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چکیده
کاربرد افزودنیها بهویژه ترکیبات هیدروکلوئیدی در کاهش جذب روغن در دونات یک روش کاربردی است؛ زیرا نیاز به ایجاد تغییرات در طراحی صنعتی
تجهیزات نمیباشد .بنابراین ،در این پژوهش تاثیر صمغ زانتان و کربوکسی متیل سلولز در خصوصیات کیفی دونات با هدف کاهش جذب روغن مطالعه شد .برای
این منظور ،در فرموالسیون خمیر دونات از صمغهای زانتان ،کربوکسی متیل سلولز و نسبت ترکیبی این دو صمغ ( )05:05به میزان  1 ،5/0و  1/0درصد براساس
وزن ماده خشکِ خمیر استفاده شد .خمیر دونات آماده شد و قالبگیری انجام گرفت .تخمیر در شرایط مشابه صنعتی (دمای  05درجه سانتیگراد و رطوبت  05درصد)
به مدت  05دقیقه صورت پذیرفت .سپس به ترتیب فرآیند سرخکردن در دمای  185درجه سانتیگراد ،قرار دادن آیسینگ و بستهبندی انجام شد .محتوی رطوبت
خمیر و دونات ،جذب روغن دونات ،دانسیته ،رنگ و نسبت تخلخل نمونهها اندازهگیری شد .همچنین ،خصوصیات کیفی ماندگاری شامل ارزیابی نرمی بافت ،عدم
جذب آیسینگ و عدم رشد کپک طی  10روز بررسی گردید .تجزیه و تحلیلهای آماری در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد ( .)p>5/50نتایج نشان داد که،
رطوبت نمونهها با افزایش درصد ترکیبات هیدروکلوئیدی همواره افزایش یافت .جذب روغن با افزایش درصد صمغ کاهش یافت و کمترین محتوی روغن در
نمونههای حاوی میزان  1/0درصد صمغ زانتان مشاهده شد (محتوی روغن برابر با  5/170گرم روغن بر گرم ماده خشک) .برخالف زانتان ،با افزایش درصد صمغ
کربوکسی متیل سلولز دانسیته کاهش یافت و بیشترین دانسیته معادل با  5/015گرم بر سانتیمتر مکعب بود که در میزان  1/0درصد صمغ زانتان مشاهده شد.
بنابراین بیشترین تخلخل و نرمی بافت نیز در نمونههای حاوی کربوکسی متیل سلولز با توجه به افزایش حجم یافت شد .عدم جذب آیسینگ در نمونههای حاوی
زانتان کمتر بود .رشد کپک در هیچ تیماری مشاهده نشد .در مجموع ،بهترین نسبت افزودنی صمغ زانتان از نظر کاهش جذب روغن ،کاربرد آن به میزان  5/0درصد
بود .زانتان به دلیل خصوصیات تشکیل ژل حرارتی و غلیظ شوندگی بیشترین کاهش جذب روغن را نشان داد.
واژههای کلیدی :جذب روغن ،دونات ،سرخکردن ،زانتان ،کربوکسی متیل سلولز.

مقدمه

1

یکی از مهمترین خصوصیات کیفی محصوالت سرخکردنی بهویژه
دونات جذب روغن آن میباشد .امروزه با رشد آگاهی مصرفکنندگان
تقاضا برای غذاهای سالم وکمچرب افزایش یافته است ( Dueik et
)al., 2010؛ زیرا مصرف بیش از حد چربی منجر به افزایش کلسترول
خون میشود و در نتیجه منجر به بیماریهای متعددی مانند افزایش
فشار خون ،بیماریهای قلبی عروقی و چاقی میگردد ( Lee et al.,
 .)2008دوناتها در بسیاری از کشوها مورد توجه مصرفکنندگان
هستند و با پوسته بیرونی ترد به رنگ قهوهای-طالیی 2و هسته کیک
مانند شناخته میشوند ( .)Nsabimana et al., 2018دوناتهای
تجاری حاصل از آرد گندم به طور معمول حاوی  20تا  20درصد روغن
 -1دانشآموخته دکتری مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی ،دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
(*-نویسنده مسئول)Email: hassansabbaghi@gmail.com :

هستند .دوناتها در دو نوع عمده وجود دارند :خمیرمایه 0مخمری و
خمیرمایه شیمیایی .دوناتهایی با خمیرمایه شیمیایی به نام دونات
کیکی 0نیز شناخته میشوند .دوناتهای با خمیرمایه مخمری روغن
بیشتری در مقایسه با دوناتهای خمیرمایه شیمیایی جذب میکنند ،که
علت آن سرخشدن در مدت زمان طوالنیتر میباشد .اگرچه الزم به
ذکر است که روغن افزودنی نیز در خمیره دوناتهای شیمیایی وجود
دارد ( .)Shih et al., 2001سادهترین و مناسبترین روش برای کاهش
جذب روغن در دونات استفاده از افزودنیها است؛ زیرا نیازمند تغییرات
در طراحی تجهیزات نمیباشد (.)Priya et al., 1996
استفاده از برخی ترکیبات هیدروکلوئیدی بهعنوان افزودنی خشک،
یک روش کاربردی مناسب برای کاهش جذب روغن و حفظ رطوبت
DOI: 10.22067/ifstrj.v17i4.87648
2 Golden-brown
3 Leavened
4 Cake doughnut
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محصول تغییر مینماید و مغز محصول سفت و جذب آب کاهش مییابد
( Funami .)Bennion and Bamford, 1997و همکاران ()1111
کاهش جذب روغن طی سرخکردن در دونات را با استفاده از کوردالن
بررسی کردند .کوردالن پلیمیری خطی نامحلول در آب با وزن مولکولی
باال و تشکیل یافته از گلوکز است که با پیوند بتا 1-به -0گلوکان ایجاد
شده است .این ترکیب به نسبت صفر تا یک درصد وزنی-وزنی افزوده
شد و تاثیر آن با مشتقات سلولز مقایسه گردید .نتایج نشان داد که اثر
کوردالن در کاهش جذب روغن نسبت به مشتقات سلولز بیشتر است
که این امر به دلیل خصوصیات ژلیشدن حرارتی (ایجاد ژل پایدار حتی
در شرایط حرارتدهی شدید) آن است که به عنوان مانع رطوبت و روغن
عمل مینماید و ژل کوردالن در دونات میتواند اثر پالستیسیته مشابه
چربمایه 0داشته باشد Shih .و همکاران ( )2551دونات با روغن کم
با استفاده از فرموالسیون توسعه دادند .جایگزینی آرد گندم با آرد برنج
مومی 0یا دانه بلند (به عبارتی آرد برنج صدمهندیده) موجب کاهش
مقاومت خمیر و محتوی رطوبت و افزایش جذب روغن و سفتی شد.
جایگزینی با آرد برنج دانه بلند ژالتینهشده (پیش پختهشده) یا نشاسته
برنج استیلهشده (به عبارتی آرد یا نشاسته اصالحشده) موجب مقاومت
خمیر ،رطوبت و سفتی بیشتر و جذب روغن کمتر شد .دوناتهای
فرمولهشده با آرد گندم و  05درصد آرد برنج ژالتینهشده در مقایسه با
دوناتهای گندم از نظر خصوصیات کلی برابری داشتند اما تا حد 00
درصد جذب روغن کمتری نشان دادند .اثر کاهش روغن آرد یا نشاسته
اصالحشده به این واقعیت ارتباط دارد که این افزودنیها دارای ظرفیت
نگهداری آب باالیی میباشند و به آب اضافی جهت حفظ مقاومت خمیر
و سفتی در دونات مورد نیاز است .آب اضافی مورد استفاده موجب
محتوی رطوبت بیشتر و جذب روغن کمتر خواهد شد.
 Sakhaleو همکاران ( )2511تاثیر هیدروکلوئیدهایی مانند
کربوکسی متیل سلولز ،هیدروکسی پروپیل متیل سلولز ،صمغ زانتان و
صمغ گوار را روی کاهش جذب روغن سنبوسه 0بررسی کردند .این
هیدروکلوئیدها به آرد گندم در سنبوسه به نسبت  1 ،5/0و  1/0درصد
برحسب وزن خشک اضافه شدند و آزمونهای فیزیکوشیمیایی و ارزیابی
حسی نیز انجام شد .نتایج نشان داد که صمغ زانتان در میزان  1/0درصد
به میزان قابل توجهی نسبت به سایر هیدروکلوئیدها محتوی روغن را
کاهش میدهد ( 8/00درصد) .همچنین صمغ زانتان به همراه
کربوکسی متیل سلولز نیز به طور معنیداری جذب روغن را کاهش داد
( 1/08درصد) .با افزایش میزان هیدروکلوئیدها نیز جذب روغن بهطور
معنیداری کاهش یافت .حضور صمغ زانتان موجب بهبود خصوصیات
کیفی و ارزیابی حسی نیز شد.

1 Thermal gelling
2 Thickening
3 Generally recognized as safe

4 Shortening
5 Waxy rice flour
6 Samosa

محصول در هنگام سرخکردن به دلیل خصوصیات تشکیل ژل
و غلیظ شوندگی( 2ایجاد تراکم منظم ساختاری) میباشد ( Funami et
 .)al., 1999; Varela and Fiszman, 2011حفظ رطوبت یا کنترل
نحوه خروج آب از محصول روی مکانیسمهای حرارتی نیز موثر است
( .)Sabbaghi et al., 2014سازمان غذا و دارو ایاالت متحده آمریکا
در رابطه با صمغها ،این ترکیبات را بهعنوان افزودنی غذایی یا بهطور
کلی جزء ترکیبات شناخته شده ایمن )GRAS( 0طبقهبندی کرده است.
اگرچه معموالً میزان مورد استفاده از این ترکیبات جهت دستیابی به
خصوصیات مطلوب در سیستمهای غذایی کمتر از  2درصد است
( .)Rodge et al., 2012وقتی این ترکیبات به خمیر اضافه میشوند
در اسرع وقت ژل تشکیل میدهند که ظرفیت باالیی را در احتباس آب
در هنگام تماس با روغن داغ دارا است و این امر در حفظ و کنترل
رطوبت خمیر و جلوگیری از نفوذ روغن موثر خواهد بود ( Sahin et
 .)al., 2005کنترل خروج رطوبت از محصول موجب کاهش نرخ
مهاجرت رطوبت و ترکیبات از ماده غذایی به داخل روغن سرخکردنی
میشود و واکنشهای پراکسیداسیون بعدی در روغن مصرفی نیز
کاهش مییابد ،در نتیجه عمر مفید روغن افزایش خواهد یافت
( ;Blumenthal, 1991; Dobarganes et al., 2000
 .)Blumenthal, 2001هیدروکلوئیدها با کنترل جذب آب موجب
بهبـود رئولوژی خمیر ،بهبود زمان ماندگاری به واسطه حفظ محتوی
رطوبت و به تـﺄخیر انداختن بیاتی در محصوالت آردی با کاهش
رتروگرداسیون نشاسته و جلوگیری از سفتشدن بافت داخلی میگردند
( Kohajdová and Karovičová, 2009; Kohajdová et al.,
 .)2009ماندگاری محصوالت غذایی از خصوصیات مهم تجاری
محسوب میگردد .در تمام کشورها تقاضای بازار در حال تغییر است و
همراه با این مسئله ،نگرانیهای عمومی خریداران ،دولتها و
تولیدکنندگان در رابطه با ایمنی و سالمت خوراکیها حین نگهداری
افزایش یافته است .اگر یک محصول ماندگاری طوالنی مدت داشته
باشد نیاز کمتری به ارائه مکرر آن محصول به زنجیره خرده فروشی
وجود دارد .زمان ماندگاری محصوالت نانوایی بهطورکلی توسط دو
عامل اصلی فساد میکروبی و بیاتی محدود میشود .این محصوالت
پس از پخت عاری از کپکها و باکتریهای زنده هستند اما به دلیل
داشتن رطوبت و  pHمناسب محیط خوبی برای رشد کپک بهشمار
میروند .پس از پخت تغییرات فیزیکوشیمیایی مختلفی در محصوالت
نانوایی اتفاق میافتد که منجر به بروز تغییرات در پوسته و بافت داخلی
میشود که به آن بیاتی یا کهنگی میگویند .در طی فرایند بیاتی،
ویژگیهای کیفی محصول از قبیل بو ،طعم ،مزه و قابلیت جویدن
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 Limو همکاران ( )2512از پلیگاماگلوتامیک اسید 1جهت کاهش
جذب روغن در دونات استفاده کردند .پلیگاماگلوتامیک اسید یک
ترکیب آنیونی منحصر به فرد و بیوپلیمر خوراکی فاقد مزه است که از
واحدهای  -Dو  -Lگلوتامیک اسید تشکیل شده است .برخالف
پروتئینها ،این ترکیب دارای پیوندهای آمیدی میان آلفا-آمینو و
گاماکربوکسیلیک اسید است .خواص اتصال آبی عالی و فعالیت
بیولوژیکی این ترکیب در کاهش جذب روغن در محصوالت سرخشده
قابل بررسی است .از نظر بهبود خصوصیات سالمت نیز حضور این
ترکیب در سیستمهای غذایی موجب بهبود جذب کلسیم و بهبود
پاسخهای سیستم ایمنی بدن خواهد شد .نتایج آنها نشان داد که با
افزایش میزان پلیگاماگلوتامیک اسید از  5/20تا  1گرم به ازای 155
گرم خمیر؛ جذب روغن در محصول تا پنج برابر کاهش یافت .تصاویر
میکروسکوپی تهیه شده از دوناتهای حاوی  1گرم گاماگلوتامیک اسید
حفرات کمتر و ماتریکس متراکمتری را نشان داد و تمامیت ساختاری
آن بهبود یافته بود و همچنین نتایج ارزیابی حسی مطلوبی نیز نشان
داد.
 Melitoو  )2510( Farkasجذب روغن و خصوصیات
فیزیکوشیمیایی دونات فاقد گلوتن را با دونات معمولی مقایسه نمودند.
نتایج نشان داد محتوی چربی در اغلب دوناتهای فاقد گلوتن (-02/2
 20/0درصد) نسبت به دونات گندم ( 00/7درصد) به میزان معنیداری
کمتر است .اگرچه هیچ یک از فرموالسیونهای فاقد گلوتن پذیرش
حسی مشابه دونات گندم را نشان ندادند .نسبت باالتر آرد تجاری فاقد
گلوتن به آرد برنج (نسبت  0به  )1در مقایسه با نسبت پایینتر (نسبت
 1به  )1موجب محتوی چربی باالتر و خصوصیات مکانیکی نزدیکتر
به دونات گندم شد.
 Dueikو همکاران ( )2510توسعه ماتریکسهای نشاستهای و
گلوتنی سرخشده کم چرب با محتوی فیبر باال را انجام دادند .این
ماتریکس شامل گلوتن و نشاسته گندم بود و نشاسته به تدریج با سبوس
گندم جایگزین گردید و عدم تشکیل ساختار نیز با جایگزینی تدریجی
نشاسته با نشاسته ذرت پیشژالتینهشده برطرف شد .نمونهها در دمای
 175درجه سانتیگراد سرخ شدند .نتایج نشان داد که امکان تشکیل
ساختار مناسب و کافی در خمیر احاطه شده با نشاسته -گلوتن با محتوی
سبوس گندم باال طی سرخکردن از طریق افزودن نشاسته ذرت
پیشژالتینهشده وجود دارد و  00درصد جذب روغن کمتر در مقایسه با
نمونه شاهد (خمیر احاطه شده با نشاسته -گلوتن) حتی زمانی که
سبوس گندم در ماتریکس زیاد شود؛ وجود خواهد داشت .همچنین
امکان تولید محصول کم چرب با محتوی فیبر باال با استفاده از مرحله
سانتریفیوژ (استفاده از نیروی گریز از مرکز پس از سرخکردن با هدف

حذف روغن سطحی) پس از سرخکردن وجود خواهد داشت که این امر
تائید کننده اهمیت جذب روغن در مرحله سردکردن و طبیعیت سطحی
پدیده جذب روغن است .این مطالعه نشان داد که خصوصیات ساختاری
محصول ممکن است کاربرد مناسبی با ایجاد بالکهای ساختمانی در
غذا (در اینجا نشاسته ذرت پیش ژالتینهشده) در یک سیستم در هم
گسیخته غذایی (خمیر با محتوی فیبر باال) با تاثیر بر پدیدههای انتقال
جرم داشته باشد و موجب تولید محصولی مطابق با سالمت روز گردد.
 Kwindaو همکاران ( )2518تاثیر سبوس جو دوسر و فیبر غالف
بارهنگ کتانی 2روی کاهش روغن و خصوصیات فیزیکوشیمیایی
ماگواینیا( 0خمیر سرخشده بر پایه غالت) را بررسی نمودند .دو روش
سنتی و اصالحشده فرآوری این محصول با هم مقایسه شدند .استفاده
از این افزودنیها میزان جذب روغن را در روش اصالحشده نسبت به
روش سنتی به طور معنیداری کاهش داد .سبوس جو دوسر و فیبر
غالف بارهنگ کتانی بهترتیب  0و  2درصد خصوصیات بافتی را بهبود
بخشیدند.
 Kante-Traoreو همکاران ( )2518دو فرموالسیون مختلف
دونات مانگو و روش فرآوری را بررسی نمودند .فرموالسیون پالپ مانگو
در ترکیب با آرد رنج و ذرت بررسی شد .هر دو فرموالسیون با دو روش
خمیر غوطهور در روغن 0و خمیر روی صفحه داغ 0تحت شرایط
کنترلشده فرآروی شدند .نتایج نشان داد که محتوی رطوبت
دوناتهای مانگو با استفاده از سرخکن عمیق که شامل ذرت یا آرد برنج
بودند به میزان معنیداری کمتر از فرموالسیونهای یکسان با استفاده
از کریپ میکر بود .باالترین محتوی چربی برای دونات حاوی آرد برنج
و آرد ذرت بهترتیب برابر با  20/00و  21/78درصد بود .محتوی
بتا-کاروتن دوناتهای فرآوری شده با روش خمیر روی صفحه داغ
بهطور معنیداری باالتر از دوناتهای سرخشده با روش غوطهوری در
روغن بود.
پژوهشهای انجامشده کمتر به محصوالت صنعتی و تجاریشده
با یک فرموالسیون بومی پرداختند .بنابراین در این پژوهش کاربرد
هیدروکلوئیدهای زانتان و کربوکسی متیل سلولز به صورت مجزا و
ترکیبی در کاهش جذب روغن دونات به نحوی که از نظر اقتصادی در
صنعت قابل اجرا باشد ،امکانسنجی گردید .همچنین خصوصیات
فیزیکی شامل دانسیته و حجم ،نسبت تخلخل و رنگ دونات نیز تحت
تاثیر فرموالسیونهای مورد آزمون بررسی شد .در نهایت ماندگاری
محصول دونات براساس معیارهای صنعتی از نظر نرمی بافت ،رشد
کپک و نگهداری آیسینگ ارزیابی شد.

)1 Poly-γ-glutamic acid (γ-PGA
2 Psyllium husk fibre
3 Magwinya

4 Gas-fueled fritter
5 Crepe maker
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مواد و روشها
تهیه خمیر دونات

فرموالسیون صنعتی تهیه خمیر دونات مطابق با صباغی ()2521
بر اساس جدول  1در نظر گرفته شد .تعداد دونات مورد نیاز  25عدد بود
و بر همین اساس نسبتها برای تهیه  2555گرم خمیر محاسبه گردید.
ابتدا ،ماده خشک خمیر با قرار دادن نمونه خمیر معمول در آون 150
درجهسانتیگراد به مدت  20ساعت محاسبه شد و درصد مواد جامد
خمیر برابر با  08/100±5/581درصد بود .بنابراین با توجه به اینکه وزن
ماده خشک موجود در  2555گرم خیمر برابر با حدود  1000/20گرم

است ،مطابق  Sakhaleو همکاران ( )2511در این فرموالسیون صمغ
زانتان ،کربوکسی متیل سلولز و صمغ ترکیبی زانتان و کربوکسی متیل
سلولز (به نسبت  )05:05به میزان صفر 1 ،5/0 ،و  1/0درصد براساس
وزن ماده خشک خمیر افزوده گردید که به ترتیب برابر با صفر،0/810 ،
 10/002و  25/008گرم بود .در پیش آزمون مشخص شد که میزان
آب در فرموالسیون شاهد (فاقد صمغ) بایستی  12/0گرم بیشتر از حد
تئوری مقیاس صنعتی یعنی برابر با  008/801گرم باشد تا خمیر مناسبی
را در مقیاس آزمایشگاهی بهدست دهد.

جدول  -1فرموالسیون معمول دونات
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

ترکیب

مقدار مصرف (گرم)

تخممرغ کامل همزده
آرد گندم
شکر
خمیر مایه تر
نمک طعام
اسید سیتریک خوراکی خشک
پروپیلن گالیکول
بهبوددهنده و ژل دونات
آب آشامیدنی
روغن جامد آفتاب
مجموع (گرم)

05/801
1200
108/020
21/101
0/002
5/010
10/121
20/108
000/001+12/0
05/871
2555+12/0

جدول  -2مقدار آب مازاد و زمان همزدن برای فرموالسیونهای حاوی صمغ
زمان همزدن (دقیقه)
مقدار آب مازاد (گرم)
درصد صمغ
صمغ
شاهد (فاقد صمغ)
کربوکسی متیل سلولز

زانتان

زانتان+کربوکسی متیل سلولز
()51:51

5/0
1
1/0
5/0
1
1/0
5/0
1
1/0

تهیه خمیر دونات

برای مخلوط کردن نهایی و تولید خمیر مطابق با صباغی ()2521
از همزن نیمه صنعتی (مدلXuzhong MACS Advertises :
 )Dough Mixer-Model Number: szm20استفاده شد .کفایت این

صفر
0
10
02/0
05/0
01
80
8
18
01/1

15
15
15
10
15
10
25
15
10
10

مرحله با توجه به شکل کشسانی خمیر در نظر گرفته شد که بایستی
کششپذیری مناسبی تا ایجاد یک الیه نازک خمیر را داشته باشد .بدین
منظور مقدار آب اضافی در خمیر حاوی صمغ (مازاد بر  008/801گرم)
و مدت زمان همزدن اهمیت دارد که به صورت پیشآزمون برا
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فرموالسیونها محاسبه شد و در جدول  2نشان داده شده است .الزم
به ذکر است که نصف زمان همزدن روی دور کُند و نصف آن روی دور
تند یا ضربهای با هدف ورز دادن برآورد شد.
ورز دادن و قالبگیری خمیر

برای ورز دادن خمیر از وردنه و یک صفحه پالستیکی استفاده شد.
ابتدا روی صفحه پالستیکی مقداری آرد پاشیده شد و سپس خمیر توسط
وردنه بهصورت الیهای با ضخامت  1-15میلیمتر روی آن در آمد.
ضخامت خمیر در نقاط تصادفی با کولیس دیجیتال اندازهگیری شد.
سپس قالبگیری خمیر دونات با استفاده از قالبی شش ضلعی انجام
گرفت .وزن هر دونات قالبگیریشده حدود  07گرم بود .مدت زمان
الزم برای ورز دادن و قالبگیری  15-10دقیقه بود .تعداد  25چانه
خمیر دونات برای هر فرموالسیون ( 15فرموالسیون) قالبگیری و
توزین شد.
تخمیر و سرخکردن

بهمنظور تخمیر ،گرمخانهگذاری صنعتی در دمای  05درجه
سانتیگراد و رطوبت نسبی  70درصد انجام گرفت .مدت زمان
گرمخانهگذاری برابر با  05-05دقیقه بود .پس از انجام فرآیند تخمیر؛
چانههای خمیر دوناتها با استفاده از سرخکن صنعتی در دمای 185
درجه سانتیگراد فرآوری شدند .مدت زمان سرخکردن در طرف اول 15
ثانیه و در طرف دوم  70ثانیه بود .پس از خروج از سرخکن ،دونات به
مدت  055ثانیه در هوای محیط سرد شد و سپس تمامی نمونهها توزین
شد.
قرار دادن آیسینگ و بستهبندی

از کل نمونهها ،سه عدد دونات برای آزمایشات شیمیایی در نظر
گرفته شد و مابقی  17عدد دونات وارد مرحله قرار دادن آیسینگ شد.
آیسینگ مطابق جدول  0تهیه شد و روی دوناتها ریخته شد .وزن
آیسینگ روی دونات حدود  8گرم بود .سپس بستهبندی با پلی پروپیلن
انجام گرفت.
جدول  -3فرموالسیون معمول آیسینگ دونات
مقدار مصرف (گرم)
ترکیب
ردیف
1
2
3
4
5

پودر شکر
شربت آیسینگ بریکس 75
نشاسته
جوش شیرین
روغن جامد آفتاب
مجموع (گرم)

158/000
07/005
5/120
5/500
0/158
105

عکس راندمان سرخکردن

از آن جا که مع یار جذب روغن در صـــن عت؛ وزن دو نات پس از
سرخکردن ا ست ،از مقای سه عکس راندمان سرخکردن ا ستفاده شد.
زیرا وزن دونات بعد از ســرخکردن با جذب روغن زیاد میشــود .بدین
منظور ،برای محاســـبه راندمان ســـرخکردن با درنظر گرفتن وزن
دونات های ســـرخ شـــده و چانه های خام (خمیر) مطابق با روش
 Akdenizو همکاران ( )2550از رابطه ( )1استفاده شد .در این رابطه،
 CWوزن دونات سرخ شده ( )gو  Cوزن دونات سرخ نشده ( )gو Ra
راندمان سرخکردن میباشد .سپس عکس راندمان بهدست آمد.
()1
اندازهگیری محتوی و رطوبت

اندازهگیری محتوی رطوبت دوناتها مطابق با دستورالعمل
 )1110( AOACبا قرار دادن وزن معینی از دونات سرخشده در آون
 150درجه به مدت  0ساعت انجام شد .سپس با استفاده از رابطه ()2
میزان رطوبت نمونه بر مبنای وزن خشک بدون روغن محاسبه گردید.
در این رابطه  Mجرم نسبی رطوبت بر مبنای وزن خشک بدون روغن
( W0 ،)g/g, dbوزن ثابت ظرف فلزی W1 ،وزن ظرف به همراه نمونه
قبل از خشک کردن W2 ،وزن ظرف به همراه نمونه بعد از خشک
کردن و  Woilوزن روغن جذب شده بر حسب ماده خشک (پس از
استخراج روغن به روش سوکسله) همگی بر حسب گرم میباشند.
تخمین محتوی رطوبت در خمیر نیر با روش یکسانی انجام گرفت (در
خمیر .)Woil=0
()2
شاخص اتالف رطوبت

پس از محاسبه محتوی رطوبت در دونات و خمیر مطابق با
و همکاران ( )2512شاخص اتالف رطوبت با استفاده از رابطه ( )0قابل
محاسبه است .در این رابطه  MLاتالف رطوبت بر حسب گرم بر گرم
خمیر Wdough ،وزن خمیر Mdough ،محتوی رطوبت خمیرWdoughnut ،
وزن دونات و  Mdoughnutمحتوی رطوبت دونات را نشان میدهد.
Lim

()0
اندارهگیری محتوی روغن

محتوی روغن دوناتها با استفاده از روش استخراج سوکسله نمونههای
خشک به وسیله پترولیوم اتر به مدت  0ساعت مطابق با دستورالعمل
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 )1110( AOACتخمین زده شد .جرم نسبی روغن برحسب ماده خشک
بدون روغن مطابق رابطه ( )0محاسبه شد .در این رابطه  W1وزن ثابت
اولیه بالن W2 ،وزن نهایی بالن پس از استخراج و  mوزن نمونه خشک
شده فاقد روغن بر حسب گرم میباشند و  Oمیزان روغن جذب شده
برحسب ماده خشک ( )g/g, dbمحاسبه شد .میانگین محتوی چربی
موجود در خمیر اولیه نیز محاسبه گردید و از این مقدار کسر شد.
() 0
جذب روغن

پس از محاسبه محتوی روغن در دونات و خمیر؛ شاخص جذب
روغن با استفاده از رابطه ( )0مطابق  Limو همکاران ( )2512قابل
محاسبه است .در این رابطه  OUجذب روغن بر حسب گرم بر گرم
خمیر Wdoughnut ،وزن دونات Odoughnut ،محتوی روغن دوناتWdough ،
وزن خمیر و  Odoughمحتوی چربی خمیر را نشان میدهد.

()0
شاخص بازدارندگی از جذب روغن
از نسبت جذب روغن ( )OUبه اتالف رطوبت ( )MLمطابق Lim

و همکاران ( )2512شاخص بازدارندگی جذب روغن ( )URمطابق رابطه
( )0محاسبه شد .در اینجا شاخص بازدارندگی بیشتر نشاندهنده جذب
روغن بیشتر است.

()7
عکسبرداری از محصول

به منظور بررسی تخلخل و رنگ به ترتیب عکسبرداری از برش
دونات و سطح نمونههای دونات انجام شد .عکسبرداری با استفاده از
یک اسکنر مسطح ( )HP Scanjet G2710ساخت ایاالت متحده
آمریکا مطابق با روش  Romaniو همکاران ( )2551انجام شد.
نمونههای تحت تیمار روی اسکنر قرار گرفتند و سپس از یک جعبه
سیاه جهت ممانعت از دخالت نورهای محیطی و بازتابش نور و یک خط
کش برای تنظیم مقیاس استفادهشد .تصاویر با کیفیت  055 dpiو
فرمت  TIFF-24 bitتهیهگردید.
شاخص تخلخل محصول

جهت بررسی تخلخل ،مطابق با  Sarrafو همکاران (،)2517
تصاویر برش دونات توسط نرم افزار  ImageJنسخه  1.6.0پردازش
شد .مطابق شکل  1ابتدا تصویر اصلی (شکل -1الف) به تصویر  8بیتی
(شکل -1ب) تبدیل شد و سپس تصویر دودویی (شکل  -1ج) ایجاد
گردید .سپس ،نسبت مساحت بخشهای تیره ( )Sbو روشن ( )Swدر
تصاویر دودویی محاسبه شد و شاخص تخلخل ( )pمطابق رابطه ( )8به
دست آمد.

() 8
رنگ محصول

()0
دانسیته محصول

محاسبه دانسیته با استفاده از روش وزن هکتولیتر دانههای ارزن و
روش جابهجایی 1مطابق با  Vélez‐Ruizو )2550( Sosa‐Morales
انجام شد .ابتدا ظرفی با حجم مشخص از ارزن پر شد .وزن یک لیتر
ارزن برابر با  700/1گرم بود .سپس وزن نمونه دونات ( )mبا توزین
مشخص شد و در ظرف قرار گرفت و باقیمانده حجم ظرف با ارزن پر
شد .ارزن خارج مانده از ظرف در داخل یک استوانه مدرج ریخته شد و
حجم ( )Vاز روی استوانه مدرج مشخص گردید .این حجم برابر با حجم
اشغالشده توسط نمونه دونات است .در نهایت ،دانسیته ( )dاز رابطه ()7
بر حسب ( )g/cm3محاسبه شد.
1 Displacement method

تجزیه و تحلیل رنگ در تصاویر بهدستآمده مطابق روش صباغی
و همکاران ( )2518توسط نرمافزار  ImageJنسخه  1.6.0انجامشد.
بدین منظور فضای رنگی  RGBبه * L*a*bبا استفاده از پالگین
تبدیل فضای رنگ 2تبدیل شد و سپس محاسبه روشنایی ( ،)Lقرمزی
( )aو زردی ( )bانجام گرفت .پارامترهای شدت تغییرات رنگ (،)dE
کروما ( )Crو اندیس قهوهای شدن ( )BIنیز محاسبه گردید .شدت تغییر
رنگ ( )dEمطابق روش  Dadaliو همکاران ( )2557براساس رابطه
( )1محاسبهشد .در این رابطه ،اندیس  iمربوط به پارامترهای رنگی اولیه
* L*a*bیا نمونه خمیر و اندیس  tمربوط به پارامترهای رنگی نمونه
دونات میباشد .مطابق روش  Wojdyłoو همکاران ( )2551از
مولفههای رنگی ( aقرمزی) و ( bزردی) که تعیینکننده وجود رنگدانه
در محصول هستند میتوان شاخص کروما ( )Crرا مطابق رابطه ()15
محاسبه نمود.
2 Color space convertor
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() 15

() 1

شکل  -1پردازش تصاویر برای محاسبه شاخص تخلخل (الف) تصویر اولیه (ب) تصویر  8بیتی (ج) تصویر دودویی

اندیس قهوهایشدن ( )BIنیز مطابق روش  )2551( Maskanاز
رابطه ( )11حسابشد .در این رابطه ،متغیر  xاز رابطه ( )12بهدست
میآید.
()11
()12

ماندگاری محصول

آزمون مرتبط با دوره نگهداری دونات در صنعت شامل بررسی نرمی
بافت ،عدم جذب آیسینگ و رشد کپک است که طی مدت دو هفته (10
روز) بهصورت روزانه از روز دوم تولید انجام شد و با مقایسه با نمونه
شاهد امتیازدهی مطابق مقیاس شکل  2صورت گرفت .مطابق با روش
صباغی و همکاران ( )2511ارزیابی با انتخاب یک عدد از یک تا ده
ضمن در نظرگیری امتیاز لفظی انجام گرفت .مطابق این مقیاس ،نمرات
از  1تا  15معادل با الفاظ خیلی خوب ( 1و  ، )15خوب ( 7و  ،)8متوسط
( 0و  ،)0بد ( 0و )0و خیلی بد ( 1و )2بود.

شکل  –2مقیاس هدونیک با پنج تقسیمبندی برای ارزیابی دونات

تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل آماری برای بررسی تاثیر صمغ روی پارامترهای
کیفی اندازهگیری شده به صورت طرح کامال تصادفی با در نظرگیری

 15تیمار فرموالسیون به صورت شاهد (فاقد صمغ) ،صمغ زانتان (سه
میزان 1 ،5/0 :و  1/0درصد) ،کربوکسی متیل سلولز (سه میزان،5/0 :
 1و  1/0درصد) و تیمار ترکیبی ( 05:05سه میزان 1 ،5/0 :و  1/0درصد)
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مشخص مینماید .همانطور که مشخص است ،نمونه حاوی میزان
زانتان برابر  1/0درصد بیشترین میزان رطوبت را نشان داده است و پس
از آن نسبت ترکیبی  1/0درصد قرار گرفته است .تیمار شاهد و
کربوکسی متیل سلولز بیشترین اتالف رطوبت را نشان داد .با افزایش
درصد حضور صمغ در فرموالسیون دونات؛ محتوی رطوبت محصول
افزایش یافت .بنابراین اتالف رطوبت نیز بهطور معکوس با افزایش
درصد صمغ کاهش یافت .با توجه به اینکه ،مکانیسم انتقال رطوبت در
محصول بسیار پیچیده است و با انتشار مولکولی ،فشار موئینگی و
گرادیان فشار توضیح داده میشود .مهمترین نقش ترکیبات
هیدروکلوئیدی را جلوگیری از خروج رطوبت از مواد غذایی میتوان بیان
کرد .این ترکیبات ظرفیت نگهداری آب 1را در محصول افزایش میدهد
و این امر در کاهش جذب روغن نیز موثر است.

انجام گرفت .در صورت وجود اختالف معنیدار مقایسه میانگین دانکن
با سطح اطمینان  10درصد صورت پذیرفت ( .)P<0.05برای تجزیه و
تحلیل آماری از نرم افزار  SPSSنسخه  11استفاده شد .کلیه آزمایشات
با سه تکرار انجام گرفت.
نتایج و بحث
رطوبت دونات
جدول  0و  0نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری را به ترتیب
برای دادههای محتوی رطوبت و اتالف رطوبت دونات را نشان میدهد.
همان طور که مشخص است ،اختالف میان تیمارهای آزمون معنیدار
شده است ( .)P<5/50شکل  0و  0نیز بهترتیب مقایسه میانگین محتوی
رطوبت و اتالف رطوبت را میان فرموالسیونهای مختلف آزمون

جدول  -4تجزیه واریانس برای دادههای رطوبت دونات ()P<1/15
مجموع مربعات ()SS

درجه آزادی ()df

میانگین مربعات ()MS

F

معنیداری ()sig.

5/505
5/555
5/505

1
25
21

5/557
5/555

011/050

555/555

بین گروها (تیمار)
داخل گروها (خطا)
کل

جدول  -5تجزیه واریانس برای دادههای اتالف رطوبت دونات ()P<1/15
مجموع مربعات ()SS

درجه آزادی ()df

میانگین مربعات ()MS

F

معنیداری ()sig.

5/510
5/551
5/510

1
25
21

5/552
5/555

20/185

555/555

بین گروها (تیمار)
داخل گروها (خطا)
کل

a

b
f

0.75%+0.75%

0.5%+0.5%

0.25%+0.25%

1.50%

1%

0.50%

1.50%

1%
CMC

درصد صمغ بر حسب ماده خشک خمیر

1 Water holding capacity

j

0.50%

CMC+Xan

Xan

e

g

h

i

شاهد

رطوبت ()g/g, db

d

c

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

صباغی  /کاربرد ترکیبات هیدروکلوئیدی (زانتان و کربوکسی متیل سلولز) در 029 ...
شکل  -3مقایسه میانگین محتوی رطوبت دونات در تیمارهای آزمون

cd

f

bc

a

f

0.75%+0.75%

0.5%+0.5%

0.25%+0.25%

1.50%

1%

0.50%

1.50%

1%

CMC+Xan

0.50%

Xan

اتالف رطوبت

b

bcd

d

bc

a

0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0

CMC

شاهد

درصد صمغ بر حسب ماده خشک خمیر
شکل  -4مقایسه میانگین اتالف رطوبت دونات در تیمارهای آزمون

در همین راستا Suárez ،و همکاران ( )2558بیان کردند که حضور
مشتقات سلولز ،جذب روغن را به دلیل ویژگی تشکیل ژل 1در شرایط
حرارتی کاهش میدهد .وقتی این ترکیبات به یک خمیره اضافه
میشوند در اسرع وقت ژل تشکیل میدهند که ظرفیت باالیی را در
احتباس آب در هنگام تماس با روغن داغ دارا است و این امر در حفظ
رطوبت بستر و همچنین جلوگیری از نفوذ روغن موثر خواهد بود.
جذب روغن دونات

جدول  0و  7نتایج تجزیه واریانس را به ترتیب برای دادههای
محتوی روغن و جذب روغن دوناتها مشخص مینماید .اختالف میان
تیمارهای مورد آزمون معنیدار بوده است ( .)P<5/50در شکل  0و 0
مقایسه میانگین برای محتوی روغن و جذب روغن فرموالسیونهای
مختلف نشان داده شده است .کمترین محتوی روغن به شکل
معنیداری در نمونههای حاوی زانتان مشاهده شد (محتوی روغن برابر
با  5/170گرم روغن بر گرم ماده خشک و جذب روغن معادل 5/587
در میزان  1/0درصد صمغ زانتان) .با افزایش میزان صمغها همواره

محتوی روغن کاهش یافت .در مقابل ،بیشترین جذب روغن در نمونه
شاهد و نمونههای حاوی کربوکسی متیل سلولز مشاهده شد.
جذب روغن در دونات ارتباط معکوس با توانایی فرموالسیون در
حفط رطوبت محصول داشت .به این معنی که با افزایش درصد حضور
صمغها در محصول جذب روغن و در نتیجه محتوی روغن محصول
کاهش یافت .در واقع ،فرموالسیونهای حاوی درصدهای بیشتر صمغ
دارای بازدارندگی باالتری در جذب روغن به علت حفظ رطوبت بودند.
در همین راستا Saguy ،و  )1110( Pinthusنیز بیان کردند که اولین
مکانیسم جذب روغن جایگزینی آب است .در این حالت روغن به ماده
غذایی چسبیده و متناسب با مقدار آبی که ماده غذایی از دست داده،
وارد منافذ موجود در ماده غذایی میشود .این عمل از چروکیده شدن
سطح ماده غذایی جلوگیری میکند Ziaiifar .و )2518( Sabbaghi
بیان کردند که با افزایش غلظت بقایای روغن در بستر سرخکن ،جذب
روغن نیز بیشتر خواهد شد .ترکیبات هیدروکلوئیدی با کاهش خروج
رطوبت موجب جلوگیری از واکنشهای هیدرولیز میگردند و در نتیجه
ساختار روغن کمتر دچار آلودگی پلیمری خواهد شد.

جدول  -6تجزیه واریانس برای دادههای محتوی روغن دونات ()P<1/15
بین گروها (تیمار)
داخل گروها (خطا)
کل

مجموع مربعات ()SS

درجه آزادی ()df

میانگین مربعات ()MS

F

معنیداری ()sig.

5/121
5/550
5/102

1
25
21

5/510
5/555

80/007

555/555

1 Gelation
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جدول  -7تجزیه واریانس برای دادههای جذب روغن دونات ()P<1/15
مجموع مربعات ()SS

درجه آزادی ()df

میانگین مربعات ()MS

F

معنیداری ()sig.

5/100
5/550
5/101

1
25
21

5/518
5/555

152/810

555/555

بین گروها (تیمار)
داخل گروها (خطا)
کل

b

0.75%+0.75%

0.5%+0.5%

0.25%+0.25%

1.50%

1%

0.50%

1.50%

Xan

1%

CMC+Xan

d

0.50%

e

e

d

e

e

e

c

محتوی روغن )(g/g, db

a

0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

شاهد

CMC

درصد صمغ بر حسب ماده خشک خمیر
شکل  -5مقایسه میانگین محتوی روغن دونات در تیمارهای آزمون
a
c

0.75%+0.75%

0.5%+0.5%

0.25%+0.25%

1.50%

0.50%

1.50%

Xan

1%

CMC+Xan

1%

d
f

ef

e

CMC

0.50%

ef

ef

d

جذب روغن

b

0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

شاهد

درصد صمغ بر حسب ماده خشک خمیر
شکل  -6مقایسه میانگین جذب روغن دونات در تیمارهای آزمون

نسبت بازدارندگی جذب روغن و عکس راندمان سرخکردن

نسبت بازدارندگی جذب روغن رابطه مستقیم با جذب روغن دارد.
بنابراین با افزایش جذب روغن نسبت بازدارندگی جذب روغن هم
افزایش مییابد .اختالف میان تیمارهای آزمون از این نظر نیز معنیدار
بود (جدول  .)8بنابراین مطابق شکل  7تیمارهای حاوی زانتان کمترین
نسبت بازدارندگی را داشتند.

عکس راندمان سرخکردن به معنی عدم تغییرات جرمی محصول
طی سرخکردن است .با انجام تجزیه واریانس مطابق جدول  1اختالف
میان تیمارهای مورد آزمون معنیدار شد .بنابراین زانتان  1/0درصد
بیشترین عکس راندمان را نشان داد که با کاهش درصد بهکارگیری
صمغ ،این نسبت کاهش یافت (شکل .)8

صباغی  /کاربرد ترکیبات هیدروکلوئیدی (زانتان و کربوکسی متیل سلولز) در 020 ...
جدول  -8تجزیه واریانس برای دادههای بازدارندگی جذب روغن دونات ()P<1/15

بین گروها (تیمار)
داخل گروها (خطا)
کل

درجه آزادی ()df
1
25
21

مجموع مربعات ()SS
7/581
2/012
1/070

میانگین مربعات ()MS
5/787
5/120

F

0/010

bcd

abc

ab

abc
bcd

de

e

0.75%+0.75%

0.5%+0.5%

0.25%+0.25%

1.50%

1%

0.50%

1.50%

1%

CMC+Xan

0.50%

Xan

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

بازدارندگی جذب روغن

a
a
cde

معنیداری ()sig.
555/555

شاهد

CMC

درصد صمغ بر حسب ماده خشک خمیر
شکل  -7مقایسه میانگین یازدارندگی جذب روغن دونات در تیمارهای آزمون
جدول  -9تجزیه واریانس برای دادههای عکس راندمان سرخکردن ()P<1/15
بین گروها (تیمار)
داخل گروها (خطا)
کل

مجموع مربعات ()SS

درجه آزادی ()df

میانگین مربعات ()MS

F

معنیداری ()sig.

7100/800
881/557
8500/872

1
181
118

710/257
0/750

101/271

555/555

0.75%+0.75%

0.5%+0.5%

1.50%

1%

0.50%

1.50%

1%

g

80
60
40
20
0

0.25%+0.25%

درصد صمغ بر حسب ماده خشک خمیر

0.50%

CMC+Xan

Xan

CMC

شاهد

عکس راندمان

ab

b

d

a

ab

c

e

f

d

100
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شکل  -8مقایسه میانگین عکس راندمان سرخکردن دونات در تیمارهای آزمون

حاوی زانتان و کربوکسی متیل سلولز نمود متفاوتی داشت .با افزایش میزان
زانتان حجم محصول کاهش یافت در حالی که با افزایش میزان کربوکسی
متیل سلولز حجم افزایش پیدا کرد .در سطوح ترکیبی نیز اختالف چندانی با
شاهد مالحظه نشد .تغییرات حجمی محصول به علت توسعه بافت محصول
در دماهای باالی فرآیند سرخکردن حادث میگردد .افزایش حجم موجب
افزایش سطح محصول در تماس با روغن میگردد .بنابراین نمونههای حاوی
کربوکسی متیل سلولز سطح تماس روغن بیشتری داشتند و جذب روغن
باالتری نیز نشان دادند.

دانسیته دونات
جدول  15تجزیه واریانس دادههای دانسیته را نشان میدهد .اختالف
میان تیمارهای مورد آزمون از نظر دانسیته و حجم معنیدار بوده است
( .)P<5/50مقایسه میانگین درشکل  1مشخص است .بیشترین دانسیته یا
کمترین حجم در نمونههای حاوی صمغ زانتان به خصوص میزان  1/0درصد
این صمغ مشاهده گردید (بیشترین دانسیته معادل با  5/015گرم بر سانتیمتر
مکعب در میزان  1/0درصد صمغ زانتان) .تغییرات حجم در فرموالسیونهای

جدول  -11تجزیه واریانس برای دادههای دانسیته دونات ()P<1/15
مجموع مربعات ()SS

درجه آزادی ()df

میانگین مربعات ()MS

F

معنیداری ()sig.

5/217
5/510
5/010

1
25
21

5/500
5/551

05/170

555/555

بین گروها (تیمار)
داخل گروها (خطا)
کل

a

0.75%+0.75%

f

0.25%+0.25%

1.50%

1%

0.50%

1.50%

1%

CMC+Xan

Xan

0.50%

0.5%+0.5%

d
e

de

d

)(g/cm3دانسیته

de

de

b

c

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

CMC

شاهد

درصد صمغ بر حسب ماده خشک خمیر
شکل  -9مقایسه میانگین دانسیته دونات در تیمارهای آزمون

در همین راستا Bouchon ،و همکاران ( )2550بیان کردند که
سطح ماده غذایی نقش مهمی را در پدیده جذب روغن ایفا میکند.
 Morenoو همکاران ( )2515بیان کردند که محصوالت خصوصیات
سطحی متفاوتی دارند .به عنوان مثال ،محصولی که بر پایه قطعات
سیب زمینی 1است ،دارای بینظمیهای سطحی بیشتری در مقایسه با
محصولی میباشد که بر پایه گلوتن 2است .بهطور کلی میتوان گفت
ارتباط خطی بین جذب روغن و خصوصیات سطحی محصول مانند
زبری و سطح وجود دارد .اما باید توجه داشت که خصوصیات دیگر مانند

ریزساختارهای پوسته و خصوصیات خیسشوندگی ماتریس ماده غذایی
نیز موجب اختالف جذب روغن در مواد غذایی مختلف میباشد .روغن
در سطح محصول دونات تجمع مییابد و هرچه سطح تماس افزایش
یابد ،جذب سطحی بیشتر خواهد شد )2550( Mellema .بیان کرد که
دلیل دیگری نیز برای تجمع روغن در بخش های سطحی وجود دارد.
در واقع روغن سرخکردنی میتواند دارای بخشهایی باشد که بتوانند
در طی مرحله سردکردن دچار تبلور 0شوند و به حالت جامد تبدیل گردند،
بنابراین حذف این بخش از روغن با تکاندادن 0یا قراردادن محصول

1 Potato flakes
2 Gluten

3 Crystallization
4 Shake

صباغی  /کاربرد ترکیبات هیدروکلوئیدی (زانتان و کربوکسی متیل سلولز) در 099 ...

در سبدهای فلزی 1دشوار میباشد و در نتیجه این حالت ،مقدار روغن
ماده غذایی افزایش خواهد یافت .دانسیته محصوالت سرخشده تحت
تاثیر تغییرات چروکیدگی ،تخلخل و خصوصیات انتقال بافت ماده نظیر
نفوذ حرارتی و جرمی در طی سرخ کردن تغییر میکند .محتوی روغن
کمتر در محصول (تیمارهای حاوی رانتان) ،بهدلیل دانسیته کمتر روغن
نسبت به محصول ،موجب افزایش دانسیته مطلق خواهد شد .بنابراین،
جذب روغن به دلیل اینکه دانسیته روغن از محصول کمتر است ،موجب
کاهش دانسیته مطلق میگردد.
تخلخل دونات

جدول  11تجزیه واریانس دادههای نسبت شاخص تخلخل در
نمونههای مورد آزمون را نشان میدهد .اختالف میان تیمارها معنیدار
بود که مقایسه در شکل  15مشخص شده است ( .)P<5/50شاخص
تخلخل در نمونههای حاوی زانتان با افزایش درصد صمغ کاسته شد و
در نمونههای حاوی کربوکسی متیل سلولز با افزایش درصد صمغ زیاد
شد .بیشترین تخلخل در نمونههای حاوی کربوکسی متیل سلولز دیده
شد .کمترین تخلخل در نمونههای حاوی میزان  1و  1/0درصد زانتان
نمایان بود .تخلخل و حجم نمونهها با یکدیگر رابطه مستقیم داشتند.
در نمونههای حاوی نسبتهای ترکیبی صمغ تغییرات تخلخل با افزایش
درصد صمغ معنیدار نبود .میتوان گفت که ،فرموالسیونهای حاوی
زانتان نمونههایی هستند که افزایش اندکی را در اندازه حجم سلولی
نشان میدهند و دارای یکپارچگی سلولی 2هستند و تخلخل کمتری
دارند اما ساختار غشاء سلولی با حفظ رطوبت بهبود یافته است .در واقع
کاهش شدت تبخیر در فرموالسیون حاوی زانتان موجب کاهش
تخلخل نیز شده است .نمونههای حاوی کروبکسی متیل سلولز ساختار
متخلخل و جذب روغن بیشتری را نشان دادند .در همین راستا،
 Moreiraو  )1110( Barrufetبیان کردند که بیشترین جذب روغن
به محصول در زمان برداشتن از روی سرخکن ،فشار ناشی از
کندانسشدن بخار و ایجاد شرایط خالء در داخل محصول و فشار
نیروهای مویینگی 0است Gamble .و همکاران ( )1187نیز گزارش
کردند که روغن جذب شده در حفرات ،ناشی از خروج آب ،از طریق

جلوگیری از انقباض و چروکیدگی و بسته شدن منافذ ،تمامیت ساختاری
محصول را حفظ کرده و به خروج آب از محصول نیز میتواند کمک
کند .بنابراین ،کاهش توانایی حفظ رطوبت در دونات حاوی کربوکسی
متیل سلولز طی سرخکردن میتواند به دلیل ساختار متخلخل باشد.
همچنین Kim ،و همکاران ( )2512بیان کردند که در واقع کاهش
جذب روغن توسط ترکیب هیدروکلوئیدی (زانتان) به احتمال زیادی
میتواند ناشی از کاهش ضریب انتقال حرات جابجایی نیز باشد .زیرا
تبخیر شدید آب ،طی انتقال حرارت در فرآیند سرخکردن ،موجب ایجاد
حفرات و منافذ در ماده غذایی میشود و ترکیبات هیدروکلوئیدی با
کاهش ضریب انتقال حرارت و قابلیت نگهداری آب ،شدت تبخیر آب
را تحت تاثیر قرار میدهد .تبخیر همچنین موجب چروکیدگی محصول
و توسعه تخلخل و زبری 0سطحی میگردد (افزایش جذب روغن).
تبخیر خیلی شدید میتواند منجر به تشکیل حفرات بزرگتری نیز در
سطح محصول گردد .بنابراین ،طی سرخکردن همانطور که آب
محصول خارج و کاسته میشود ،احتمال ورود و نفوذ روغن به منافذ
افزایش مییابد .مقاومت در برابر مهاجرت روغن به ویسکوزیته روغن
و نحوه اتصال و بهم پیوستگی حفرات و سلولهای خالی (تخلخل)
بستگی دارد .افزایش تخلخل با سرخکردن مشاهده شود که علت آن
حذف رطوبت و تشکیل منافذ درون ماده غذایی است .طی مرحله سرد
کردن تخلخل محصول کاهش یافته و جذب روغن افزایش مییابد.
نرخ کاهش تخلخل طی مرحله سرد کردن بیشتر از نرخ افزایش تخلخل
طی سرخ کردن است و در نتیجه جذب روغن طی سردکردن با نرخ
بیشتری نسبت به سرخکردن رخ میدهد (تبلور روغن در سطح) .روغن
جذب شده به دلیل پر کردن منافذ محصول میتواند روی تخلخل تاثیر
داشته باشد .طی سرخکردن جذب روغن محدودتر است و محتوی روغن
برای پر کردن منافذی که به طور مداوم در حال تشکیل هستند ،کافی
نیست .در واقع ،جذب روغن و متالشی شدن منافذ دو دلیل عمده در
کاهش تخلخل طی سرد کردن محصول میباشند .با توجه به حجم
ناچیز روغن جذب شده میتوان گفت متالشی شدن منافذ نقش
مهمتری در کاهش تخلخل طی سردکردن محصول دارد.

جدول  -11تجزیه واریانس برای دادههای نسبت شاخص تخلخل ()P<1/15
بین گروها (تیمار)
داخل گروها (خطا)
کل

مجموع مربعات ()SS

درجه آزادی ()df

میانگین مربعات ()MS

F

معنیداری ()sig.

5/010
5/511
5/057

1
25
21

5/500
5/550

7/700

555/555

1 Drain
2 Cellular integrity

3 Capillary Forces
4 Roughness
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cd
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cd

d
d
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cd

0.8

bc

cd

0.6
0.4
0.2

نسبت شاخص تخلخل

1

0

0.25%+0.25%

1.50%

1%

0.50%

1.50%

1%

CMC+Xan

0.50%

Xan

شاهد

CMC

درصد صمغ بر حسب ماده خشک خمیر
شکل  -11مقایسه میانگین نسبت شاخص تخلخل دونات در تیمارهای آزمون

رنگ دونات
جدول  12نتایج تجزیه واریانس را برای پارامترهای رنگی نشان
میدهد .همانطور که مشخص است ،اختالف میان تیمارهای مورد
آزمون از نظر پارامترهای مختلف رنگ معنیدار بود (.)P<5/50

شکلهای  10 ،10 ،10 ،12 ،11و  10به ترتیب مقایسه میانگین برای
پارامتر روشنایی ،پارامتر قرمزی ،پارامتر زردی ،شدت تغییرات رنگ از
خمیر به دونات ،شاخص کروما و اندیس قهوهای شدن را میان تیمارهای
مورد آزمون نشان میدهد.

جدول  -12تجزیه واریانس برای دادههای پارامترهای رنگ دونات ()P<1/15
پارامتر رنگ
روشنایی ()L

قرمزی ()a

زردی ()b

شدت تغییرات رنگ ()dE

کروما ()Cr

اندیس قهوهای شدن ()BI

تیمار
خطا
کل
تیمار
خطا
کل
تیمار
خطا
کل
تیمار
خطا
کل
تیمار
خطا
کل
تیمار
خطا
کل

مجموع مربعات ()SS

درجه آزادی ()df

میانگین مربعات ()MS

F

معنیداری ()sig.

011/007
71/010
011/501
05/101
08/000
151/087
028/880
101/015
778/070
200/520
72/008
018/080
05/180
01/110
11/071
212057/000
17000/111
205271/000

1
25
21
1
25
21
1
25
21
1
25
21
1
25
21
1
25
21

00/050
0/170

8/100

555/555

0/771
2/027

2/715

5/527

01/870
7/185

8/707

555/555

27/000
0/018

7/000

555/555

0/070
2/505

2/757

20020/570
880/255

20/707

5/501
555/555
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پارارمتر روشنایی ()L

ab

abc

a

a
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شاهد
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درصد صمغ بر حسب ماده خشک خمیر
شکل  -11مقایسه میانگین پارامتر روشنایی رنگ دونات در تیمارهای آزمون
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درصد صمغ بر حسب ماده خشک خمیر
شکل  -12مقایسه میانگین پارامتر قرمزی رنگ دونات در تیمارهای آزمون

0.75%+0.75%

0.25%+0.25%

1.50%

1%

0.50%

1.50%

Xan

1%

CMC+Xan

d

d

CMC

0.50%

0.5%+0.5%

abc

شاهد

درصد صمغ بر حسب ماده خشک خمیر
شکل  -13مقایسه میانگین پارامتر زردی رنگ دونات در تیمارهای آزمون

پارارمتر زردی ()b
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درصد صمغ بر حسب ماده خشک خمیر
شکل  -14مقایسه میانگین شدت تغییرات رنگ دونات در تیمارهای آزمون
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درصد صمغ بر حسب ماده خشک خمیر
شکل  -15مقایسه میانگین کرومای رنگ دونات در تیمارهای آزمون
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شکل  -16مقایسه میانگین اندیس قهوهایشدن دونات در تیمارهای آزمون
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پارامتر روشنایی در نمونههای حاوی زانتان بیشتر بود که میتواند
به دلیل وجود محتوی رطوبت بیشتر باشد .با کاهش درصد صمغ و در
نتیجه افزایش اتالف رطوبت سطحی پارامتر روشنایی در رنگ
نمونههای دونات کاهش یافت .پارامتر قرمزی نیز در نمونههای حاوی
زانتان بیشتر بود که به دلیل فشردگی بیشتر محصول بهطور نسبی
رنگدانه قرمز بیشتری با افزایش میزان زانتان مشاهده شد .با افزایش
میزان کربوکسی متیل سلولز مقدار پارامتر قرمزی کاهش یافت .در
نسبتهای ترکیبی رفتاری مشابه زانتان مالحظه گردید .پارامتر زردی
در نمونههای حاوی زانتان  1/0و  1درصد کمترین میزان بود که کاهش
زردی میتواند ناشی از تقلیل جذب روغن باشد .بیشترین زردی در نمونه
شاهد و سپس کربوکسی متیل سلولز  5/0درصد دیده شد .بیشترین
شدت تغییرات رنگ در نمونه شاهد مالحظه شد .کمترین تغییرات رنگ
نیز در نمونه حاوی زانتان  1/0درصد مشاهده گردید .با افزایش درصد
صمغها نیز شدت تغییرات رنگ کاسته شد .این امر نشاندهنده این
است که نمونههای حاوی هر میزان از صمغهای مورد آزمون دارای
نرخ تغییرات رنگ کندتری بودند و دلیل آن میتواند کاهش نسبت شکر
در فرموالسیون و حفظ رطوبت و اثرات جذب روغن باشد .از نظر
شاخص کروما نیز نمونهها با وجود اختالف معنیدار زیرگروهای بسیار
مشترک داشتند (سطح معنیداری=  .)5/501بیشترین مقدار رنگدانه در
نمونه شاهد بود و سایر تیمارها زیرگروهای مشترک متمایزی را نمایان
ساختند .کروما مشخص مینماید که رنگدانهها (پارامترهای رنگی
قرمزی و زردی) در تیمارها با به کارگیری صمغ در مجموع کمتر بودند.
قهوهای شدن در نمونههای حاوی زانتان  1/0درصد بیشتر بود ولی
تقریباً نمونههای دیگر در از نظر معنیداری اختالف چندانی نداشتند و
زیرگروهای مشترک نشان دادند .در کل از نظر رنگ اختالف چندانی
بین ظاهر نمونهها مشاهده نشد ،هرچند از نظر آماری اختالف معنیدار
بود ( .)P<5/50نمونه شاهد تواماً زردی و قرمزگونی باالیی داشت .در
همین راستا Bingol ،و همکاران ( )2512و همچنین صباغی و
همکاران ( )2510بیان کردند ،محصوالت سرخشده براساس نوع
ترکیبات خود تمایل متفاوتی به واکنشهای تغییر رنگ نشان میدهند.
با افزایش ضخامت پوسته که روغن بخش عمده تشکیلدهنده آن
میباشد ،غلظت ترکیبات ماده خشک محصول افزایش یافته و این امر
موجب افزایش پارامتر زردی و البته قرمزی محصول میگردد .بنابراین

قرمزگونی 1و زرد گونی 2محصول اغلب به طور مشابهی تحت تاثیر دما
و زمان افزایش مییابند .البته افزایش زردی میتواند ناشی از جذب
سطحی کارتنوئیدهای موجود در بستر روغن نیز باشد .بنابراین کاهش
جذب روغن میتواند باعث کاهش پارامتر زردی شود (نمونههای حاوی
زانتان) .همچنین آنها بیان کردند که علت این کاهش در فاکتورهای
رنگی میتواند کاهش توسعه خطوط ریز 0در محصول یا ایجاد خلل و
فرج و خروج هوای بین سلولی و تغییر در خصوصیات بازتاب نور (برای
فاکتور  Lو  )aو نشت کارتنوئید به داخل روغن (برای فاکتور  )bباشد.
بنابراین در نمونههای حاوی صمغ که تخلخل باالتری داشتند روشنایی
بیشتر هم مشاهده شد .بنابراین با کنترل حفظ رطوبت کمترین شدت
تغییرات رنگ نیز در نمونه حاوی زانتان  1/0درصد مالحظه شد و این
نمونه از نظر قهوهای شدن رفتار یکسانی با نمونه حاوی میزان  1درصد
زانتان نیز نشان داد .تمامی سطوح زانتان اختالف معنیدار در کروما
نداشتند.
ماندگاری دونات

جدول  10و  10تجزیه واریانس را بهترتیب دادههای ارزیابی نرمی
بافت و عدم جذب آیسینگ را مشخص مینماید .اختالف معنیدار میان
تیمارها مشاهده شد ( .)P<5/50شکل  17و  18مقایسه میانگین آماری
را برای ارزیابی نرمی بافت و عدم جذب آیسینگ نشان میدهد .رشد
کپک در هیچ یک از تیمارهای آزمون و شاهد مشاهده نشد.
بیشترین نرمی بافت در کربوکسی متیل سلولز  1/0درصد مشاهده
شد که این امر به دلیل توسعه تخلخل (شدت تبخیر) میتواند باشد.
کمترین نرمی بافت در نمونههای حاوی زانتان  1و  1/0درصد دیده
شد .بیشترین عدم جذب آیسینگ در نمونههای حاوی کربوکسی متیل
سلولز نشان داده شده است که بافت نرم و متخلخل دارند .نمونههای
حاوی زانتان دارای کمترین امتیاز عدم جذب آیسینگ بودند که بافت
فشرده ،حجم کم و رطوبت زیاد شرایط مناسب برای جذب آیسینگ را
نشان میدهد .در واقع ،نگهداری آیسینگ در نمونههای سفت کمتر بود
که میتواند به دلیل رقابت زانتان با گلوتن در کشیدن آب باشد .در
همین راستا Ashwini ،و همکاران ( )2551بیان کردند که استفاده از
مشتقات سلولز موجب بهبود نمرات ارزیابی بافت کیک شد.

جدول  -13تجزیه واریانس برای دادههای ارزیابی نرمی بافت ()P<1/15
بین گروها (تیمار)
داخل گروها (خطا)

مجموع مربعات ()SS

درجه آزادی ()df

میانگین مربعات ()MS

F

معنیداری ()sig.

288/010
020/021

1
105

02/500
0/850

0/001

555/555

1 Redness
2 Yellowness

3 Micro-ridges
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کل
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جدول  -14تجزیه واریانس برای دادههای ارزیابی عدم جذب آیسینگ ()P<1/15
بین گروها (تیمار)
داخل گروها (خطا)
کل

012/105
710/055
1528/005

1
105
101

00/080
0/012

0/210

555/555

ab

ab

bc

a

ab

ab

ab

cd
d

0.75%+0.75%

0.5%+0.5%

0.25%+0.25%

1.50%

1%

0.50%

1.50%

1%

CMC+Xan

0.50%

Xan

12
10
8
6
4
2
0

نرمی بافت

cd

مجموع مربعات ()SS

درجه آزادی ()df

میانگین مربعات ()MS

F

معنیداری ()sig.

شاهد

CMC

درصد صمغ بر حسب ماده خشک خمیر
شکل  -17مقایسه میانگین امتیاز نرمی بافت دونات در تیمارهای آزمون

0.75%+0.75%

0.5%+0.5%

0.25%+0.25%

1.50%

1%

0.50%

1.50%

Xan

1%

d

de

CMC

0.50%

CMC+Xan

bcd

عدم جذب آیسینگ

cde

cde

abc

ab

a

a

ab

12
10
8
6
4
2
0

شاهد

درصد صمغ بر حسب ماده خشک خمیر
شکل  -18مقایسه میانگین امتیاز عدم جذب آیسینگ دونات در تیمارهای آزمون

همچنین  Rossو  )2550( Scanlonو  Moreiraو
( )1110بیان کردند که اگرچه بافت محصوالت با میزان روغن کم
میتواند سخت و نامطلوب باشد ،ولی به هر حال مقدار روغن باال برای
فرآیندکنندگان ،گران قیمت بوده و منجر به تولید یک محصول چرب1

و بدون مزه نیز میشوند .درضمن ،وجود درصد باالی روغن در محصول
به دلیل انجام فرآیندهایی چون برگشت طعم 2و اکسیداسیون ،موجب

1 Greasy

2 Reversion

Barrufet
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 تاثیر صمغ.افزایش درصد صمغها همواره رطوبت نمونهها افزایش یافت
زانتان نسبت به صمغ کربوکسی متیل سلولز در ارتباط با کاهش جذب
 در، بنابراین.روغن و حفظ رطوبت در سطوح مورد آزمایش بیشتر بود
5/0 مجموع استفاده از ترکیب هیدروکلوئیدی صمغ زانتان به میزان
درصد میتواند موجب کاهش جذب روغن از طریق افزایش ظرفیت
 حفظ شکل و پایداری،نگهداری آب و افزایش عمر مفید روغن
. بهبود خصوصیات تغذیهای و سالمت محصول گردد،محصول
5/0  از طرفی استفاده از صمغ کربوکسی متیل سلولز به میزان،همچنین
درصد به تنهایی میتواند موجب بهبود نرمی ارگانولپتیکی و کیفیت
 کاربرد همزمان صمغ زانتان.حسی بافت و حجم بیشتر محصول گردد
 صمغ.و کربوکسی متیل سلولز رفتاری تحت تاثیر صمغ زانتان نشان داد
زانتان اثرات مطلوبی در کاهش جذب روغن داشت و با توجه به اینکه
صمغ زانتان ارزان قیمت است؛ در کارهای تحقیقاتی بهبود مطلوبیت
اثرات آن روی حجم محصول میتواند به همراه حجمدهندهها یا سایر
.ترکیبات هیدروکلوئیدی میتواند بیشتر بررسی گردد

. محصول و کاهش مطلوبیت برای مصرفکنندگان میشود1بد طعمی
بنابراین تالش در جهت کاستن از مقدار چربی موجود در غذاهای سرخ
 به طور کلی.کردنی نسبت به سایر خواص کیفی اهمیت زیادی دارد
پژوهشگران بیان کردند نقش ترکیبات هیدروکلوئیدی در مواد غذایی
سرخ کردنی عالوه بر کاهش جذب روغن شامل حفظ شکل و پایداری
 کاهش افت مواد جامد از سطح محصول در طی،محصول طی فرآیند
 حفظ.سرخکردن و بهبود خصوصیات ارگانولپتیکی محصول میباشد
مواد فراری که برای عطر و طعم ماده غذایی مناسب میباشند و هم
چنین بهبود ویژگی ساختاری پس از فرآیند و جلوگیری از شکنندگی و
آسیبهای فیزیکی در زمان نگهداری و حمل ونقل ماده غذایی از دیگر
.اهداف استفاده از این ترکیبات میباشد

نتیجهگیری
 اثر دو نوع صمغ زانتان و کربوکسی متیل سلولز و،در این پژوهش
 با.نسبتهای ترکیبی آنها بر خصوصیات کیفی دونات بررسی شد
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Introduction: Doughnuts are fried foods that absorb significant amounts of oil, and commercial doughnuts made
from wheat flour typically contain 24 to 26 percent oil. The use of additives, especially hydrocolloid compounds, in
reducing the oil uptake in doughnuts is a practical method because there is no need to make changes in the industrial
design of the equipment. Usually, the level of these compounds used to achieve the desired properties in food systems is
less than 2% dry basis. When these compounds are added to the dough, they form a gel as soon as possible, which has a
high water holding capacity in contact with hot oil, and this will be effective in maintaining and controlling the moisture
content of the product and preventing oil penetration. Controlling moisture outflow from the product reduces the rate of
moisture migration and compounds from the food into the frying oil, and subsequent peroxidation reactions in the oil
consumed are reduced, thus increasing the useful life of the oil. Therefore, in this study, the effect of xanthan gum and
carboxymethylcellulose on doughnut quality characteristics was studied.
1

Materials and Methods: For this purpose, in the formulation of doughnut dough, xanthan gums,
carboxymethylcellulose and a combination of these two gums (50:50) were used at the rate of 0.5, 1 and 1.5 percent based
on the weight of the dry matter of the dough. The doughnut dough was prepared and molded. The fermentation was
carried out for 30 minutes under similar industrial conditions (40°C and 40% humidity). Then the frying process at 180°C,
icing and packaging were performed, respectively. The moisture content of the dough and doughnuts, the oil uptake of
doughnut, density, color and the porosity ratio of the samples were measured. Also, the qualitative characteristics of shelf
life, including soft tissue assessment, non-absorption of icing and non-growth of mold were investigated within 14 days.
Statistical analysis was performed in a completely randomized design (p<0.05).
Results and Discussion: The results showed that, the moisture content of the samples always increased with elevating
the percentage of hydrocolloid compounds. Oil absorption decreased with increasing gum percentage and the lowest oil
content was observed in the samples containing xanthan gum. Unlike xanthan, the density decreased and the volume
increased with elevating the percentage of carboxymethylcellulose gum. Therefore, the highest porosity and softness of
the tissue were found in samples containing carboxymethylcellulose. The brightness parameter (L*) was higher in samples
containing xanthan, which could be due to the higher moisture content. The red parameter (a*) was also higher in the
samples containing xanthan, which due to the higher compression of the product, a relatively more red pigment was
observed with increasing xanthan level. The yellowness parameter (b*) in xanthan-containing samples was lower due to
reduced oil absorption. The intensity of the color changes (dE) decreased as the percentage of gums increased. Nonabsorption of icing was less in hard sample containing xanthan, which could be due to xanthan's competition with gluten
in suction of surface water. Mold growth was not observed for any treatment. Overall, the best additive ratio of xanthan
gum was 0.5% in terms of reduced oil absorption. Also, the use of carboxymethylcellulose at the level of 0.5% alone
could improve the softening of the product texture and made the doughnut with larger volume. Simultaneous use of
xanthan gum and carboxymethylcellulose showed behavior under effect of xanthan gum.
In general, xanthan gum was more effective than carboxymethylcellulose gum in reducing oil uptake and moisture
retention at test levels. Xanthan has shown the greatest reduction in oil absorption due to its thermal gelling and thickening
properties, as it has a high capacity for water retention when product is in contact with hot oil. Since the xanthan gum is
inexpensive, its effects on product volume can be further investigated in research work, along with bulking agents or other
hydrocolloid compounds.
Keywords: Oil uptake, Doughnut, Frying, Xanthan.
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