




 

  
  ای و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری  میوهشده سازی فرموالسیون ماست غلیظ بهینه

   فخری، شهیدی مصطفی مظاهری تهرانی،٭٭٭نفیسهواحدی 
  دانشگاه فردوسی مشهد

  
  چکیده

فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی های حسی،   بر ویژگیی انجماد- آبگیری اسمزی حاصل از فرایندای های میوه  این پژوهش، اثر افزودن فراوردهدر
مرحله اول، درصد، نوع و شکل میوه در . این پژوهش در دو مرحله انجام پذیرفت. است بررسی شده در طی دوره نگهداری آن و تغییرات شده غلیظماست 

در مورد  شود و محصول بهتری تولید می از تخمیر قبلافزودن میوه  شرایط  دربررسی شد و نتایج نشان داد که) قبل و بعد از تخمیر( نحوه افزودن آن و
باالتر های حاوی سیب کمتر بود که به دلیل   مقدار سینرزیس در نمونه. درصد درنظر گرفته شد13فرنگی   درصد و برای توت10درصد میوه، برای سیب 

های فرایندنشده  های حاوی میوه سینرزیس در مقایسه با ماست عمل اسمزی در هر دو نوع میوه، مقدار با توجه به انجام .بودن فعالیت اسمزی سیب است
ر ت پایینفرنگی امتیاز طعم باالتری را به خود اختصاص دادند و از نظر بافت و احساس دهانی نیز در درصدهای  حاوی توتهای  نمونه  .تر بود بسیار پایین

  .میوه امتیاز بیشتری داشتند
، اسیدیته، سینرزیس، pHداری بر  نشان دادند که نگهداری اثر معنی) بررسی تغییرات در طی دوره نگهداری( های مرحله دوم نتایج حاصل از آزمایش

های موجود در آنها نیز پس از روز هفتم به صفر  فرم های حاوی سیب فاقد کپک و مخمر بودند و کلی نمونه. (P<0.05) ها داشت طعم و بافت نمونه
فرمی در محیط رشد  ها نیز پس از روز هفتم دیگر هیچ کلی فرم فرنگی، شاهد رشد مخمرها بودیم و در مورد کلی ی توتهای حاو در مورد نمونه. رسیدند
  .ننمود

   .های حسی، فیزیکی و شیمیایی؛ کیفیت میکروبی؛ نگهداری  ویژگی؛انجماد- فرایند آبگیری اسمزی؛ای  ماست میوه:کلمات کلیدی 

  مقدمه
این فراورده غذایی، از این نظر که ارزش غذایی باالیی . شود  است که در سراسر جهان مصرف میای ماست شیر تخمیرشده

عمدتاً در (و نیز دارای اثرات زیست فعال مثبتی است ) +Ca2 الکتوز و حاوی غلظت باالیکاهش میزانعمدتاً به دلیل (دارد 
. ، توسط متخصصان تغذیه مورد مالحظه قرار گرفته است)های پروبیوتیک ا باکتریهای حاوی ترکیبات پربیوتیک و ی فراورده

  ).8(شود  کنند تهیه می های الکتیکی که تخمیر الکتیکی را تشدید می  از طریق افزودن باکتریمعمولیماست ساده 
 قوام، .ولیت بیشتری در دنیا داردو مقباست ها  وردهاتر از سایر فر های تخمیری شیر ماست شناخته شده در بین تمام فراورده

ای  در محلی حالت سفت با ویسکوزیته باال و در جای دیگر قوام ژله. طعم و مزه ماست از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت است
زه و م. گردد در بازارهای دنیا عرضه میصورت نوشیدنی ماست به صورت منجمد و به عنوان دسر و یا به . پسندند و نرم آن را می

شده شیر متفاوت بوده و مواد فرار و معطر آن شامل مقدار کمی اسیداستیک و استالدهید  های اسیدی طعم ماست از سایر فراورده
  .)5 (است

مثالً (دهی به ماست، از طریق افزودن ترکیبات طبیعی  طعم. گردد شده نیز تولید و مصرف می دار و غنی ماست به شکل طعم
دهنده  و یا با افزودن ترکیبات طعم) ها و یا انواع گیاهان میوه ی، تمشک، توت سیاه، انگورسیاه و آلبالو، آبفرنگ اخته، توت زغال

گالبی، زردآلو، هلو، سیب و آلو نیز دارای رنگ و طعم های  ماست معموالً با افزودن آبمیوه، پالپ یا تکه. شود سنتزی انجام می
  ).8 (اند ها شناخته شده ابع خوب آنتوسیانینعنوان من هها ب بیشتر این میوه. شود می
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 است که شامل تیمار اسمزی در " 1 انجمادی- آبگیری اسمزی"، استفاده از فرایند ها یک پیشرفت جدید در فرایندکردن میوه
ک فرایند هایی که با استفاده از این تکنی میوه.  و در پی آن انجماد استawکردن محدود با هوا برای کاهش  محلول شکر، خشک

بنابراین وقتی . کنند و بافت مطلوبی دارند ها ندارند و عطر و طعم و رنگ طبیعی خود را حفظ می شوند نیازی به نگهدارنده می
 بنابراین به .شوند تمایل به جذب قسمتی از آب آزاد و یا پیوندنشده از ژل ماست را دارند چنین محصوالتی به ماست اضافه می

های حسی و قوام ماستی که  اند که ویژگی دانشمندان گزارش کرده. کنند ول در طی نگهداری کمک میکاهش جداشدن آب محص
ای  طور قابل مالحظه   با مقدار مواد جامد باال اضافه شده است، بهشده با اسمز و انجماد به آن قطعات هلو یا زردآلوی آبگیری

  .)14 (یابد بهبود می
های جدید نظیر ماست بدون چربی،  کنندگان بیشتر مرتبط با تولید فرموالسیون ی مصرفطبق آمارهای موجود، افزایش تقاضا

ای  ماست میوه). 11( بوده است )های ماستی نظیر تیوب(های جدید  بندی  و ماست ارگانیک و بسته2شده ای، ماست زده ماست خامه
به خود بازار انگلستان را % 70د و تقریبا نباش یچربی هنوز مشهورترین نوع ماست م های لوکس و کم زده همراه با ماست هم

افزودن ). 9 (باشند می های با ماندگاری باال  ماست ونزده سایر انواع ماست مصرفی شامل ماست ساده، ماست هم. اند اختصاص داده
ای که  های میوه استهمچنین گزارش شده است که م. فرم ماست ندارد میوه تأثیر قابل مالحظه ای بر شمارش کلی باکتری و کلی
توانند بدون اینکه طعم مطلوب خود را از دست بدهند تا بیشتر  شوند، می با استفاده از ماست یکروزه بعنوان کشت آغازگر تهیه می

  ).17( روز نگهداری شوند 7از 
ها و نکتار آنها، انواع  میوهای که با افزودن انواع  ای عبارت است از فراورده  ایران ماست میوه4046بر اساس استاندارد شماره 

  ).1(آید  زده بدست می شده به ماست یا شیر پاستوریزه مایه های تغلیظ ها و آبمیوه ها، شربت میوه ها، آبمیوه مربا، مارماالد، ژله میوه
 )1991(  و همکارانTorreggianiتنها توسط به ماست  ی انجماد- آبگیری اسمزی فرایند تحتقرارگرفته  یها افزودن میوه

 از طریق سرم شیرای بکار بردند تا مانع از جداسازی  قطعات زردآلو و هلوی آبگیری اسمزی را در تولید ماست میوهانجام شده که 
  ).15(های میوه نسبتاً خشک شوند ای از جذب رطوبت توسط تکه شده میزان کنترل
نتیجه دار  وبیولوژیکی و حسی چند نوع ماست طعمهای فیزیکی، شیمیایی، میکر ویژگیبا بررسی ) 2003( و همکاران 3زکای

  ).17(دهند  دهنده به خود اختصاص می مالس انگور و گیالس امتیازات طعم بیشتری را نسبت به دیگر مواد طعمگرفتند که 
ای با  ههای میو با بررسی مقادیر آهن، مس، روی، منگنز، منیزیم، سدیم و پتاسیم در ماست) 2000( و همکاران 4سگارا-سانچز

. ای قرار دادند  را مورد ارزیابی تغذیهها  نمونه بررسی کرده و این تاثیر افزودن میوه را بر میزان مواد معدنی ماست طعم مختلف، 6
 برعکس ماست با طعم هلو دارای  ودبودنغلظت بسیار باالی آهن و منگنز  وحشی و آناناس حاوی های  توتهای حاوی ماست
 های میوه در ماست باعث افزایش میزان مس، آهن بطورکلی وجود تکه. سدیم و پتاسیم بود ، منگنز، منیزیم،آهنلظت غترین  پایین

  ).13( شود و منگنز می
  ها مواد و روش

  مواد
 ،فرنگی، سیب، شکر، اسید اسکوربیک  کشت آغازگر، توت،5 ناتراوهمواد مورد استفاده در این پژوهش شامل شیر پاستوریزه،

  . بودندEMB8 و PCA6 ،PDA7های   و محیط کشتاسید سیتریک

                                                 
1  - Osmodehydrofrozen 
2  - Stirred yoghurt 
3 - Zekai 
4 - Sánchez-Seggara 
5 - Retentate 
6  - Plate Count Agar 
7  - Potato Dextrose Agar 
8  - Eosine Methylene Blue 
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  ها روش
   ها سازی میوه آماده

ی تبدیل شدند و مستقیما در داخل شربت ساکارز با ها به قطعات کوچک میوهفرنگی،  پس از تهیه و شستشوی سیب و توت
لوط به طور مداوم بریکس مخ ).12( درصد اسیدآسکوربیک قرار گرفتند 1 درصد اسیدسیتریک و 2/0 و حاوی 70بریکس 

ها در شربت در نظر گرفته  زمان متوسطی که برای قرارگیری میوه. گردید  درجه تنظیم می70شد و دائما در حدود  گیری می اندازه
 .گرفتند ساعت روی پارچه صافی و در معرض هوا قرار 5ها از شربت خارج شده و به مدت  سپس میوه.  ساعت بود5شد حدود 

. گردیدند و تا زمان استفاده در فریزر نگهداری هشد منجمد - ºC 18های فرایندشده در دمای  مل شربت، میوهپس از جداسازی کا
 : 30فرنگی به نسبت  شدند اما قطعات توت قطعات سیب مستقیما اضافه ها از فریزر خارج شده و  بالفاصله قبل از مصرف، میوه

  . مورد استفاده قرار گرفتند  مخلوط شده و سپس70 با شربت ساکارز با بریکس 70
   تهیه ماست 

 درصد برای ناتراوه، با استفاده از مربع پیرسون نسبت بین شیر و ناتراوه 32 درصد برای شیر و 9با در نظر گرفتن ماده جامد 
 و پس  دیده حرارتºC95 -90 دمای تا  و ناتراوهشیرمخلوط  ،برای تهیه ماست.  درصد تعیین گردید18برای رسیدن به ماده جامد 

 اضافه  به شیرهایی که میوه همزمان با آغازگر در مورد نمونه. شد اضافه  مایه کشت به آنºC 42 از سردشدن و رسیدن به دمای
اما در مورد . شدشده به داخل ظروف ریخته  ها از قبل داخل ظروف مورد نظر توزین گردیده و سپس شیر تلقیح  شد، میوه می

هر . شد شده داخل ظروف ریخته  قیحشدند، فقط شیر تل به دلمه اضافه می 7/0- 8/0 پس از رسیدن به اسیدیته ها هایی که میوه نمونه
 آنها را از 1ها به  به محض رسیدن اسیدیته نمونه. گرفتند  قرار ºC45-42  تخمیر در اینکوباتور طی مرحلهدو نوع نمونه برای 

  .خچال قرار گرفتند  داخل یºC 4اینکوباتور خارج کرده و در دمای 
  ها آزمون
 متر pH و با استفاده از 2852طبق استاندارد ملی ایران به شماره   (pHگیری   شامل اندازهشده در حین تخمیر های انجام آزمون

Metrohm 1(بودند ) 2852مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره (گیری اسیدیته  اندازهو )  ساخت سوئیس691 مدل(.  
آلکادامانی  (سینرزیسگیری میزان  اندازه و گیری اسیدیته  اندازه،pHگیری   نیز شامل اندازهشده روی محصول ای انجامه آزمون
  .)6 و 1 ( بودند)و همکاران

 و نیز انجام شمارش کلی مورد آنالیز ها فرم  کلی بررسی حضور کپک و مخمر و جهت ها از نمونهدر طی مرحله نگهداری 
  . )16 و 10 (تندمیکروبی قرار گرف

دسر لبنی از نظر طعم، بافت و های  نمونه.  امتیازی انجام شد5بنی با استفاده از آزمون هدونیک های دسر ل ارزیابی حسی نمونه
  .ها ارزیابی شدند احساس دهانی توسط پانلیست

  طرح آماری
، مقایسه Mstatcافزار   آنالیز نتایج با نرم.فتگر های کامال تصادفی در سه تکرار انجام   در قالب طرح بلوکها کلیه آزمایش

  . صورت گرفتExcelافزار و رسم نمودارها با نرم) α%=5در سطح (ها به روش دانکن  میانگین
  نتایج و بحث 

  ای سازی فرموالسیون ماست میوه بهینه: مرحله اول 
  سینرزیس

ای که میوه پس از  با افزایش درصد میوه، در نمونه ،گردد  مشاهده می1همانطور که در شکل  ،های حاوی سیب در مورد نمونه
اما در شرایطی که میوه همزمان با کشت آغازگر به شیر اضافه گردید، با . ش یافتمقدار سینرزیس کاهتخمیر به ماست اضافه شد، 
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ه صورت افزایشی  درصد ب13 درصد، مقدار سینرزیس کاهش یافت اما این تغییر در سطح 10 درصد به 7افزایش درصد میوه از 
با افزایش درصد میوه، عمل . در کل، مقدار سینرزیس در شرایطی که میوه پس از تخمیر به ماست اضافه شد کمتر بود.ادامه یافت

 بافت سیب در .فتیا  ماست کاهش سینرزیسشد، در نتیجه میزان میوه  و آب ماست جذب قطعات فتگراسمز بیشتر صورت 
تفاوت  .دهد را بیشتر کاهش می سینرزیس و بنابراین کند ر است و آب بیشتری را از ماست جذب میت فرنگی سفت مقایسه با توت

  .(P<0.05)دار بوده است  ها معنی بین مقادیر سینرزیس نمونه
هایی که میوه پس از تخمیر به ماست اضافه  با افزایش درصد میوه، در نمونه، )2شکل  (فرنگی های حاوی توت در مورد نمونه

 درصد به 7آغازگر اضافه گردید، با افزایش درصد میوه از هایی که میوه همزمان با  اما در نمونه.  مقدار سینرزیس کاهش یافتشد
با افزایش .  درصد مجددا مقدار سینرزیس افزایش یافت13 درصد، مقدار سینرزیس کاهش نشان داد اما با رسیدن سطح میوه به 10

ه پس از تخمیر، مقدار سینرزیس کاهش نشان داد که احتماال به دلیل افزایش همبستگی بین بافتی درصد میوه در حالت افزودن میو
 درصد، سینرزیس زیاد شده است که 13 به 10درحالت افزودن میوه قبل از تخمیر، با افزایش درصد میوه از . باشد ها می نمونه

تفاوت در میزان .دلمه مناسب و در نتیجه افزایش آب آزاد بافتی باشداحتمال دارد دلیل آن تاثیر قطعات میوه در ممانعت از تشکیل 
  . تدار اس معنیها  سینرزیس نمونه

  مطلوبیت بافت
.  امتیاز بافت در هر دو نوع نمونه کاهش یافت،ها سیب در نمونهبا افزایش درصد  ،شود  مشاهده می3همانطور که در شکل 
ها  تفاوت در امتیاز بافت نمونه. داضافه گردید، در حد باالتری بو همزمان با آغازگر هایی که میوه امتیاز بافت مربوط به نمونه

  .(P<0.05) دار بود معنی
امتیاز بافت . در هر دو حالت افزودن میوه، میزان امتیاز بافت افزایش یافتبا افزایش درصد میوه، فرنگی،  در ماست حاوی توت

شده از هم  ای تشکیل  با افزودن میوه پس از تخمیر، بافت دلمه.دباالتر بو اضافه شد هایی که میوه همزمان با آغازگر در نمونه
شده  ای برعکس است زیرا ماست غلیظ و در نتیجه امتیاز بافت کاهش یافت که این حالت در خصوص ماست معمولی میوه هدپاشی
حالت افزودن میوه قبل از تخمیر در مقایسه با حالت پس  در .پذیر نبود زدن آن به خوبی امکان تری داشته و هم ای، بافت سفت میوه

کردن میوه و  از تخمیر، امتیاز بافت بیشتر بود چون افزودن میوه به یک دلمه سفت، باعث تخریب بافت آن گردیده و مخلوط
  .(P<0.05)دار بود  ها معنی تفاوت در امتیاز بافت نمونه .گیرد ماست نیز به خوبی صورت نمی

  ساس دهانیمطلوبیت اح
با افزایش درصد میوه، امتیاز احساس دهانی در هر دو نوع ، سیببا افزایش درصد  ،شود  مشاهده می5همانطور که در شکل 

تفاوت .داضافه گردید، در حد باالتری بوهایی که میوه همزمان با آغازگر  امتیاز احساس دهانی مربوط به نمونه. نمونه کاهش یافت
  .(P<0.05)دار بود  ها معنی نی نمونهبین امتیاز احساس دها

 میزان امتیاز احساس دهانی افزایش با افزایش درصد میوه، در هر دو حالت افزودن میوه،فرنگی،  های حاوی توت در نمونه
احساس  امتیاز تفاوت در. )6شکل ( د باالتر بوهایی که میوه همزمان با آغازگر اضافه شده امتیاز احساس دهانی در نمونه. یافت

  .(P<0.05) ددار بو ها معنی دهانی نمونه
   مرحله اولگیری نتیجه

وره  نوع محصول جهت ارزیابی کیفیت در طی د2 ها ، از بین کلیه نمونههای مرحله اول با توجه به نتایج حاصل از آزمون
  : نگهداری انتخاب گردیدند

 درصد و جهت 10تخاب شد که جهت سیب، مقدار میوه  از تخمیر انشرایط افزودن میوه قبلاز نظر زمان افزودن میوه، 
  . درصد تعیین گردید13فرنگی،  توت
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  بررسی تغییرات محصول در طی دوره نگهداری: مرحله دوم 
 حاوی سیب شده غلیظ ماست  نگهداری، پارامترهای مورد نظر در28با گذشت زمان نگهداری از روز اول پس از تولید تا روز 

  :رت ذیل تغییر کردند صو  بهفرنگی، و توت
1 - pH:   شود، مقدار   مشاهده می7 همانطور که در شکلpHاما پس از آن روند کاهشی نشان داد14 تا روز ها  نمونه  
 pHعلت کاهش ). p<0.05(داشت ها   نمونهpHداری روی  نگهداری اثر کامال معنی. ها بودیم  نمونهpH روند افزایشی دشاه

توانند  مخمرها با مصرف قند و تولید اسیدهای آلی می. ها اعم از مفید و مضر نسبت داد یکروارگانیسمتوان به فعالیت م را می
های موجود در محیط را مصرف  روتئینها پ با به پایان رسیدن منابع قندی، میکروارگانیسم.  را به دنبال داشته باشندpHاهش ک

 ).4 و 3 (گردد  محصول میpHکرده و این باعث افزایش 

 مقدار بقیه دوره روند افزایشی داشت اما در 14 پس از تولید تا روز ها از روز اول  اسیدیته نمونه:اسیدیته  - 2
 ).p<0.05(ها داشت  داری روی اسیدیته نمونه نگهداری اثر معنی. )8شکل  (فتاسیدیته کاهش یا

دوره  روز از 14 طول ها در مقدار سینرزیس نمونهشود،   مشاهده می9همانطور که در شکل  :سینرزیس  - 3
مقدار .  نگهداری ادامه یافت28 مقدار آن کمی افزایش نشان داد و این روند تا روز 21 کاهش یافت اما در روز نگهداری

توان به جذب آب  ها را می  روند کاهش سینرزیس نمونه.تر از سینرزیس در روز اول بود سینرزیس در کل دوره، پایین
افتی را کاهش داده و در ب ، آب میان مربوط دانست که به دلیل  انجام فعالیت اسمزییوهمهای  آزاد ماست توسط تکه

شدن   محصول و در نتیجه شلpHتوان به کاهش  ها را می  افزایش سینرزیس نمونه.یابد نتیجه سینرزیس نیز کاهش می
 ).p<0.05(ها داشت   داری روی سینرزیس نمونه نگهداری اثر معنی. )17 (بافت نسبت داد

سیب در طی دوره نگهداری روند ی حاوی ها امتیاز طعم نمونهشود،   مشاهده می10 همانطور که در شکل :طعم  - 4
نمونه در بیشترین امتیاز طعم . صورت افزایشی بود فرنگی به  حاوی توتهای کاهشی داشت که این حالت در مورد نمونه

برقراری تعادل  با . نگهداری بود28فرنگی مربوط به روز  اوی توتو در نمونه حم نگهداری هفتبه روز حاوی سیب مربوط 
). 7(یابد  ها افزایش می امتیاز طعم نمونه به ماست مولد عطر و آروما از میوه عوامل دهای میوه و ماست و نیز ورو بین تکه

 ).p<0.05(ها داشت  داری روی طعم نمونه نگهداری اثر معنی

بیشترین . طور متناوب حفظ نمود  در طول دوره نگهداری روند افزایشی و کاهشی را بهها امتیاز بافت نمونه  :بافت  - 5
 نگهداری داشتیم 21در روز فرنگی  های حاوی توت در روز هفتم نگهداری و در نمونههای حاوی سیب   در نمونه راامتیاز بافت

 .)p<0.05(ها داشت   داری روی بافت نمونه نگهداری اثر معنی. )11شکل (

 پس از ی حاوی سیب،ها امتیاز احساس دهانی نمونه شود،  مشاهده می12 همانطور که در شکل :احساس دهانی  - 6
 افزایش یافت اما در ادامه دوره نگهداری، امتیاز 92/3کاهش مختصر در روز سوم مجددا در روز هفتم نگهداری تا حد 

 با فرنگی ی حاوی توتها امتیاز احساس دهانی نمونه.   رسید15/3 به حداقل 28احساس دهانی کاهش نشان داد و در روز 
 و سپس با طی مسیر  رسید85/3پیشرفت زمان از روز اول تا هفتم نگهداری افزایش یافت و به بیشترین حد خود یعنی 

 کمترین . افزایش یافت75/3 نگهداری تا حد 28امتیاز احساس دهانی نمونه در روز .  رسید475/3 به 21کاهشی، در روز 
توان اینگونه  روند بهبود امتیاز احساس دهانی را می . داشتیم22/3امتیاز احساس دهانی را در روز اول نگهداری و به میزان 

 از بین رفته و باعث افزایش امتیاز احساس pH، طعم گس مربوط به ریتنتیت در اثر کاهش توجیه کرد که با پیشرفت زمان
 . نداشتها   داری روی احساس دهانی نمونه ثر معنینگهداری ا. دهانی گردیده است

شمارش کلی های حاوی سیب،  در مورد نمونهشود،   مشاهده می13 همانطور که در شکل :کلی شمارش  - 7
این نمونه در طول دوره نگهداری از روز اول تا چهاردهم روند کاهشی نشان داد اما مجددا در های  میکروارگانیسم
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 از نظر پراکندگی نوع PCAدر بررسی محیط کشت .  حد ناچیزی افزایش یافت، شمارش کلی در21روز 
ها شامل  اسید باکتری در تمامی روزهای نگهداری فقط توزیع الکتیک:  این نکات مشهود بودند ها میکروارگانیسم
سیلوس نیز رشد کرده ها را در محیط داشتیم؛ به استثنای روز اول نگهداری که در محیط با ها و الکتوباسیل استرپتوکوک
  .توان منشاء آن را از هوا و آلودگی ثانویه محصول دانست بود که می
روند تغییر شمارش کلی این نمونه به این صورت بود که به استثنای روند کاهشی فرنگی،  های حاوی توت  در مورد نمونه

 05/0 شاهد وجود PCA ها در محیط الی پرگنهبا بررسی اجم. روز سوم به هفتم، در بقیه موارد روند افزایشی مشهود بود
در روز سوم هیچ مخمری در محیط رشد ننمود اما تعداد اندکی باسیلوس . درصد پرگنه مخمر در روز اول نگهداری بودیم

 در بقیه روزهای .های محیط مختص به مخمرها بود  درصد از کل پرگنه02/0در روز هفتم نگهداری . در محیط بودند
 .ها، هیچ میکروارگانیسم دیگری در محیط رشد نکرد اسید باکتری ر از الکتیکنگهداری غی

شده از  های تهیه در کشت.  همراه با کلرامفنیکل مخصوص کپک و مخمرهاستPDA محیط کشت :کپک و مخمر  - 8
ن محیط با عدم رشد مخمر در ای. دای رشد نکر  در طی دوره نگهداری هیچ پرگنهPDAروی محیط های حاوی سیب  نمونه

توان به این امر مربوط دانست که ممکن است در مقدار   بودیم را میPCAوجود اینکه شاهد رشد مخمرها در محیط 
شده  های تهیه  در کشت.، مورد استفاده قرار گرفته هیچ مخمری وجود نداشته استPDAای که جهت کشت در محیط  نمونه

ای در روز اول نگهداری، روند افزایش تعداد  م رشد هر نوع پرگنهعلیرغم عد، )14شکل  (فرنگی از ماست حاوی توت
  .ای رشد ننمود  در محیط هیچ پرگنه28 و 21، 14مخمرها را تا روز هفتم داشتیم و در روز 

  7 و 3، 1ها در روزهای  فرم کلی ، حاوی سیبای ه  در ماست میوشود،   مشاهده می15همانطور که در شکل  :ها  فرم کلی - 9
از روز هفتم تا .  بودcfu/ml105×2 رشد کردند که بیشترین آنها در روز اول نگهداری و برابر با EMBدر محیط داری نگه

علت این امر را .عامل این امر دانستتوان   در نمونه را میpHها هیچ رشدی نداشتند که کاهش  فرم  نگهداری کلی28روز 
ها نامساعد  فرم شرایط برای رشد کلیها و نیز نگهداری در یخچال،  ونه نمpHتوان در این موضوع دانست که با کاهش  می

 اولیه pH و ºC 44 -7ها برای فعالیت مناسب نیاز به دمای فرم کلی.  از محیط حذف خواهند شدها شده و این میکروارگانیسم
رقابت با . ر به رشد نخواهند بودها قاد فرم  دارند و اگر شرایط محیط خارج از این محدوده باشد، دیگر کلی4/4- 5/4حداقل 
ها تحت تاثیر اسید  تر ساخته و این دسته از میکروارگانیسم ها مشکل فرم ها نیز شرایط را برای فعالیت کلی اسید باکتری الکتیک

  .)4 و 3 (گردند ها غیرفعال می اسید باکتری الکتیک تولید شده توسط الکتیک

  فقط در روز اول و سوم نگهداری مشهود بود و در دیگر EMBمحیط ها در  فرم کلیرشد فرنگی،  های حاوی توت در نمونه
 در روز هفتم نگهداری تعدادی مخمر در این محیط رشد نموده .ها در این محیط رشد نکرد فرم ای مربوط به کلی روزها هیچ پرگنه

 .بودند

  
  

 گیـری کلی نتیجه

جهت تولید عنوان یک تکنیک جدید  اعث بهبود بافت شده و بهاستفاده از تکنیک آبگیری اسمزی قبل از انجماد، ب •
 .باشد محصوالت حاوی میوه با کیفیت باال می

اندازی و   ا به دلیل افزایش قابل مالحظه غلظت ماست حاصل، کاهش آبه پذیرش حسی باالتر ماست حاوی این میوه •
 .نیز بهبود رنگ این محصوالت است

 .دهد محصوالت را افزایش میای، امتیاز طعم  افزایش سطح افزودن فراورده میوه •
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های الکتیک، تا  ها به شدت کاهش یافت در حالی که تعداد استرپتوکوک در طول دوره نگهداری، بقای الکتوباسیل •
 .آخر دوره نگهداری در حد باال باقی ماندند

 .هستیمهای فعال  اسید باکتری با افزایش رشد مخمرها در محیط شاهد کاهش تعداد الکتیک •

باشد و از لحاظ تغییرات  ای می های میوه  روشی مطلوب جهت تولید ماست" انجماد- آبگیری اسمزی"تکنیک  •
 .های حاصل در طی دوره نگهداری داریم را در ماستییرات غفیزیکی و شیمیایی کمترین ت

ها   بین پانلیستفرنگی در مقایسه با ماست حاوی سیب، پذیرش حسی باالتری را در ماست حاوی قطعات توت  •
 .های لبنی است فرنگی با فراورده داشت که به دلیل هماهنگ بودن طعم و آرومای توت
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  .ای  میوهشده  اثر درصد و زمان افزودن سیب بر مقدار سینرزیس ماست غلیظ- 1شکل 
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  .ای شده میوه  بر مقدار سینرزیس ماست غلیظرنگیف  اثر درصد و زمان افزودن توت- 2شکل 
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  .ای شده میوه  اثر درصد و زمان افزودن سیب بر مطلوبیت بافت ماست غلیظ- 3کل ش
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  .ای شده میوه  ماست غلیظر مطلوبیت بافتبفرنگی   اثر درصد و زمان افزودن توت- 4شکل 
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  .ای شده میوه  اثر درصد و زمان افزودن سیب بر مطلوبیت احساس دهانی ماست غلیظ-5شکل 
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  .ای شده میوه  ماست غلیظر مطلوبیت احساس دهانیبفرنگی  و زمان افزودن توت اثر درصد - 6شکل 
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  .pH  اثر دوره نگهداری بر - 7شکل 
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LSD = 0.06542
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  .اثر دوره نگهداری بر اسیدیته - 8شکل 
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  . اثر دوره نگهداری بر سینرزیس- 9شکل 
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  . اثر دوره نگهداری بر مطلوبیت طعم- 10شکل 

LSD = 0.5067
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  .ر مطلوبیت بافت اثر دوره نگهداری ب- 11شکل 
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  . اثر دوره نگهداری بر مطلوبیت احساس دهانی- 12شکل 
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  . اثر دوره نگهداری بر شمارش کلی- 13شکل 
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  . اثر دوره نگهداری بر تعداد کپک و مخمر- 14شکل 
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  .ها فرم  اثر دوره نگهداری بر تعداد کلی- 15شکل 
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