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ر ی در حالت انجماد بر زمان تخمی مختلف و زمان نگهداریهای افزودنتأثیر
   منجمد1یو حجم مخصوص کراواسانها

 ی، مهدیمیکر**3  ونی محمد حس،حداد خداپرست**2 ی؛ محمد علی،ور اصلیغ*1
   مشهدی، دانشگاه فردوسی، دانشکده کشاورزییع غذایگروه علوم و صنا2 و 1

  ی خراسان رضویعی منابع طب ویقات کشاورزیمرکز تحق3
  
  
ن یدر ا.باشدیت محصوالت منجمد استفاده از بهبوددهنده ها میفیش کی افزای از روشهایکی

 آسکوربیکد ی، اس)درصد./ 3صفر و ( در سطوحDATEMر یفای شامل امولسیپژوهش از سه افزودن
نمونه ها .دیستفاده گردا)  امی پی پ500صفر و (الزیم آلفا آمیو آنز) امی پی پ200صفر و (در سطوح

کماه از سردخانه خارج یک هفته،دو هفته و ی ی سه دوره زمانی و بعد از طیپس از آماده ساز
ن مواد ی هر کدام از اتأثیر. شدیریر و حجم مخصوص نان حاصل اندازه گیرخمیزمان تخم. ده یگرد

ش زمان یدهد که با افزایمج نشان ینتا. قرار گرفت یابیب با هم مورد ارزیبه صورت جداگانه و ترک
جه ین نتیبهتر.افتندیش و حجم مخصوص کاهش یرافزای نمونه ها در سردخانه،زمان تخمینگهدار

  .دیب با هم استفاده گردیها در ترکین افزودنی حاصل شد که از ایزمان
  
   بهبود دهنده ها - کراواسان- منجمدیرهای خم:یدی کلیها واژه
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تاثير افزودنيهاي مختلف و زمان نگهداري در حالت انجماد بر زمان تخمير و حجم مخصوص 

   منجمد١کراواسانهاي
  ٭٭ مهدی ، کريمی٭٭  محمد حسين ، حداد خداپرست٭ محمد علیغيور اصلی

  ی دانشگاه فردوسی مشهديع غذايدانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنا ٭
  ، دانشگاه فردوسی مشهدييع غذاياار گروه علوم و صني دانش٭٭

  عی خراسان رضویيقات کشاورزی و منابع طبيئت علمی مرکز تحقيار، عضو هي استاد٭٭
  

در اين پژوهش از سـه افزودنـي شـامل امولـسيفاير          .يکي از روشهاي افزايش کيفيت محصوالت منجمد استفاده از بهبوددهنده ها ميباشد            :چکيده
DATEM  استفاده )  پي پي ام   ۵۰۰صفر و   (و آنزيم آلفا آميالز   ) پي پي ام   ۲۰۰صفر و   (، اسيد اسکوربيک در سطوح    )ددرص./ ۳صفر و   ( در سطوح

زمـان تخميرخميـر و   . نمونه ها پس از آماده سازي و بعد از طي سه دوره زماني يک هفته،دو هفته و يکماه از سـردخانه خـارج گرديـده           .گرديد
نتايج نـشان  . هر کدام از اين مواد به صورت جداگانه و ترکيب با هم مورد ارزيابي قرار گرفت تاثير.حجم مخصوص نان حاصل اندازه گيري شد     

بهترين نتيجه زماني حاصل شد که .ميدهد که با افزايش زمان نگهداري نمونه ها در سردخانه،زمان تخميرافزايش و حجم مخصوص کاهش يافتند        
  .از اين افزودنيها در ترکيب با هم استفاده گرديد

    بهبود دهنده ها - کراواسان-خميرهاي منجمد: کلمات کليدي
ن تکنولوژیهـا   يمی تر يز احتماال جزء قد   يد نان ن  يی و روشهای تول   ين محصوالت غذا  يکی از پر مصرف تر    ينان  )  مقدمه

ـ ش روشهای جد  يدايبطور مداوم و همزمان با پ     ن تکنولوژی   يا.شوديشناخته م   زات مـدرن روز بـه روز شـاهد        يـ د و تجه  ي
شود کـه  يـ ر مييـ های نانها با توجه به کوتاهی ماندگاری آنها ، دستخوش تغ          يژگيبرخی از و   .)۸(باشديشتری م يشرفتهای ب يپ
ش سفتی بافت و کاهش عطر و       ياز دست رفتن تازگی نان همزمان با افزا       .اتی نان است  يع بحث ب  يرات شا يين تغ يکی از ا  ي

ن يکـه بـرا   .کنديدا م يی بروز پ  ينرو نقش انجماد در صنعت نانوا     يز ا ا .)۸(گردديت مصرف کننده م   يطعم سبب کاهش مقبول   
ت هـای موجـود مـورد       يد کنندگان و هم مصرف کنندگان با توجه به جذاب         يرهای منجمد هم برای تول    ياساس صنعت خم  
لـوط  ر زمـان مخ   يـ د نظ يـ ط تول ير و شـرا   يون خم يرها متاثر از فرموالس   ين خم يت نانهای حاصله از ا    يفيک.توجه قرار گرفت  

ـ نرژين فاکتورها گاهی بصورت مـستقل و گـاهی بـصورت س           يا.باشدير م يط نگهداری و سرعت تخم    يکردن،شرا ستی در  ي
برای غلبـه بـر     .کننديفا م يباشد نقش ا  يب شبکه گلوتنی م   يا تخر يو  .CO2ديامد آن کاهش تول   يت مخمرها که پ   يکاهش فعال 

  )۹ ، ۸(می تواند موثر باشدون نان ين مشکالت مخلوطی از بهبوددهنده ها در فرموالسيا
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  ت نانهای حاصلهيفيرها در حالت انجماد بر کير نگهداری خميتاث
در طـی  .ط انبـار اسـت  يرهای منجمـد مـوثر اسـت نگهـداری در شـرا     يی خميت نهايفيک  ی که بررویيکی از پارامترهاي

کـه  . ابـد يي کـاهش م   CO2گـاز   قدرت خود را از دست داده و مقاومت حفظ          ج  ير بتدر يط سرما خم  يانبارداری و در شرا   
   .)۷(کنديدا مين مسئله در کاهش حجم مخصوص نانها نمود پيامد ايپ
   :)DATEM(د يريسيد مونو و دی گليک اسيل تارتاريسترهای دی استا
. شوديـ ت نـان م يـ فير سـبب بهبـود ک  يت کننده خميونی روغن در آب است که به عنوان تقو       ير  يرهای غ يفايکی از امولس  ي
ر سـبب   يفاين امولـس  يا.رهای منجمد گزارش شده است    يهای خم يژگير در جهت بهبود و    يفاين امولس يعددی از ا  مترات  يتاث

  ).۶(گرددياتی مير انداختن سرعت بينرمتر شدن بافت و به تاخ
  : کيد اسکوربياس

 هـاي   اگـر گروههـاي سـولفيد ريـل موجوددرمولكـول         . دانها خواص كيفي و قابليت پخت خمير را اصالح نمايند         ي اکس
ـ پروتئين به دي سولفيد تبديل شوند، در اثر اين امر شبكه گلوتن بهتري تـشكيل مـي گـردد ا                    دان سـبب بهبـود     ين اکـس  ي

گر همانطور کـه ذکـر شـد         ياز طرف د  .ر انجام می دهد   يت خم يتقوق  ينکار را  از طر    يی نان شده که ا    يساختار و حجم نها   
دانها شـاهد  يگردد لذا در حـضور اکـس  ين رفتن شبکه گلوتنی م يب از ب  شود که سب  يون آزاد م  يند انجماد گلوتات  يدر طی فرا  
  .)۳(ميداری شبکه گلوتنی هستيبهبود و پا

  :الزيم آلفاآميآنز
 آميالزها و بخصوص آلفاآميالز و پنتوزانازها اهميـت بيـشتري را دارا مـي باشـند اگرچـه از اسـتفاده                      آنزيمهادر بين   

 از طرف ديگر اين آنزيم هـا روي فراکـسيونهاي مختلـف پـروتئين اثـر مـي                   .همزمان آنها مطالب کمي منتشر شده است      
ويژه عمل شـان از طـرق مختلـف روي خـصوصيات             و براساس مکانيسم  ) گليادين، گلوتنين، آلبومين، گلوبولين   (گذارند

 زايالنـاز اثـر     به طوريکه در تحقيقات بدين موضوع اشاره شـد کـه آلفـاآميالز، پروتئـاز و               ). ۲(خمير نان تأثير مي گذارند    
  . )۲(ضدبياتي از خود نشان دادند

  :مواد و روشها 
براي اين منظور آرد مورد نياز به صورت يکجـا و در سـردخانه   .  آرد مورد آزمايش از کارخانه آرد گنبد تهيه شد    :آرد

  . شدنگهداري 
   مشخصات آرد -۱جدول

  گلوتن مرطوب  خاکستر  چربی  پروتئین  رطوبت  ترکیبات
  02/31  /.538  7/4  4/12  1/11  مقدار

  .از استر دي استيل تارتاريک اسيد مونو و دي گليسيريد ساخت شرکت پوراتوس استفاده شد:      امولسيفاير
   .ه شديه رضوی تهير مايه تازه و فشرده استفاده شد که از شرکت خمير ماياز خم: ه ير مايخم
 .داری شديآلمان  خر ٢ اسکوربيک اسيد که  از شرکت مرک L: دان ياکس

  .  تهيه گرديد٣پوراتوسآميالز قارچي بود که از شرکت αآنزيم مورد استفاده از نوع :م ي آنز
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ـ کسرآزمايله م ير بوسـ  يـ خم. ر ها بر اساس فرمولی که در جدول آورده شده اسـت             يخم: ر  يآماده سازی خم   شگاهی ي
ـ دند که تعـداد ال يه گرديه الي ال٥ فريتشناتوريله المير ها بوسيخم .  ه شديقه تهي دق ۱۰به مدت   ) rpm (۱۰۰و   ٤ديوزنا ه ي

نمونه هـا بمـدت      .دندير گرد ي سپس وارداتاق تخم    گرم تهيه و   ۵۵با وزن    و ۸*۱۶ با ابعاد      کراواسانها. باشندي عدد م  ۲۴ها  
ـ نمونه ها در فر   سپس  . تندر قرار گرف  يگراد در اتاق تخم   ي درجه سانت  ۴۲و در دمای    % ۷۰قه و در رطوبت نسبی      ي دق ۴۵ زر ي

 ۱۷ن مدت نمونه ها در سردخانه      يز شده و بعد از طی ا      يقه فر ي دق ۳۰ر صفر و به مدت      يگراد ز ي درجه سانت  ۴۰و در دمای    
 نمونه ها بعد از مدت زمان مورد نظر از سردخانه خارج و در دمای               .ک هفته نگهداری شدند   ير صفر و به مدت      يدرجه ز 

) ساخت آلمان   ( ٦ميوک ساعت قرار گرفتند و در نهايت نمونه ها در فرهای          يو به مدت    )گراد  يت در جه سان   ۲۳( ط  يمح
  .گراد پخت شدي درجه سانت۲۲۰قه و در دمای ي دق۳۰و به مدت 
   کراواسانهاي توليديفرموالسيون -۲جدول 

فرمول
  8فرمول   7فرمول   6فرمول   5فرمول   4فرمول   3فرمول   2فرمول   1فرمول    

  100  100  100  100  100  100  100  100  آب
  52  52  52  52  52  52  52  52  نمک
  2  2  2  2  2  2  2  2  شکر

  2  2  2  2  2  2  2  2  خمیر مایه
  2  2  2  2  2  2  2  2  روغن

  200ppm 200 ppm  200 ppm  200 ppm  0  0  0  0  اسید اسکوربیک
  ppm  500 ppm  500 ppm  0  0  500 ppm 500  0  0  آلفاآمیالز

DATEM 0  3%./  3%./  3%./  0  0  3%./  0  
  وزن خمیر به آن مارگارین اضافه میشود% 20در مرحله المینیت کردن خمیر، مقدار  * 

  اندازه گيري زمان تخمير
 درجه ۴۰( و رطوبتی يي دمايطر با شراير از لحظه وارد شدن نمونه ها به اتاق تخمي زمان تخمگيريبه جهت اندازه 

ش حباب يداير و پير در ظرف تخميشود و از روی باالآمدن خميزمان محاسبه من يا)  درصد۶۰گراد دما و رطوبت يسانت
  .ر می توان به آمادگی آن برای پخت پی برديجاد حالت اسفنجی در داخل خمير و اي سطح خمشهای فراوان رو

نی حجم یکی از آزمونهایی که در مورد کلیه نانهای حجیم بکار می رود که مطابق روش جایگزی :اندازه گيري حجم
  .با دانه توسط حجم سنج و دانه کلزا انجام می گیرد

 
M
V

vps =..  V : برحسبcm3       M : برحسبgr     p :حجم مخصوص  
  

                                                                                                                                                  
3     Puratos 
4     Diosna 
5     Fritsch 
6     Miwe 



  ٤

  
  
  
  
  رح آماري و آناليز داده هاط

 تيمارهاي آزمايش شامل.  تكرار انجام گرفت۳ با طرح پايه كامالً تصادفي و دراين طرح در قالب فاكتوريل
و ) ۵۰۰ppm، ، ۰( سطح به مقادير ۲ آميالز قارچي در −αو آنزيم )  درصد ۰،۳/۰( سطح به مقادير۲امولسيفاير در 

  . استفاده شد)۲۰۰ppm، ، ۰( سطح به مقادير ۲اسيداسكوربيك در 
  آناليزآماري 

ر ياز نرم افزارهاي ز. آزمون دانكن استفاده شدجهت مقايسه ميانگين ها و بررسي اثرات ساده و متقابل تيمارها از 
  :ديجهت اين آزمونها استفاده گرد

Microsoft office Excel, MstatC, Slide writes 2  
  نتايج و بحث
  )دقيقه(زمان تخمير

بيـشترين  . مشخص است،زمان تخمير بطور معناداري تحت تاثيرافزودنيها قرار گرفتـه اسـت            ۳همانطور که در جدول     
ولي زمانيکه از افزودنيها بهمراه هم استفاده شد مشاهده گرديد که           .ماني به چشم مي خورد که از آنزيم استفاده شد         تاثير ز 

زمان تخمير با افزايش زمان نگهداري در شرايط سرما افـزايش يافتـه اسـت               . حاصل شده است   ۴بهترين نتيجه در فرمول     
  . هم مشاهده ميشود که نمونه ها با افت کيفي کمتري مواجه بوده اند بدليل تاثير متقابل افزودنيها برروي۴ولي در فرمول 

  )گرم/سانتيمتر مکعب(حجم مخصوص
 مشخص است حجم مخصوص نمونه ها نيز متاثر ازافزايش زمـان نگهـداري کـاهش يافتـه                  ۴همانطور که در جدول   

ولي هر سه افزودني مذکور سبب .البته در نمونه هاي حاوي اسيد اسکوربيک و آنزيم ،کاهش حجم کمتر بوده است         .است
  . بهبود حجم مخصوص گرديده اند

    مخصوص تاثير افزودنيها بر حجم- ۴تاثير افزودنيها بر زمان تخمير                 جدول-۳جدول
 

        
        
        
               

              
  
  
  

  یک ماه  دو هفته  یک هفته  
1  a80    85a 110a 

2  76b 79b 87b 

3  C72  74c 80b 

4  60d 65d 70cd 

5  70c 73cd 77c 

6  84a 86a 90b 

7  b78  80b 83b 

8  71c 74c 79bc   یک ماه  دو هفته  یک هفته  
1  a80    85a 110a 

2  76b 79b 87b 

3  C72  74c 80b 

4  60d 65d 70cd 

5  70c 73cd 77c 

6  84a 86a 90b 

7  b78  80b 83b 

8  71c 74c 79bc 
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Abstract: 
The subjective of this study were investigation of many additives as an improver and in order to increasing the 
Croissant bread quality made from frozen dough. Additives included the Ascorbic acid and its levels (0,200 ppm), 
DATEM as an emulsifier and its levels (0, /3 %) and Alpha amylase and its levels (0, 500 ppm) separately and in 
combination were used. Croissant prepared and storage for 7, 14 and 30 days in frozen storage. The influence of the 
additives and their levels was measured on the proofing and specific volume of croissant. The results showed with 
increasing the storage time, proofing time increase and specific volume decrease. When we used all this additives in 
combination together, we reached to the best result  
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