 ،

پودری تهیه گردید .برای آمادهسازی محلولهای

بدین ترتیب ابتدا خمیر ناگت مرغ تهیه گردید.

لعاب ،از متغیرهای مستقل پودر سفیده تخم مرغ

سنس مراحل پوششدهی انجام شد .آنگاه مرحله

(نارین ،همدان) ،کنسانتره پروتئین شیر (آرال،

سرر کردن به روش سرر کردن عمیق ،تحت

دانمارک) و نشاسته اکتینیل سوکسینات (شرکت

دمای  131درجه سانتیگراد به مدت  31ثانیه

کی ام سی با نام تجاری امولسی فرم ،دانمارک) به

صورت پذیرفت و در نهایت ،نمونهها منجمد و

میزان  1/1درصد استفاده شد .مواد جامد محلول-

بستهبندی گردیدند .در این تحقیق  14متغیر وجود

های لعاب شامل آرد گندم  ،%31آرد ذرت ،1%

داشت که پس از آزمونهای فیزیکی (آزمونهای

نمک  ،1/1%بیکربنات سدیم  ،3%طعم دهنده 1%

چسبندگی ،پوششپذیری) 1 ،نمونه به عنوان نمونه

و  1/1%متغیر که با نسبت  1/4به  1از مواد جامد

برتر انتخاب شدند.

جدول  -1متغیرهای مستقل مورد استفاده در عملیات آردزنی و لعابزنی
بدون
امولسیفایر

*

*

*
*
*

کنسانتره پروتئین
شیر
*

*

*

نشاسته اکتینیل
سوکسینات
*

سفیده
تخم مرغ
*

*

*

آزمون اندازهگيری درصد چسبندگی پوششهای

ناگت مرغ :در این آزمون نمونههای ناگت پخته
شده توسط چا وی تیز (اسکالنل) با ایجاد برش
عرضی دو نیم گردید .سنس عکسبرداری توسط

نشاسته
اکسید شده

*

*

*
*
*
*

متیل سلولز

*
*
*
*

زانتان

کد نمونه

*
*
*
*

XEA
XOS
XMP
XA
MEA
MOS
MMP
M
SEA
SOS
SMP
S
F
Blank

دوربین عکاسی دیجیتالی (کانن پاورشات مدل
 ،SX210ژاپن) در نور طبیعی آزمایشگاه ،در یک
مکان یکسان صورت گرفت و میزان چسبندگی
پوشش به سوبسترا اندازهگیری شد .آنگاه درصد

492

صـفـحـ ـ ـ ـ ــه
دانشگاه آزاد اسالمی
واحــــد آیــتاهلل آملـی

همکاران
مطلق شیرازی
روزاده و
سبزهس
پیمان عبا
نارمال

پوشش چسبیده به سطح خمیر ناگت ( 1)CRAاز

 =Bجرم پوشش لعاب بعد از پخت =S ،جرم ماده

طریق فرمول ( )1محاسبه گردید (آلبرت و

غذایی (سوبسترا) بدون پوشش لعاب بعد از

همکاران.)2119 ،

پوستگیری

()1

آزمون ارزیابی حسی :ارزیمابی حسمی نمونمههما

CRA = P/T × 100

 =CRAدرصد چسبندگی =T ،تعداد پیکسلهای
کل محیط سوبسترا =P ،پیکسلها یا بخشهایی از
پوشش که به سوبسترا چسبیده

مممماه پمممس از تولیمممد ،بممما اسمممتفاده از روش
هممدونیک پممنج نقطممهای بممرای پارامترهممای مممزه،
بمممو ،رنمممگ ،بافمممت دهمممانی ،بمممرشپمممذیری و

آزمووون انوودازهگيووری درصوود پوشووشپووریری

سوبس و را :در فممراوردههممای پوشممش داده شممده،
اصممطالح پوشممشپممذیری (بترپیممک آ ) 2بممه
منظممور مشممخد کممردن مقممدار لعمماب چسممبیده
شده به طعات ماده غمذایی بمه کمار ممیرود کمه
عملکمممرد و کیفیمممت محصمممول نهمممایی بمممه آن
بسممتگی دارد .بنممابراین مقممدار لعمماب چسممبیده
شممده بممه ناگممت ب مه عنمموان ارزش پیممک آ

توسممط  11ارزیمماب حس می آممموزش دیممده ،یممک

در

نظر گرفته ممیشمود .جهمت انجمام ایمن آزممون،
نمونه هما بعمد از انجممادزدایی ،بمه روش روغمن
عمیق ،سرر گردیدنمد .میمزان چسمبندگی لعماب
با جدا کردن پوشمشهما از خمیمر و تموزین آنهما
در هممر دو حالممت بممل و بعممد پوسممتگیممری از
طریق فرمول ( )2انمدازهگیمری شمد .ایمن آزممون
طی دو تکمرار ،یمک هفتمه پمس از تولیمد انجمام
گرفت (آلبرت و همکاران.)2119 ،

پذیرش کلمی انجمام شمد .بمدین منظمور ،بمه همر
یمک از فاکتورهما امتیممازی از  1تما  1اختصمماص
یافممت .عممدد  1نشممان دهنممده بهتممرین حالممت
(بمماالترین امتیمماز) و عمممدد  1بیممانگر بمممدترین
حالممت (کمتممرین امتیمماز) بمموده اسممت (آلبممرت و
همکاران.)2119 ،

آزمون اندازهگيری رطوبت :آزمون رطوبت بر طبق
استاندارد ملی ایران به شماره  141انجام شد و
مقدار درصد رطوبت بر حسب وزن از رابطه ()3
محاسبه گردید (استاندارد ملی شماره .)141
()3

× 10

𝑀𝑀1−𝑀𝑀2
𝑀𝑀1−𝑀𝑀0

 : M0وزن ظرف و میله بلوری و شن بر حسب

گرم : M1 ،وزن ظرف حاوی نمونه و شن و میله
بلوری بر حسب گرم بل از خشک کردن: M2 ،

وزن ظرف حاوی نمونه و شن وسیله بلوری بر
حسب گرم بعد از خشک کردن

(Batter Pick-up(%) = (B/B + S) × 100 )2

- Covering remains adhered

1

1

- Batter Pickup

2
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آزمون اندازهگيری چربی :برای اندازهگیری میزان

آزمون چسبندگی :مطابق شکل ( ،)1نتایج حاصل

چربی نمونههای ناگت مرغ ،بر اساس استاندارد

از بررسی درصد چسبندگی ناشی از کاربرد توأم

ملی ایران به شماره  142از روش سوکسله استفاده

تیمارهای مختلف در پوششهای ناگت مرغ نشان

گردید و مقدار چربی تام بر حسب وزن به روش

میدهد که برخی از تیمارها ،اختالف آماری

زیر محاسبه شد (استاندارد ملی شماره .)142

معناداری با یکدیگر داشتند ( .)p>1/11به طوری

()4

× 100

𝑀𝑀2−𝑀𝑀1
𝑀𝑀0

 : M0وزن آزمونه بر حسب گرم : M1 ،وزن بالن
استخراج بر حسب گرم : M2 ،وزن بالن استخراج
و چربی پس از خشک کردن بر حسب گرم
آزمون رنگسنجی :ابتدا نمونهها به روش سرر
کردن عمیق تحت دمای  131 ċبه مدت  3د یقه

سرر شدند .آنگاه پس از خنک شدن ،جهت انجام
آزمون رنگسنجی و بررسی د یقتر عملکرد
هیدروکلوئیدهای مصرف شده ،داخل پلیت
مخصوص دستگاه رنگسنج (هانترلب ،مدل
No45/0

 ،آمریکا) رار گرفتند و رنگ نمونهها

ارزیابی گردید (آلبرت و همکاران.)2119 ،

تجزیه و تحليل آماری :آنالیزهای آماری با نرم
افزار  MINITAB V.16و با استفاده از روش

آنالیز واریانس یکطرفه ()One- Way – ANOVA

در سطح احتمال ( )p>1/11بررسی گردید.
هم نین مقایسه میانگینها توسط روش آزمون
 TUKEY,Sدر سطح احتمال ( )p>1/11و رسم
نمودارها با استفاده از نرم افزار  EXCELانجام شد.
ن ایج و بحث

که تیمارهای زانتان – اکتینیل سوکسینات ()XOS
و متیل سلولز – پودر سفیده تخم مرغ ( )MEAبه
ترتیب از بیشترین و کمترین درصد چسبندگی
برخوردار بودند .آلبرت و همکاران ()2119

دریافتند نشاسته اکسید شده چسبندگی خوبی در
سه روش پخت متفاوت ایجاد کرده است .هم نین
هیدروکسی پروپیل متیل سلولز و زانتان خواص
چسبندگی بهتری نسبت به آرد گندم از خود نشان
دادند .وارال و فیزمن ( )2111نیز اعالم کردند
هیدروکلوئیدها به عنوان کنترل کننده ویسکوزیته،
بهبود دهنده خصوصیات چسبندگی ،محافظ تردی
مواد غذایی سرر شده حاوی لعاب و سوخاری و
نیز افزایش دهنده پایداری فراورده حین خروج از
انجماد ،بسیار حائز اهمیت میباشند .در وا ع
عملکرد هیدروکلوئیدهای مختلف به عنوان
پریداست به توانایی آنها در جذب آب بستگی دارد
و این رابطهای است که سبب بهبود خواص
چسبندگی میشود .جذب رطوبت ،یک فرایند پویا
میباشد که آب از سطح طعات ماده غذایی به الیه
هیدروکلوئیدها انتشار مییابد و سبب متورم شدن
ذرات هیدروکلوئید و تعامل با لعاب میگردد
(آلبرت و همکاران .)2119 ،در تیمار زانتان –
اکتینیل سوکسینات ( )XOSبه دلیل عملکرد
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هیدروکلوئید زانتان و هم نین نشاسته اکتینیل

های کربوکسیل سبب افزایش چسبندگی و کنترل

سوکسینات با فعالیت سطحی باال و داشتن گروه

رطوبت حین سرر کردن شدهاند.

جدول  -2میانگین درصد چسبندگی حین مصرف توام هیدروکلوئید /پروتئین در پوششهای ناگت مرغ
نمونه

چسبندگی

MOS

42/57±3/32 a
47/90±1/02 a
10/10±1/32 b
11/81±3/18 ab

XOS
XEA
SMP

11/45±9/14 b

SEA

47/35±9/27 a

F

42/49±1/13 a

Blank

اعداد (انحراف معیار  ±میانگین) دارای حروف مشترک در هر ستون از لحاظ آماری تفاوت معنیداری با یگدیگر ندارند)(P>0.05
۴۰.۰

a
ab

ab

a

a

a

۲۵.۰

ab

b

۳۰.۰

b

b

b

ab

۲۰.۰
۱۵.۰

چسبندگی ()%

a

a

۳۵.۰

۱۰.۰
۵.۰

۰.۰

تیمارها (آردزنی  -لعاب زنی)

شکل  -1مقایسه میانگین درصد چسبندگی در تیمارهای مختلف آردزنی– لعاب (.)P<5/50

ترکیب آردزنی (پریداست) و لعابزنی (بتر) به ترتیب از چپ به راست( SMP :کنستانتره پروتئین شیر -نشاسته

اکسید شده) ( Blank ،شاهد)( F ،آرد ،بدون امولسیفایر)( XOS ،اکتینیل سوکسینات-زانتان)( XEA ،آلبومین سفیده

تخم مرغ -زانتان)( SEA ،آلبومین سفیده تخم مرغ -نشاسته اکسید شده)( MOS ،اکتینیل سوکسینات-متیل سلولز)

آزمون پوششپریری :دادههای حاصل از بررسی

درصد پوششدهی برخوردار بودند (شکل  .)2در

درصد پوششدهی ناگت در تیمارهای مختلف

این زمینه آلبرت و همکاران ( )2119دریافتند

نشان میدهد تیمار نشاسته اکسید شده – پودر

نشاسته اکسید شده ،زانتان و هیدروکسی پروپیل

سفیده تخم مرغ ( )SEAاز بیشترین و دو تیمار آرد
– بدون امولسیفایر ( )Fو شاهد ( )Blankاز کمترین

متیل سلولز به عنوان پریداست در میزان پوشش-
دهی ناگتهای تولیدی با سه روش متفاوت پخت،
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تأثیری ندارند .هم نین چن و همکاران ()2119

هیدروکسی پروپیل متیل سلولز دارای ویسکوزیته

نیز عنوان کردند لعابهایی با  %1متیل سلولز و یا

بیشتر بوده و مقدار پوششدهی آنها باالتر میباشد.

جدول  -3میانگین درصد پوششدهی حین مصرف توام هیدروکلوئید /پروتئین در پوششهای ناگت مرغ
نمونه

پوشش دهی

MOS

30/81±1/21ab

XEA

30/81±2/75ab

SEA

36/47±1/44a

Blank

20/71±2/30d

XOS

22/33±2/77cd

SMP

31/96±0/36ab

F

20/76±0/01d

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

bc
cd

cd bcd

bcd

bcd bcd

۳۵.۰
۳۰.۰
۲۵.۰
۲۰.۰
۱۵.۰
۱۰.۰

پوشش دهی )(%

d

d

bcd

ab

ab

ab

۴۰.۰

۵.۰
۰.۰

تیمارها (آردزنی  -لعاب زنی)

شکل  -2مقایسه میانگین درصد پوششدهی لعاب در تیمارهای مختلف آردزنی – لعاب (.)P<5/50

ترکیب آردزنی (پریداست) و لعابزنی (بتر) به ترتیب از چپ به راست( SMP :کنستانتره پروتئین شیر -نشاسته

اکسید شده) ( Blank ،شاهد)( F ،آرد ،بدون امولسیفایر)( XOS ،اکتینیل سوکسینات-زانتان)( XEA ،آلبومین سفیده

تخم مرغ -زانتان)( SEA ،آلبومین سفیده تخم مرغ -نشاسته اکسید شده)( MOS ،اکتینیل سوکسینات-متیل سلولز)

آزمون حسی :همان طور که نتایج ارزیابی حسی

پروتئین شیر ( )SMPو زانتان  -اکتینیل سوکسینات

در شکل ( )3نشان میدهد در تیمارهای مختلف،

( )XOSاختالف آماری معناداری داشته است

از لحاظ فاکتور مزه ،تیمار متیل سلولز -اکتینیل

( )p<1/11و نمونه متیل سلولز -اکتینیل سوکسینات

سوکسینات ( )MOSبا تیمارهای زانتان -پودر

( )MOSدارای باالترین امتیاز و بهترین مزه می-

سفیده تخم مرغ ( ، )XEAنشاسته -کنسانتره

باشد .از نظر فاکتورهای بو و بافت دهانی تیمارهای
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مختلف آردزنی و لعاب فا د اختالف آماری معنی-

( )p<1/11و تیمار آرد– شاهد ( )Fبیشترین امتیاز

داری با یکدیگر هستند ( .)p>1/11البته باید توجه

رنگ را کسب نموده است .هم نین بررسی پارامتر

داشت که سهم باالی سفیده تخم مرغ در پوشش

حسی برشپذیری نشان میدهد تیمارهای زانتان –

ناگت مرغ میتواند سبب ایجاد بافتی چسبناک

پودر سفیده تخم مرغ ( )XEAو نشاسته –

(صمغی) در آن گردد .هم نین نشاسته اکسید شده

کنستانتره پروتئین شیر ( )SMPبه ترتیب از روند

از دسته هیدروکلوئیدهایی میباشد که آب جذب

افزایشی و کاهشی کسب امتیاز

برخوردار

شده مؤثر باالیی دارد .در زمینه فاکتور رنگ نیز از

گردیدند .از لحاظ فاکتور پذیرش کلی نیز میتوان

میان تیمارهای مختلف ،فقط تیمار آرد– بدون

گفت که فقط تیمارهای آرد– شاهد ( )Fبا تیمار

امولسیفایر ( )Fدارای اختالف آماری معنیداری با

نشاسته – کنستانتره پروتئین شیر ( )SMPدارای

تیمارهای نشاسته – کنستانتره پروتئین شیر ()SMP

اختالف آماری معنیداری بوده و به ترتیب ،امتیاز

و متیل سلولز– اکتینیل سوکسینات ( )MOSاست

پذیرش باال و پایین را به دست آوردند.

جدول  -4مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی حسی حین مصرف توام هیدروکلوئید /پروتئین در پوششهای ناگت مرغ
نمونه

مزه

بو

رنگ

بافت دهانی

برشپذیری

پذیرش کلی

MOS

3/09±9/78a

3/89±9/71 a

3/29±9/80b

3/89±9/71a

4/09±9/78abc

3/29±9/08ab

XOS

4/49±9/83c

3/19±9/53a

3/19±9/24ab

3/19±9/83a

3/19±9/53ab

2/49±9/24ab

XEA

4/59±9/21c

3/19±9/83a

3/49±9/51bc

3/29±9/80a

3/79±9/74a

3/59±9/85a

SEA

3/59±9/14ab

3/19±9/78a

3/49±9/83bc

3/49±9/51a

4/29±9/71bc

3/19±9/53ab

SMP

4/29±9/71c

3/99±9/25a

4/29±9/71b

3/79±9/74a

4/99±9/11c

4/79±9/74b

F

3/59±9/21ab

3/49±9/83a

2/39±9/14a

2/99±9/25a

3/49±9/51ab

3/19±9/83a

Blank

4/19±1/13bc

3/49±9/51a

3/89±9/71ab

3/49±9/51a

3/99±/04ab

3/29±9/12ab

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

کلینکر و همکاران ( )2119اثر پوششهای خوراکی

حسی فیلههای پوشش داده شده ،مناسبتر از فیله-

بر کیفیت فیلههای ماهی فریز شده را ارزیابی نموده

های بدون پوشش میباشد .هم نین شعباننور و

و بیان کردند که کاربرد پوشش سه مرحلهای،
کیفیت فیله را در طول مدت انبارداری و فرایند

جمشیدی ( )2113خواص کیفی فیله ماهی زل-

آالی رنگی پوشش داده شده توسط هیدروکلوئید-

سرر کردن حفظ نموده و ویژگیهای حسی

های مختلف را بررسی کرده و اثرات فیلمهای

محصول را بهبود میبخشد ،به طوری که خواص

خوراکی زانتان ،کاراگینان ،آلژینات ،ایزوله پروتئین
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سویا و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز را بر کیفیت

تدریجاً طالیی میگردد و پوسته کامالً چسبیده به

این ماهی مورد مطالعه رار دادند .آنها دریافتند که

محصول میباشد (باربوت.)2113 ،

اثرات هیدروکلوئیدهای مختلف بر روی

آزمووون رطوبووت :نتممایج آنممالیز آممماری دادههممای

سوبسترا،

حاصممل از آزمممون رطوبممت بمما درصممد اطمینممان

ویسکوزیته،

مقدار

پوششپذیری

شاخد رنگ ،حفظ رطوبت و کاهش جذب

بممیش از  91%در تیمارهممای مختلممف پوشممش-

روغن چشمگیر بوده است ،در حالی که در ارزیابی

هممای ناگممت مممرغ در شممکل ( )3نشممان مممیدهممد

حسی ،اثر ابل توجهی دیده نشد .هم نین باربوت

کممه تیمارهممای مختلممف دارای اخممتالف آممماری

( )2113اثر پوشش بر ریزساختار پوسته ،رنگ،

معنممیداری بمما یکممدیگر بودنممد ( ،)p<1/11بممه

بافت و طعات گوشت بدون چربی را مورد تحقیق

طمموری کممه تیمارهممای آرد -شمماهد ) (Fو زانتممان

رار داد و بیان داشت که پوشش ،بر پوسته و درون

– اکتینیمممل سوکسمممینات ( )XOSاز بیشمممترین

نمونه سرر شده ،اثر محافظتی دارد .هم نین

میممزان رطوبممت و تیمممار نشاسممته -آلبممومین

افزایش نیروی برشی در حالت پوششدار بودن به

س مفیده تخممم مممرغ ) )SEAاز کمتممرین مقممدار آن

نصف کاهش یافته ،رنگ محصول با پوشش

برخوردار بودند (.)p<0/11

e

a

g

b

SMP

XEA

۵۰.۰

۴۰.۰
۳۰.۰
۲۰.۰

رطوبت ()%

d

c

f

۶۰.۰

۱۰.۰
Blank

F

SEA

XOS

MOS

۰.۰

تیمارها (آردزنی -لعاب)

شکل  -3مقایسه میانگین درصد رطوبت در تیمارهای مختلف پریداست – لعاب (.)P<5/50

ترکیب آردزنی (پریداست) و لعابزنی (بتر) به ترتیب از چپ به راست( SMP :کنستانتره پروتئین شیر -نشاسته

اکسید شده) ( Blank ،شاهد)( F ،آرد ،بدون امولسیفایر)( XOS ،اکتینیل سوکسینات-زانتان)( XEA ،آلبومین سفیده

تخم مرغ -زانتان)( SEA ،آلبومین سفیده تخم مرغ -نشاسته اکسید شده)( MOS ،اکتینیل سوکسینات-متیل سلولز)

در وا مممممع افمممممزودن هیدروکلوئیممممممدها در

ترکیبممات ،نقممش ممموثری در حفممظ و کمماهش

فرموالسیون ممواد غمذایی نظیمر خمیمر پوشمش-

اتممالف رطوبممت حممین فرآینممد سممرر کممردن ایفمما

دهممی ناگممت مممرغ ،ب مه دلیممل ماهیممت آبدوسممتی

مممیکنممد .در ایممن راسممتا کلینکممر و همکمماران

بمماال و توانممایی نگهممداری حفممظ رطوبممت ایممن

( )2119بمما افممزودن هیدروکلوئیممدهای گمموار،

10
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زانتان ،لوبیمای خرنموب ،پمروتئین زئمین ،گلموتن

میزان رطوبت و چربی در مواد غذایی ،در نتیجه

و کممازئین بممه خمیممر پوشممشدهممی از آردهممای

ترکیبات غذایی با ظرفیت نگهداری آب باال ،طی

گنممدم و ذرت دریافتنممد ایممن نمموال فرموالسممیون

سرر شدن چربی کمتری جذب میکنند؛ لذا نمونه

ضمممن افممزایش مقاومممت بممه نفمموذ چربممی ،افممت

نشاسته -آلبومین سفیده تخم مرغ ) )SEAبا داشتن

رطوبت را نیز کاهش میدهند.

کمترین مقدار رطوبت توانسته بیشترین میزان

آزمون چربی :طبق شکل ( ،)4بررسی نتایج آزمون

چربی را از آن خود نماید .البته آکدنیز و همکاران

درصد چربی در پوششهای ناگت مرغ نشان می-

( )2111با افزودن هیدروکلوئیدهایی نظیر

دهد که تیمارهای مختلف دارای اختالف آماری

هیدروکسی پروپیل متیل سلولز ،صم گوار ،صم

معنی داری با یکدیگر بودند ( .)p<1/11به طوری

زانتان و ترکیب این دو در فرمول لعاب طعات

که تیمارهای نشاسته -آلبومین سفیده تخم مرغ

هویج سرر شده دریافتند مصرف صم ها سبب

) )SEAو شاهد به ترتیب ،بیشترین و کمترین

فراهم شدن محصولی متخلخل و ترد با میزان

درصد چربی را داشتند .با توجه به نسبت معکوس

روغن جذب شده پایین میشود.

a

b

d

e

g

Blank

F

SEA

SMP

XEA

XOS

MOS

چربی ()%

f

c

۲۰.۰
۱۸.۰
۱۶.۰
۱۴.۰
۱۲.۰
۱۰.۰
۸.۰
۶.۰
۴.۰
۲.۰
۰.۰

تیمارها (آردزنی  -لعاب زنی)

شکل  -4مقایسه میانگین درصد چربی در تیمارهای مختلف پریداست – لعاب (.)P<5/50

ترکیب آردزنی (پریداست) و لعابزنی (بتر) به ترتیب از چپ به راست( SMP :کنستانتره پروتئین شیر -نشاسته

اکسید شده) ( Blank ،شاهد)( F ،آرد ،بدون امولسیفایر)( XOS ،اکتینیل سوکسینات-زانتان)( XEA ،آلبومین سفیده

تخم مرغ -زانتان)( SEA ،آلبومین سفیده تخم مرغ -نشاسته اکسید شده)( MOS ،اکتینیل سوکسینات-متیل سلولز)

آزمون رنگ سنجی :شکل ( )1نشان میدهد که

نظر شاخد*  Lفا د اختالف آماری معنی داری با

تیمارهای نشاسته– کنستانتره پروتئین شیر ()SMP

یکدیگر میباشند ( ،)p>1/11در حالی که دیگر

و شاهد ) (Blankو هم نین دو تیمار آرد -شاهد

تیمارها دارای اختالف آماری معنیدار با یکدیگر

) (Fو زانتان – پودر سفیده تخم مرغ ( )XEAاز

هستند ( .)p<1/11هم نین نتایج نشان داد که
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تیمارهای زانتان – اکتینیل سوکسینات ( )XOSو

تغییر مییابد ،بلکه عمدتا تحت تاثیر واکنشهایی

نشاسته -آلبومین سفیده تخم مرغ ) )SEAبه

نظیر هوهای شدن غیرآنزیمی و کاراملیزاسیون

L

است .طی فرایند سرر کردن محصوالت لعابدهی

ترتیب از بیشترین و کمترین شاخد

*

برخوردار میباشند ( )p<1/11اما از نظر سایر

و سوخاری شده ،واکنشهای شیمیایی مختلفی از

فاکتورهای رنگسنجی )* aو * (bاختالف آماری

بیل دناتوره شدن پروتئینها ،ژالتینه شدن نشاسته

معنیداری با یکدیگر ندارند ( .)p>1/11در

و نیز واکنش هوهای شدن لعاب و پوشش آرد

محصوالت سرر شده نظیر ناگت مرغ ،رنگ عالوه

سوخاری رر میدهد که کلیه این واکنشها باعث

بر آنکه به دلیل خروج رطوبت و جذب روغن

ایجاد تغییرات پی یده در رنگ محصول میگردد.

ab

MOS

SEA

XEA

a

۵.۰

ab

b

۴.۰

۳.۰
۲.۰
۱.۰

.

XOS

F

تیمارها (آردزنی -لعاب زنی)

Blank

SMP

۰.۰

شاخص رنگ (امتیاز )

b

bc

bc

۶.۰

شکل  -0مقایسه میانگین امتیاز رنگ در تیمارهای مختلف پریداست – لعاب (.)P<5/50

ترکیب آردزنی (پریداست) و لعابزنی (بتر) به ترتیب از چپ به راست( SMP :کنستانتره پروتئین شیر -نشاسته

اکسید شده) ( Blank ،شاهد)( F ،آرد ،بدون امولسیفایر)( XOS ،اکتینیل سوکسینات-زانتان)( XEA ،آلبومین سفیده

تخم مرغ -زانتان)( SEA ،آلبومین سفیده تخم مرغ -نشاسته اکسید شده)( MOS ،اکتینیل سوکسینات-متیل سلولز)

ن يجهگيری
در این تحقیق بما توجمه به نتایج میتوان دریافت
که افزودن هیدروکلوئیدها در فرموالسمممیون مواد
غذایی نظیر خمیر پوشممشدهی ناگت مرغ به دلیل
مماهیت آبدوسمممتی باال و توانایی نگهداری حفظ
رطوبممت این ترکیبممات ،نقش موثری در حفظ و
کاهش اتالف رطوبت حین فرآیند سرر کردن ایفا

میکننمد و از این طریق میتوانند روند جایگزینی
رطوبمت بما روغن را به طور موثری کاهش دهند.
بدین ترتیب نمونه پریداسممت زانتان -لعاب اکتنیل
سموکسینات ) (XOSبا باالترین چسبندگی پس از
انجممماد ،محتوی رطوبتی بیشمممتر ،جممذب روغن
کمتر ،رنگ روشمنتر (فاکتور * Lبیشتر) به عنوان
نمونه برگزیده در این پژوهش معرفی میگردد.
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Abstract
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and
of different hydrocolloids in predust formulation on chemical and physical properties of chicken
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succinateand
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significant
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samples containing
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in
this
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cinate
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Keywords: Hydrocolloid, Adhesion, Batter, Predust, Chicken Nugget
Keywords: Hydrocolloid, Adhesion, Batter, Predust, Chicken Nugget

_______________________________________
*Corresponding author: sabzerou@yahoo.com
______________________________
_________
*Corresponding author: sabzerou@yahoo.com

