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چکيده
هدف از اين پژوهش ،بررسي اثر دماي خميرآبه ( 55 ، 5و  )55 Cو جايگزيني ايزوله پروتئين سويا به عنوان بخشي از آرد گندم (  5و  5درصد) ،برر
خصوصيات جرياني خميرآبه و همچنين ويژگيهاي کيفي ناگت مرغ سرخ شده به روش عميق بود .تمام نمونهها رفتارغيرنيوتني ،شر شرونده برا بررش
داشتند ( )n≥0/535و به خوبي با مدل قانون توان برازش شدند ( .) R2≥0/555انرژي فعالسازي جهرت بررسري اثرر درجره اررارت برر رريب قروام
خميرآبهها بين ( 5/601 )kj/molتا  5/130بود .افزودن ايزوله پروتئين سويا باعث افزايش خاصيت وابستگي به زمان سيسرت هراي خميرآبره شرد ،در
االي که افزايش درجه ارارت موجب کاهش سطح القه هيسترسيس گرديد .جذب پوشش بر سطح ماده غرذايي بطرور معنريداري تحرت تراثير درجره
ارارت و فرمول خميرآبه قرار داشت .نتايج همچنين نشان داد که استفاده از ايزوله پروتئين سويا در فرمول خميرآبه باعث کاهش چسبندگي پوشرش بره
سطح ماده غذايي ،افزايش محتواي رطوبت و نيز کاهش جذب روغن در طي سرخ شدن عميق گرديد .در االي که ،تغييرات درجه ارارت اثر معني داري
را بر چسبندگي ،محتواي رطوبت و روغن در محصول نهايي نداشت.

واژههای کليدی :ايزوله پروتئين سويا ،خميرآبه ،رفتارجريان  ،پوشش دهي ،ناگت مرغ ،چسبندگي.
مقدمه
در سالهاي اخير ،نگرش به کاهش محتواي چربي در محصوالت
سرخکردني ،موجب گسترش در خواست براي سيست خميرآبه جهرت
پوششدهي ماده غذايي گرديده است .ناگت مرغ ،برا بافرت و طعمري
دلپذير يکي از پرمصرفترين محصوالت پوشش دادهشرده در سراسرر
جهان ميباشد .پوششدهي55ناگرت مررغ برا خميرآبره موجرب بهبرود
پذيرش کلي محصول ،افزايش ارزش تغذيهاي ،بهبرود رنرو و ايدراد
بافتي دلپذير با پوسرتهاي تررد و مرکرزي آبردار در محصروالت سررخ
کردنري مريشرود (.)Fiszman & Salvador, 2003 :Scott, 1997
خميرآبه در صنعت به عنوان مايعي ويسرکوز متشرک از آب و آرد برا
ساير اجزاء جزئي (طع دهندهها ،پروتئينها و صرمغهرا و مرواد ادر
دهنده) شناخته شده ،که فرآورده غرذايي قبر از سررخ کرردن در آن
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غوطه ور ميگرردد ( .)Dogan et al., 2005aآرد گنردم اصرليتررين
جزء تشرکي دهنرده ايرن سيسرت ويسرکوز و تعيرين کننرده خروا
عملکردي آن ميباشرد .ايرن خروا عملکرردي بره اجرزاء و نسربت
نشاسته و پروتئين آرد بستگي داشته و هرگونه تغيير در ميزان گلروتن
يا افزودن پروتئينهاي ديگرر مريتوانرد باعرث تغييرر در خصوصريات
جريرراني خميرآبرره و درنهايررت بررر کيفيررت محصررول تاثيرگررذار باشررد
( ،)Xue and Ngadi, 2006بطوري کره اخرت ي يرا جرايگزيني آرد
گندم با آرد ساير غ ت موجب بهبود خصوصيات جرياني خميرآبه و در
نتيده جلوگيري از دست رفرتن رطوبرت و جرذب چربري و همچنرين
بهبود ارزش تغذيهاي محصول ميگرردد ( Dehghan Nasiri et al.,
.)2012
در اين بين ،پروتئينها به لحرا خصوصريات عملکرردي خرا
خود ،شام توانايي تشکي ژل ،بافت ،امولسريون ،کرو وخصوصريات
االستيکي ،دسته مهمي از اجزاء سيسست خميرآبه محسوب ميگردنرد
( .)Dogan, et al., 2005 bايزوله پروتئين سويا از دسته پروتئينهاي
با قدرت هيدروفيلي باال بوده که به علت خروا عملکرردي آن ،بره
ويژه توانايي تشکي و تثبيت امولسيون ،تماير بره جرذب رطوبرت و

اثر دما و جایگزینی ایزوله پروتئين سویا بر خصوصيات رفتار جریانی خميرآبه...

افظ آب در محصول نهايي ،کنترل جذب روغن ،توانايي تشکي فيل
و تاثيرگذاري بر روي بافت ،کنترل رنو (قهوه اي شدن و ب نچينو)
وهوادهي تحقيقرات گسرتردهاي برر روي آن صرورت پذيرفتره اسرت
( .)Wolf and Cowan, 1975نتايج تحقيقات در خصو استفاده از
ايزوله پروتئين سويا نشران داده اسرت کره ايرن پرروتئين نسربت بره
پروتئينهاي آب پنير و تخ مرغ داراي خوا کاربردي بهتري جهت
استفاده در سيست هاي خميرآبه ميباشد (.)Dogan, et al., 2005 b
ويسکوزيته خميرآبه نقش مهمي درموفقيت فرآينرد پوشرشدهري
داشته و بر خصوصيات کيفي و کمي محصول از جملره ميرزان جرذب
خميرآبه ،6ظاهر ،بافت ،تخلخ و ميزان بازدهي محصول نهايي مرثثر
ميباشد ( .)Sahin and Sumn, 2009از اين رو ،بررسي خصوصريات
جرياني خميرآبه و عوام مثثر بر آن از اهميت خاصي برخوردار است.
مهمترين فاکتورهاي مثثر بر خصوصيات جرياني خميرآبره عبارتنرد از
درجه ارارت ،ترکيبات تشکي دهنده ،غلظت هر ترکيرب ،نسربت آب
به ماده خشک و تاريخچه ارارتي و برشي سيست خميرآبه مريباشرد
(.)Fiszman & Salvador, 2003
چسبندگي خمير به بستر ،5يکري ديگرر از فاکتورهراي کليردي در
بررسي ميزان بازدهي وکيفيت نهايي محصوالت پوشش دار ميباشرد.
اين پارامتر تحت عنوان توانايي خميرآبه در ايداد پيوندهاي شريميايي
و فيزيکي بين مواد تشکي دهنده خود و بستر مراده غرذايي شرناخته
مرريشررود) .(Suderman and Cunningham, 1980چسرربندگي
خميرآبه ،خود تحت تاثير عوام مختلفي از جملره ،ترکيبرات تشرکي
دهنده سيسرت خميرآبره ( Hale and Goodwin, 1996: Hanson
 )and Fletcher,1963خصوصرريات مرراده غررذايي)Suderman
 ،(and Cunningham, 1997و روش پخررررت (Albert et al.,
 )2009ميباشد.
اگرچه تاکنون ،تحقيقات گستردهاي  ،جهت بررسي اثر ترکيبات و
غلظت مواد مختلو  ،بر خصوصيات رئولروژيکي و کيفري محصروالت
سرخ شده اندام گرفته است (Salvador, et : Hsia et al., 1992
 .)al.,2005: Akdeniz, et al,. 2006با اين وجود تحقيقرات کمري
جهت بررسي اثرگذاري درجه ارارات بر خروا عملکرردي اجرزاء و
خصوصيات جرياني سيست خمير آبه براي دستيابي به شرراي بهينره
پوشرشدهري صرورت گرفتره اسرت (.)Sanz, et al., 2004: 2005
بنابراين دستيابي به اط عات درخصو اثر دمرا و جرايگزيني ايزولره
پروتئين سويا بر ويژگي جرياني خميرآبه و در نتيده عملکررد پوشرش
در اين سرخکردن مي تواند گامي مه در جهت بهينهسرازي شرراي
فرآيند پوشش دهي و بهبود کيفي و کمي محصول باشد .از اين رو ،در
اين مطالعه اثر دما و جايگزيني سطوح مختلو ايزوله پروتئين سويا برر
1 Batter pickup
2Adhesion
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خصوصيات جرياني خميرآبه و ويژگيهراي کيفري ناگرت مررغ مرورد
بررسي قرار گرفته است.

مواد و روشها
تهيه خميرآبه :ايزوله پروتئين سويا ( 55درصد) از شرکت گلهرار
خراسان ر روي و آرد گنردم (رطوبرت  63/1درصرد ،پرروتئين 60/1
درصد ،خاکستر  0/15درصد ،چربي 6/5درصد) از شررکت آرد فريمران
خريداري شد .به منظور آماده سازي خميرآبه ،مواد خشرک (آرد گنردم
 55يا  51درصد  ،نمک  6/5درصد ،بکينو پودر (شرکت سرال ) 0/5
درصد و ايزوله پروتتين سرويا  5يرا  5درصرد) برا آب بره نسربت 3:5
(وزني /وزني) با استفاده از همزن دسرتي (کراتومو -ژاپرن مردل3550
 ) BH-HAبا سرعت 6500دور بر دقيقه به مردت  30ثانيره مخلروي
شد .خميرآبه هاي تهيه شده به مدت يک ساعت پرس از اخرت ي در
دماهاي  55 ،5يا  55 Cدر امام آب جهت آب گيرري کامر ايزولره
پروتئين سويا نگهداري شد.
آمادهسازی ناگت مرغ :در اين تحقيق مخلوطي از گوشت سينه
مرغ (88درصد) ،پياز (60درصد) ،فلف (0/5درصد) و نمک (6/5درصد)
با استفاده چرخ گوشت ناسيونال (مدل )MK-770تهيه و اخت ي
دستي تا رسيدن به يک مخلوي همگن و يکنواخت صورت پذيرفت.
مخلوي ااص در کيسه فريزر ريخته و تا رسيدن به خامت 6
سانتيمتر نازك گرديد .جهت سهولت در تهيه نمونهها ،پ ستيک
ااوي خمير ناگت به مدت سه ساعت در فريزر ( )-68 Cنگهداري و
سپس نمونهها در ابعاد  5/5×5/1 ±0/5با استفاده از يک قالب استي
برش داده شد.
پوشش دادن نمونهها :ناگتهاي مرغ در خميرآبه با دماهاي ،5
 55يا  55 Cبه مدت  30ثانيه غوطهور گرديرد و بره مردت  30ثانيره
جهت طي شدن مراله چکاندن خميرآبه ا افي و اذف خطاي آزمون
بصورت عمودي نگه داشته شد .سپس ،نمونهها توس پودر سروخاري
پوشانده و به مدت يک هفته در فريزر ( )-68 Cنگهداري شد .نمونه-
ها قب از سرخکردن در دماي يخچال از االت اندماد خرار گرديرد.
سرخکردن نمونهها در يک سرخکن برقي سوزکي (مدل )ZDF- 880
با اد  5/5ليتر و با استفاده روغن آفتابگردان نينا (600درصد تصفيه
شده) به مدت  3دقيقه و درجه ارارت  680 Cصورت پذيرفت .روغن
سطحي نمونهها ب فاصله بعد از خرو از سرخکرن توسر دسرتمال
کاغذي اذف و تا دماي محي سرد شد.
بررسي رفتار جرياني خميرآبه :بررسي رفتار جريان فرمولهاي
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مختلو خميرآبه با استفاده از ويسکومتر دوراني بوهلين (مدل ويسرکو
 88انگلستان) در دماهاي  55 ،5و 55 ºCبا استفاده از اسپيندل مناسب
( )C30براساس ويسکوزيته ظاهري نمونهها اندام شد .درجه برش به
صورت خطي از  65تا  )S-1( 500افزايش يافت .رفتار جرياني خميرآبه
بر اساس برازش دادهها (درجه برش -تنش برشي) با مدل قانون توان
توس نرم افزار  Slidewritteنسخه  7مورد بررسي قرار گرفت.
𝜏
()6
n
در اين رابطه  τنيروي برش ( k ،)Paريب قوام سيال ( )Pa.s
و درجه برش(بدون بعد) و  nشاخص رفتار جريان (بدون بعد)مري-
باشد.
بمنظور ارزيرابي رفترار تيکسروتروپي خميرآبره در شرراي دمرايي
مختلو ،سطح القه هيسترسيس (مساات بين دادههاي تنش برشري
رو به باال و رو به پايين 6در منحني رفتار جريان) با استفاده از معادلره
زير محاسبه گرديد (.)Koocheki et.al, 2009
() 5

درجه برش اوليه ،درجه بررش نهرايي k1 ،و  k2رريب
قوام و  n1و  n2به ترتيب شاخصهاي جريان براي منحنيهاي رفت و
برگشت رفتار جريان خميرآبه ميباشند.
وابستگي ريب قوام خميرآبه به درجه ارارت با استفاده از معادله
آرنيوس بررسي گرديد.
() 3
n
 Kريب قوام در يک درجه ارارت مبنراء (  Ea ، ) Pa sانررژي
فعرررال سرررازي ( R ،)J/mol °Kثابرررت گازهرررا )KJ/mol 0K
 T ،)0/0008365درجه ارارت (بر اسب کلوين) ميباشد.
جذب خميرآبه :جذب خميرآبه بر روي نمونرههرا برا اسرتفاده از
رابطه ارائه شرده توسر  Dehghan Nasiriو همکراران ( )5065برر
اساس فرمول زير محاسبه گرديد.
()5
که در آن  bوزن پوشش ناگتهاي مرغ قب از سرخ کرردن و ،s
وزن نمونه بدون پوشش ميباشد.
تصويربرداری و پردازش تصووير :تصرويرگيري از نمونرههرا
توس يک ماشين بينايي متشک از منابع نور (چهار المپ فلورسرنت
، )Opple, 8 W model: MX396 -Y82; 60 cm in length
دوربررين ديديتررال ( (Canon EOS 1000D, Taiwanو بخررش
سختافزار و نرمافزار رايانهاي( Canon Utilities Zoom Browser
 )EX Version 6.1.1صرورت گرفرت .بمنظرور ايدراد يکنرواختي و
1 Upward and downward

جلوگيري از انعکاس نور از منابع نوري در اين تصويربرداري ،دوربين
با زاويه  55درجه و فاصله  55سانتيمتري نسبت نمونه در يک جعبره
چوبي با ديوارههاي سياه رنو اندام شد .تنظيمات دوربرين در جردول
( )6ارائه شده است .عکسهاي گرفتره شرده در انردازه 3888×5555
پيکس توس بخش نرم افزاري سيست با فرمت  JPEGذخيرره شرد
(.)AnsariFar et al., 2012
جدول -تنظيمات بکار برده شده در حين عکسبرداری
Operationa mode
felash
Zoom
lens aperture
ISO
speed
lens focal length

manual
no
no

5
500
6/80
35mm

ارزيابي رنگ :تصاوير بدست آمده جهت ارزيرابي رنرو از ف را
 RGBبه ف اي رنگي * L* a* bتبدي شرد .در ف راي *L*a*b
پارامترهاي رنگي وابسته به ابزار اندازه گيري نبوده و بدون توجره بره
ورودي و خروجي ،رنو يکنواختي را فراه ميآورد .ارزيابي رنرو در
اين ف ا هماهنگي مناسبي با تفراوتهراي رنگري از ديردگاه بصرري
انسان دارد .پردازش تصوير توس نرم افزار  Image jنسرخه 1.43 r
اندام شد (.)AnsariFar et al., 2012
چسبندگي :نمونههاي ناگت ب فاصله بعد از سرخ شردن توسر
يک کارد از طول به دو قسمت تقسري و برا اسرتفاده از دوربرين ازآن
عکس برداري شده است .درصد چسربندگي پوشرش بره سرطح مراده
غذايي ( )CPبا استفاده از پردازش تصوير و برر اسراس فرمرول ارائره
شده توس  Albertو همکاران ( )5005محاسبه شد.
()5
که در آن )A( ،سطحي از ماده غذايي که توس پوشرش اااطره
شده و( )Tک سطح ماده غذايي است.
مقدار رطوبت از دسترفته و روغن جذبشده :انردازهگيرري
ميزان رطوبت نمونههاي سرخ شده مطابق استاندارد )6588( AACC
توسر آون ( )PAAT Model SH 2006.Ariya Co. , Iranبرا
دماي  605 Cبه مدت  55ساعت تا رسيدن به وزن ثابت اندرام شرد.
مقدار رطوبت بر اساس وزن خشک گزارش گرديد.
مقدار روغن جذب شده توس نمونرههرا پرس از سررخ شردن برا
استفاده از استاندارد  )6550( AOACاندام شرد .نمونرههراي خشرک
شده بدست آمده از مراله اندازهگيري ميرزان رطوبرت ،توسر هراون
دستي کام خرد شد ،سپس  5گرم از نمونههاي خشک و خررد شرده
در کارتوش قرار داده شد .استخرا روغرن توسر روش اسرتخرا برا
ا ل توس هگزان اندام گرفت .پس از اسرتخرا  ،کرارتوشهرا بره
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مدت يک ساعت در آون  605ºCقرار داده شد تا ار ل براقي مانرده
تبخير گردد .محتوا روغن بر مبناي وزن خشک گزارش گرديد.
تجزيه و تحليل دادهها :آزمايشات در قالرب فاکتورير برر پايره
طرح کام تصادفي در  3تکرار اندام شد .تيمارهاي آزمرايش شرام
غلظتهاي مختلو پروتئين ايزوله سويا (صفر 5 ،و  5درصد) و دمراي
خميرآبه ( 55 ،5و  )55ºCبود .رفتار جريران خميرآبره و ويژگريهراي
کيفي ناگتهاي مرغ سرخ شده با استفاده از نرم افرزار  ( spssنسرخه
 )50مورد بررسي قرار گرفت .براي مقايسه ميانگينها از آزمون دانکن
درسطح معني داري  %55استفاده شد.

نتايج و بحث
ويژگيهای جرياني خميرآبه

ويسکوزيته خميرآبره برکميرت وکيفيرت جرذب پوشرش برر روي
فرآورده و در نتيده بر بافت و ظاهر محصوالت سرخ کردني اثر مري-
گذارد .شک  ،6اثر دما و درصد جايگزيني آرد با ايزوله پرروتئين سرويا
بر ويسکوزيته ظاهري خميرآبه را نشان ميدهد .ويسرکوزيته ظراهري
خميرآبه با افزايش درجه برش ،کاهش يافت که اين امر بيرانگر رفترار
غير نيوتني رقيقشونده با برش خميرآبه در تمامي درجه اررارتهراي
مررورد مطالعرره مرريباشررد .افررزايش سررطح ايزولرره پررروتئين سررويا در
فرموالسيون خميرآبه باعث افزايش ويسکوزيته ظاهري گرديده است.
بطورکلي ،محتواي آب آزاد در سيست هاي ويسکوز نقرش اساسري در
تعيين ويسکوزيته ظاهري داشته و مقادير باالتر ويسرکوزيته ظراهري
بيانگر کاهش محتوا آب آزاد در آن ميباشرد ( Dehghan Nasiri, et
 .)al., 2011.بنابراين ،افزايش نسبي ويسکوزيته ظاهري برا افرزايش
سطح ايزوله پروتئين سويا را ميتوان به ظرفيت باال پروتئينهاي سويا
در جرذب آب آزاد ارتبراي داد ( Dogan, et al. 2005 b: Ronda et
 .)al., 2011افزايش درجه ارارت خميرآبه موجب کاهش ويسکوزيته
ظاهري گرديد (شک  .)6اين امر ميتواند بره برره کرنشهراي برين
مولکولي درسيست هاي خميرآبه وابسرته باشرد ،بطروري کره افرزايش
درجه ارارت باعث ت عيو پيوندهاي بين مولکولي ،افرزايش تحررك
ماکرومولکولها و در نتيده کاهش مقاومت خميرآبه در برابرر نيرروي
برشي ميگردد.
شاخصهاي ريب قوام و رفتار جريان براي فرمولهاي مختلرو
خميرآبه ،در تمامي دماها داراي ريب تبيين مناسبي برا مردل قرانون
توان بود ( .)R2≥0/555مقادير  kو  nبراي جريانهاي رو به براال و رو
به پائين ترنش در جردول ( )5نشران داده شرده اسرت .همرانطور کره
مشاهده ميشود ،افزودن ايزوله پروتئين سويا به فرمرول خميرآبره بره
طور معنيداري باعث افزايش ريب قروام ( )kسريال گرديرد .اگرچره
خميرآبههاي ااوي باالترين سرطح ايزولره پرروتئين سرويا بيشرترين
ريب قوام را داشتند (جدول  ،)5تفاوت معن داري بين فرمرولهراي
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ااوي غلظتهاي مختلو ايزوله پروتئين سويا در دماهراي  5و 55 C
وجود نداشت .روند افزايشي ريب قوام در فرمولهاي اراوي ايزولره
پروتئين سويا ،با در نظر گرفتن توانايي باالي پرروتئينهراي سرويا در
جذب آب و ايداد پايداري در سيست خميرآبه ،کام ً قاب توجيه مي-
باشد .نتايج مشابهي توس سراير محققرين در خصرو اثرر افرزودن
ايزوله پروتئين سويا به سيسرت خميرآبره و اثرگرذاري آن برر رريب
قوام گزارش شده است ( Dogan et al,2005 a, b: Ronda et al.,
 .)2011.افزايش درجه ارارت از  5به  55 Cباعرث کراهش رريب
قوام خميرآبه گرديد (جدول .)5کاهش ريب قوام برا افرزايش درجره
ارارت را ميتوان به اثر دما بر ت عيو پيوندهاي بين مولکولي مرتب
دانست (.)Koocheki et.al, 2009
شاخص رفتار جريان کوچک تر از يرک برراي تمرام خميرآبرههرا
بيانگر رفتار ش شوندگي با برش (شبه پ ستيک) ميباشد (جدول .)5
افزودن ايزوله پروتئين سويا به سيست خميرآّبه و دماي خميرآبه تراثير
معنيداري بر شاخص رفتار جريان نداشت (.)p>0/05
اثر درجه ارارت بر تغييرات ريب قوام را ميتوان برا اسرتفاده از
مدل آرنيوس مورد ارزيابي قرار داد ،به طوري که مقادير باالتر انررژي
فعال سازي بيانگر اثر گذاري بيشتر درجره اررارت برر شراخصهراي
جرياني سيست خميرآبه ميباشند ( .)Koocheki et.al, 2009انررژي
فعال سازي با افزايش غلظت ايزوله پرروتئين سرويا در خميرآبره ( برا
ريب قوام باالتر) روندي افزايشي داشت ،به طروري کره ميرزان آن
براي نمونه شراهد ( 5/601 )kj/molو برراي نمونرههراي  5SPIWو
 5SPIWبره ترتيرب معرادل  5/136و  )kj/mol( 5/365برود (0/55
> .(R2افزايش نسبي انرژي فعالسازي در فرمولهاي اراوي ايزولره
پروتئين سويا ميتواند ناشي از اساسيت بيشتر ساختار پرروتئينهراي
کروي ايزوله سرويا در برابرر دناتوراسريون ارارتري نسربت بره سراير
ترکيبات خميرآبه (ترکيبات نشاسرتهاي و گلروتن) بره ويرژه درا رور
نمک باشد.
ايداد القه هيسترسيس در تنشهاي برشي رو بره براال و رو بره
پايي در منحني رفتار جريران در دامنره بررش برين ) S-1( 500 -65
نشاندهنده خاصيت وابستگي به زمان از نوع ش شرونده برا زمران در

سيست ويسکوز خميرآبه ميباشد (شک  .)5رفتار تيکسروترو بيرانگر
محدوده زمان مورد نياز جهت تغييير ساختار يک سيال ويسکوز ااوي
ذرات ريز به ساختار ديگر است .افزودن ايزوله پروتئين سويا به فرمول
خميرآبه باعث گسترش معنيدار سطح القه هيسترسيس گرديد .ايرن
امر ميتواند به دلي خاصیت آب دوستی و توانایی باالی پروتئین-
های سویا در تشکیل باند هدای هید روینی بدا آب و دیردر رید
ساختارهای سیستم خمیرآبه باش  .تشکیل تع اد زیاد بان هدای
هی روینی عالوه بر اف ایش ویسکوزیته ،موجب استحکام بیشدتر
ساختار خمیرآبه و درنتیجده اداهش سدرعت ترییدر سداختار و
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پروتئين سويا ،ميزان القه هيسترسيس يرک کراهش  15درصردي را
نشان داد .ت عيو پيوندهاي بين مولکولي و کاهش ويسکوزيته مري-
تواند دليلي مناسب براي کراهش مقاومرت سراختار خميرآبره در برابرر
تخريب ساختار آن باشد

اف ایش خاصیت تیکسوتروپی سیال می گردد.
با اين اال ،تفاوت معنريداري برين سرطوح  5و 5درصرد ايزولره
پروتئين سويا وجرود نداشرت .افرزايش دمرا از  5 Cبره  55 Cباعرث
کاهش چشمگير در سطح القه هيسترسريس گرديرد (جردول  ،)5بره
طوري که با افزايش درجه اررارت خميرآبره اراوي  5درصرد ايزولره
الف
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شکل  -ويسکوزيته ظاهری در درجه برشهای مختلف خميرآبه حاوی سطوح صفر( ۲ ،)wدرصد ( )2SPIWو  4درصد( )4SPIWايزوله پروتئين
سويا در دماهای ( ۵الف)( ۲۵ ،ب) و ( 4۵پ) درجه سانتيگراد
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جدول  -۲اثر درجه حرارت و فرموالسيون خميرآبه بر پارامترهای قانون توان و ميزان وابستگي به زمان

7656/55±755bD
5030/70±77bF
5550/30±35aE

0/555
0/555
0/555

0/755±0/50aD
0/818±0/00aD
0/858±0/06aD

6/680±0/50aD
0/375±0/05aD
0/355±0/03aD

0/551
0/558
0/558

0/555±0/00aD
0/560±0/003aD
0/557±0/035aD

8/555±0/13bD
3/355±0/06bF
5/353±0/05bE

8156/50±555bD
5618/85±5/8bF
3051/55±567bE

0/555
0/555
0/555

0/755±0/06aD
0/757±0/05bD
0/877±0/05aF

6/355±0/05aD
0/758±0/65bF
0/558±0/05aE

0/555
0/558
0/555

0/575±0/06 aD
0/566±0/00aD
0/580±0/00aD

5/555±0/15bD
5/557±0/03cF
5/835±0/66bE

دمای خميرابه

5351/53±10aD
3161/50±58aF
6575/50±655aE

0/555
0/555
0/555

0/757±0/00aD
0/815±0/00aD
0/836±0/03aD

6/015±0/00aD
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5/855±0/65aF
6/556±0/05aE
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شکل  -۲تغييرات تنش برشي نسبت به درجه برش در خميرآبه حاوی  4درصد ايزوله پروتئين سويا

جذب پوشش

ميزان جذب پوشش توس مراده غرذايي ،فراکتور کيفري و کمري
ديگري درفرآوردهراي پوشرشدار مريباشرد .ميرزان جرذب پوشرش،
شاخصي براي بيان مقدار خميرآبه چسبيده به سطح ماده غذايي است.
اين عام کيفي با قوام خميرآبه همبستگي مستقي دارد ،بطوري که با
افزايش قوام ،خميرآبه بيشتري بر سطح ماده غرذايي براقي مريمانرد.
همانطور که در شک  3نشان داده شده است ،افرزايش سرطح ايزولره
پروتئين سويا باعث افزايش نسبي جذب پوشش گرديرد ،بطروري کره
بيشترين ميزان جذب پوشرش ،در نمونرههراي پوشرش داده شرده برا
خميرآبه ااوي  5درصد ايزوله پروتئين سويا ديرده شرد .براالتر برودن
ريب قوام در خميرآبه ااوي ايزوله پرروتئين سرويا مريتوانرد دلير

مناسبي جهت اين امر باشد .افزايش ريب قوام در هنگام چکانيردن،
مقاومت بيشتري در برابر جريان خميرآبه در سطح نمونهها ايداد مي-
نمايد ،بنابراين اليه خي تري از پوشش بر سطح ماده غرذايي براقي
ميماند .تفاوت معنا داري بين ميزان جذب نمونههاي ااوي غلظرت-
هاي  5درصد ايزوله پروتئين سويا با نمونه شاهد مشاهده نشرد .ايرن
امر خود ميتواند به علت اخت ف ک سطوح ايزوله پروتئين سويا و اثر
گذاري آن بر شاخص قروام بروده کره نتوانسرته خطرا نسربي شرراي
آزمايش را بپوشاند .با اين اال ،افزايش غلظت ايزوله پروتئين سويا به
سطح  5درصد موجب افرزايش معنريداري در ميرزان جرذب پوشرش
خميرآبه بر سطح ناگت هاي مرغ گرديد (.)p>0.05
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شکل -3اثر درجه حرارت و سطوح ايزوله پروتئين سويا بر ميزان جذب خميرآبه بر سطح ناگت های مرغ

دماي خميرآبه باعث کاهش ريب قوام و کاهش جذب خميرآبره
به سطح ناگتهاي مرغ در تمامي فرمولها خميرآبه گرديد .دما تراثير
بيشتري نسبت به سطوح ايزوله پروتئين سويا بر ويسکوزيته يا ريب
قوام خميرآبه و در نتيده بر ميزان جذب پوشش بر سطح ماده غرذايي
نشان داد( .)p>0.05از اين رو ،دماي خميرآبه نقش بارزي در کيفيرت
محصول نهايي دارد و کنترل آن اهميت ويژهاي خواهد داشت.
رنگ

رنو مهمترين ويژگي بصري در درك کيفيت فررآورده بروده و از
نقش به سزايي در قبول يا رد محصول از جانب مصرف کننده قبر از
گذاشتن در دهان بر خوردار است ( .)Andreadis, 2000جدول  3اثرر
درصد جايگزيني ايزوله پروتئين سويا و دماي خميرآبه بر رنرو ناگرت
هاي مرغ سرخ شده را نشان ميدهد .افزودن ايزوله پروتئين سويا بره
فرمول خميرآبه باعث کاهش شاخص *( Lشفافيت) در تمام دماهراي
خميرآبه شد ( .)p>0/05افزايش درصد جايگزيني ايزوله پروتئين سويا
نيز موجب کاهش ارزش * Lشد ( ،)p>0/05بطوري که در سرطح 5
درصد ايزوله پروتئين سويا ارزش * Lيک کاهش  8درصد و در سطح
 5درصد ايزوله پروتئين سويا يک کاهش  63درصد نسبت بره نمونره
شاهد در دماي  55 Cنشان داد .جايگزيني ايزوله پروتئين سويا موجب
افزايش ارزش *( aقرمزي) در ناگتهاي مرغ سرخ شده گرديد ،با اين
اال تفاوت آماري معنيداري بين فرموالسيونهاي اراوي غلظرت-
هاي مختلو ايزوله پروتئين سويا مشراهده نشرد ( .)p>0/05افرزايش
شاخص* aو نيز کاهش ارزش* Lبر اثر افزودن ايزوله پرزوتئين سرويا
به خميرآبه را ميتوان به شرکت فعال پروتئينها در واکرنش مري د و
گسترش رنو قهوه اي در طي سررخ کرردن مررتب دانسرت .نترايج
مشابهي در خصو اثر پروتئين ها بر رنو محصوالت سرخ کردنري
گرزارش شرده اسرت ( Dogan et al., 2005a, b: Ronda et al.

 .)2011ارزش * bروند معناداري را در اثر افزودن ايزوله پروتئين سويا
و نيز دماي خميرآبره نشران نرداد ( .)p>0/05اثرر درجره اررارت برر
شاخصهاي * L*a*bروند معناداري را نشان نداد (.)P>0.05
چسبندگي

چسبندگي پوشش به سطح ماده غرذايي يرک فراکتور کليردي در
رسيدن به يک پوشش دهي موفق ميباشد .بطوري کره کراهش ايرن
عام ميتواند باعث جدا شدن پوشش از سطح محصول در اين سرخ
کررردن و ايدرراد ظرراهر و بافررت ناخوشررايند در محصررول گررردد
( . (Mukprasirt et al., 2000نترايج ارزيرابي اثرسرطوح جرايگزيني
ايزوله سويا با استفاده از پرردازش تصروير و رابطره ( )5در جردول ()3
نشان داده شده است .افزايش ايزوله پروتئين سويا در سرطح  5درصرد
به فرموالسيونهاي سيست خميرآبه به طور معنيداري باعث کراهش
چسبندگي پوشش به سطح ناگتهراي مررغ گرديرد .بره طروري کره
افزايش سطح ايزوله پروتئين سويا به  5يا  5درصد ،به ترتيرب باعرث
کاهش  3و 65/5درصدي چسبندگي پوشش نسبت بره نمونره شراهد
( )wدر دماي  5 Cشد (جدول .)3
اين نتايج برا مشراهدات  Sudermanو )6580( Cunningham
در خصو اثر ايزوله پروتئين سويا بر چسربندگي پوشرش بره سرطح
ماده غذايي مطابقت داشت .نترايج تحقيقرات  Doganو همکراران (b
 )5005و  Rondaو همکاران ( )5066نيز نشان دادکه توانايي تشکي
فيل توس پروتئينهاي سويا موجب کراهش نفوذپرذيري پوشرش در
برابر مهاجرت رطوبت از مرکز ماده غذايي به سطح آن در اين سررخ
کردن ميگردد .بنابراين ،کاهش نسبي چسبندگي پوشش به سرطح را
مي توان به توانايي تشکي فيل توسر پرروتئينهراي سرويا مررتب
دانست.
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جدول  -3اثر درجه حرارت و فرموالسيون های خميرآبه بر پارامترهای رنگي و چسبندگي پوشش
درصد چسبندگي

*b

*a

*L

55/16±5/56aD
55/56±6/55aD
53/11±6/58aD

55/75±6/57aD
56/73±0/36aDF
50/63±0/01aF

5/55±0/55aD
6/51±0/16aD
3/33±6/57aD

18/31±0/81aD
15/05±6/66aD
15/55±6/37aF

50/58±3/50aD
55/35±6/83aD
85/01±0/15bF

55/17±6/80aD
57/18±6/81bF
51/55±0/15bF

5/56±0/07bD
5/55±0/67bD
5/18±0/35abD

15/50±6/00bD
15/53±0/57bD
15/88±0/77bD

80/65±6/15bD
75/86±5/55bD
81/83±5/57bD

57/53±6/78bD
55/65±0/57bD
57/75±0/55bD

5/58±0/65cD
5/78±0/75bD
1/86±6/01bD

16/58±0/73cD
55/15±6/33cD
51/15±6/31cF

فرموالسيون
درجه حرارت
w

5
25
45
2SPIW
5
25
45
4SPIW
5
25
45

* ارقام دارای حروف مشترک در هر ردیف از لحاظ آماری تفاوت معنیداری با یک یرر ن ارن .)p>0.05(.

بنظر مريرسرد ،تشرکي سرريع ترر پوسرته در لحظرات ابتردايي
سرخکردن و تقويت عملکرد آن بعنوان يک اليه غيرقاب نفوذ در برابر
مهاجرت رطوبت به ويژه با جرايگزيني ايزولره پرروتئين سرويا ،باعرث
افزايش فشار بخار دراليه زيرين پوسته گشته ،که اين امر خود موجب
جداشدن پوسته ازسطح ماده غذايي ،کاهش چسبندگي پوشش و ايداد
االت پو کرده ناخوشايند در محصول ميگردد .تغييرات درجه ارارت
اثر معنيداري بر چسبندگي پوشش به سطح نمونه نداشت (جردول.)3
بنابراين ،ميتوان گفت که فرمول خميرآبه نسربت بره درجره اررارت
خميرآبه اثر بيشتري بر ميزان چسبندگي پوشش به بستر داشته است.
محتوا رطوبت و جذب روغن

نتايج نشان داد که فرمول خميرآبه به طور معنريداري برر محتروا
رطوبت محصول نهايي مثثر ميباشد .به بيران ديگرر افرزودن ايزولره
پروتئين سويا باعث افزايش معنيداري در ميزان رطوبرت ناگرتهراي
مرغ سرخ شده گرديد ( .)p>0/05با اين اال از لحرا آمراري تفراوت
معنيداري در محتروا رطوبرت برين غلظرتهراي  5و  5درصردايزوله
پروتئين سويا مشاهده نشد (شک  .)3افزايش نسبي ميزان رطوبرت در
ناگتهاي پوشش داده شده با خميرآبه اراوي ايزولره پرروتئين سرويا
ميتواند ناشي از توانايي باال جذب آب وهمچنين نگهداري رطوبت به
علت تشکي اليه فيل با نفوذ پذيري ک توس پرروتئينهراي سرويا
باشد .نتايج بدست آمده با گزارشات  Doganو همکراران ( )5005 bو
 Rondaو همکاران ( )5066در خصو عملکرد پروتئينهراي سرويا
در افظ رطوبت محصول در اين سرخ کردن مطابقت داشت.
باالترين مقدار رطوبت محصول در نمونههاي پوشرش داده شرده
خميرابه ااوي  5درصد ايزوله پروتئين سويا در دماي  5 Cبدست آمد.
اگر چه تفاوت معنريداري درخصرو

اثرر درجره اررارت برر محتروا

رطوبتي مشاهد نشد ،با اين وجود به نظر ميرسد ،دماهاي براالتر (55
و  )55 Cخميرآبه به دلي اثرگذاري درجه اررارت برر ويسرکوزيته و
افزايش ميزان اذف خميرآبه از سطح نمونره طري مرالره چکانيردن،
موجب کاهش خامت پوسته و درنتيدره ت رعيو ويژگري ممانعرت
کنندگي پوسته و تسهي فرآيند تبخير طي سرخ کردن ميشود.
جذب روغن در نمونههاي پوشش داده شده با خميرآبههاي ااوي
 5درصد ايزوله پروتئين سويا را نسبت به نمونه شاهد به استثناء دماي
 5 Cکاهش معنيداري را نشان داد (.)p>0/05
با اين اال افزايش درصد جايگزيني ايزوله پروتئين سويا اثر معنا-
داري بر کاهش جذب روغن نداشت .کاهش نسبي ميزان جذب روغن
در نمونههاي ااوي ايزوله پروتئين سرويا ممکرن اسرت ،بره توانرايي
پروتئين سويا در تشکي پيوندهاي هيدروژني بيشتر برا مولکرولهراي
آب و همچنين تشکي اليه فيل مانند در ارين سررخ کرردن مررتب
بوده که موجب افظ بهترآب در اين فرآيند ميگردد .ارزيرابي ارتبراي
بين محتوا رطوبت با ميزان جذب روغن در نمونههاي مرورد آزمرايش
يک ارتباي خطي رانشان داد ( r> 0/85شک .)5
نتايج مشابهي توس ديگر محققين ،در خصو رابطه خطي بين
ميزان جذب روغرن و از دسرت دادن رطوبرت در ارين سررخ کرردن
گررزارش گرديررده اسررت(Sanz et al, :Soorgi, et al. , 2011
 .)2004:2005تغييرات درجه ارارت سيست خمير آبه از لحا آماري
اثر معنيداري بر کاهش جذب روغن نبرود ( .)P>0/05برا ايرن ارال،
کمترين ميزان جذب روغن مربروي بره نمونره پوشرش داده شرده برا
خميرآبرره ارراوي  5درصررد ايزولرره پررروتئين سررويا در دمرراي  5درجرره
سانتيگراد بود.
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4SPIW
bC

bC bC

bC

aC
aCD

59
58
57

aD

56
55
54

محتوا رطوبت ((g/g db

2SPIW
bC bC

W

60

53
45Cº

5Cº

25Cº
درجه حرارت خميرآبه

شکل -4اثر درجه حرارت خميرآبه و فرموالسيونهای مختلف بر محتوا رطوبت ناگت مرغ بعد از سرخ کردن

bD

bD

bC

abC.

aC

20
15
10
5

محتوا روغن ((g/g db

aD

2SPIW
4SPIW
aD
bCD
bCD

W

25

0
45Cº

5Cº

25Cº
درجه حرارت خمير آبه

شکل  -۵اثر درجه حرارت و فرموالسيون های خمير آبه بر محتوا روغن

صص

شکل -6رابطه ميان محتوا رطوبت و محتوا روغن در فرموالسيون مختلف خميرآبه دردرجه حرارت  ۲۵درجه سانتيگراد

اين امر را ميتوان به افزايش نسبي ويسکوزيته و درنتيده جرذب
پوشش بيشتر بر سطح ماده غذايي مرتب دانست .بطوري کره ايدراد
پوسته خي تر با خاصريت ممانعرتکننردگي بيشرتر ،مرانع از خررو
رطوبت و درنتيده جذب روغن ميگردد.

نتيجهگيری
در اين پژوهش اثر درجه ارارت و فرمولهاي مختلو خميرآبه بر
ويژگيهاي کيفي و کمي ناگت مرغ در اين سرخ کردن عميق مرورد

بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد که فرمول و درجه ارارت خميرآبه
تاثير به سزايي بر ويژگيهراي جريراني آن و در نتيدره ويژگريهراي
کيفرري محصررول از جملرره جررذب روغررن ،از دسررت دادن رطوبررت و
چسبندگي پوشش به بستر دارنرد .افرزودن ايزولره پرروتئين سرويا بره
فرمول خميرآبه اگر چه موجب کاهش چسربندگي پوشرش بره سرطح
ماده غذايي گرديد ،اما اثرات مفيدي برکاهش جرذب روغرن ،افرزايش
محتوا رطوبتي محصول داشت .همچنين ،خوا عملکردي پوشش به
طور معنيداري تحت تاثير درجه ارارت خميرآبه در اين پوششدهي
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Effect of soy protein isolates concentration and batter temperature on flow
properties of batter and quality of deep-fried chicken nugget
H. Mahdavian Mehr1, A. Koocheki2*, M. Mohebbi3

Introduction: Batter coating is a new technology to reduce fat content of fried foods. The ingredients and
flowproperties of batter are the most important parameters to determine the performance of batter coating and
quality of the final product. Among batter additives, proteins can be used as an important and effective
component, because of their emulsifying properties, water absorption, and barrier properties. Previous studies
have shown that soya protein isolate (SPI) is a very good hydrophilic protein which could be used to control the
viscosity of batter. The batter temperature has direct effect on its flow behavior's properties and has a major
impact on the quality of final coated product. Therefore, the aim of the present study was to evaluate the effects
of temperature (5, 25 and Cº45) and SPI content (2 and 4%), on flow properties of the batter and quality of deepfried chicken nuggets.
Materials and methods:Raw materials such as fresh chicken breasts, onion, salt, hot pepper, wheat flour,
baking powder, and 100% pure sunflower oil were purchased from local markets. SPI (92% protein) were
obtained from GolharKhorasanRazavi Company. The batter formulations consisted of wheat flour, salt (1.5%
w/w, db), baking powder (0.5% w/w, db) and SPI (2 and 4% w/v, db). For all samples, water/dry mix proportion
had always been 5:3. Rheological properties of the batters were carried out using a Bohlin rotational viscometer.
For each test, shear rate increased from 0 to 300 s−1, followed by a logarithmically decrease from 300 to 0 s −1.
The flow behavior index (n) and consistency coefficient (k) values were computed by fitting the power law
model, and time dependency properties of the batters were obtained from the area between the upward and
downward curves. Temperature dependency of consistency coefficients were assessed by fitting the Arrhenius
model. The batter coating on the chicken substrate was appliedat three temperatures (5, 25 and 45 Cº), and batter
pickups (%) were calculated by the weight difference between the chicken nuggets after coating to the weight of
chicken nuggets before coating. Coated samples were stored at -18 Cº for two weeks. After thawing, chicken
nuggets were fried at 180°C for 3 min in sunflower oil using a programmable deep fat fryer. The influence of
SPI concentrations and batter temperature on color and crust adhesion of deep-fat fried chicken nuggets was
measured with image processing. In brief, images were taken by a digital camera under controlled conditions,
and then analyzed by Image J software. The Percentage of adhesion (CRA), obtained by calculating the ratio of
the pixels corresponding to the perimeter of the substrate where coating is adhered to the pixels corresponding to
the total perimeter of the substrate. The color of deep-fat fried chicken nuggets were examined in terms of L*,
a* and b*values. Oil and moisture content of the chicken nuggets was determined by standard techniques.
Results & Discussion: Results showed thatall samples had a shear-thinning behaviour at all batter
temperatures (n≥0.539). Power law model was adequately suitable to describe the flow behavior of the batters
(R2≥0. 994). The activation energy was between 5.106 to 5.630 (kj/mol).Addition of soy protein isolates into the
batter, enhanced the time dependency, whereas, the increase of temperature decreased the hysteresis area. The
relative increase in apparent viscosity with increasing SPI might be attributed to the high capacity of SPI to
absorb free water. However, decrease in apparent viscosity and time dependency of batters with increasing the
temperature could be due to the intermolecular interactions in batter system. An increase in temperature weakens
the intermolecular interactions and increases the mobility of macromolecules which reduces the batter resistance
to shear force. The batter temperature and formulation had significant effect on the batter pickup. This effect was
mainly due to the changes occur on flow properties of batter. Using SPI increased the a* and decreased the L* of
the final product. This could be due to the active participation of SPI in the Millard reaction. The data obtained
for crust adhesion revealed that the increase in SPI concentration lead to a decrease in batter adhesion to the
crust. In other words, the ability of soya proteins to form film during early time of frying reduces the moisture
migration from the substrate to oil, which creates a positive pressure in the inner layer of crust and reduces the
adhesion.
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Conclusion: Chicken nuggets coated with batter containing SPI had higher moisture and lower oil content
than the control sample. Finally, the change in batter temperature had no significant effect on the crust adhesion
and oil and water content in the final product.
Keywords: Soy protein isolate, Batter, Flow behavior, Coating, Chicken nugget, Adhesion.

