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  چكيده

 

هاي ضروري از  اي به دلیل دارا بودن كلسیم، پروتئین و اسید آمینه نبه تغذيهدر گذشته اعتقاد بر اين بود كه پودرهاي لبني تنها از ج هدف:

باشند. اما تحقیقات اخیر حاكي از آن است كه پودرهاي لبني در بهبود كمیت و كیفیت محصوالت  جمله لیزين، متیونین و تريپتوفان حائز اهمیت مي

 ويژه دسته بدون گلوتن مؤثرند. هصنايع پخت ب
 

درصد )براساس وزن آرد( بر میزان رطوبت، حجم  9و  6، 3، 0هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثر پودر پنیر در چهار سطح  ها: مواد و روش

 بود.در قالب يک طرح كامالً تصادفي بافت نان بدون گلوتن سورگوم  و مخصوص، رنگ پوسته

 

كه بود افزايش يافت. اين در حالي  سورگوم هاي نان بدون گلوتن نمونه وبتبا افزايش درصد پودر پنیر در فرموالسیون، میزان رط نتايج و بحث:

ساعت پس از پخت برخوردار بود. همچنین با  2درصد پودر پنیر از حجم مخصوص بیشتر و میزان سفتي كمتري در بازه زماني  6تنها نمونه حاوي 

والسیون نان بدون گلوتن سورگوم سبب كاهش روند بیاتي نسبت به نمونه بررسي نتايج مشخص گرديد كه افزودن پودر پنیر در تمام سطوح به فرم

 *Lدرصد پودر پنیر سبب كاهش میزان مؤلفه  3افزودن بیش از اين ساعت پس از پخت شد. عالوه بر  22در بازه زماني )نمونه فاقد پودر پنیر( شاهد 

 درصد مشاهده نگرديد. 5داري در سطح  ختالف معنياهاي تولیدي  نمونه *bو  *aمیزان مؤلفه  درپوسته شد در حالیكه 

 

امتیاز بیشتري را در پودر پنیر درصد  6و  3نشان داد كه دو نمونه حاوي هاي تولیدي  نمونهدر نهايت نتايج پذيرش كلي  گيري كلي: نتيجه

بود خصوصیات حسي نان بدون گلوتن سورگوم، قادرند توان گفت استفاده از پودر پنیر عالوه بر به و مي ها كسب نمودند ارزيابي حسي توسط پانلیست

 بهبود بخشند. رخي از خواص تكنولوژيكي آن راب

 

 پودر پنیر، نان بدون گلوتن سورگوم، بافت، رنگ پوسته هاي كليدي: واژه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 مقدمه -1
و بايد روزانه قسمت اعظمم انمرژي، پمروتئین،    داراي نقش كلیدي است  بیماران سیلیاكي محصوالت بدون گلوتن صنايع پخت در جیره غذايي

ايمن دسمته از   توجه به اين نكته ضروري است كه چنانچمه جهمت تولیمد    اما  هاي مورد نیاز اين افراد را تأمین نمايد. امالح معدني و بخشي از ويتامین

كاساوا، آمارانت، گندم سیاه  (،11م )، سورگو(9) نظیر ارزنج( و آرد بعضي از غالت اي )ذرت، سیب زمیني و برن از مواد نشاستهمحصوالت و به ويژه نان 

با تركیبات ديگر  اي ناشي از حذف گلوتن و جايگزين كردن آن استفاده نمايیم با مشكالت تكنولوژيكي عمده، (12) گنه گنه كه عاري از گلوتن هستند و

غیر قابل پذيرش براي و در نهايت  رطوبت پائین، بیاتي زودرس، ، حجم كمزبر و  بافت داخلي ضعیفكه در نتیجه آن محصولي با (1د )روبرو خواهیم ش

هايي جهت تقويت شبكه گلموتني و بهبمود خمواص كممي و كیفمي ايمن دسمته از         از اين رو محققین به دنبال افزودني(. 3) شود تولید ميكننده  مصرف

هاي بین سطحي،  ات اخیر حاكي از آن است كه پودر هاي لبني با تشكیل فیلممحصوالت مي باشند. يكي از اين افزودني ها پودرهاي لبني است.  تحقیق

تواند جايگزين مناسبي براي گلوتن در فرآورده هاي عماري از گلموتن    كند و مي اي مشابه با شبكه گلوتني در محصوالت صنايع پخت را ايجاد مي شبكه

(، شیر بدون چربمي  2ي لبني نظیر پودر شیر كامل، شیر تغلیظ شده، شیر پر چرب )(. همچنین گزارش شده است كه با استفاده از پودرها15باشند )

توان ظرفیت نگهداري آب در محصول را افزايش دادكه اين اممر منجمر بمه افمزايش      (، مي2( و انواع پروتئین هاي ايزوله شده )4پودر آب پنیر ) (،12)

از اين رو با توجه به مطالعات صورت گرفته و نیاز بیماران سیلیاكي به محصوالت (. 6) گردد محتواي رطوبتي و افت كمتر آن در طي فرآيند پخت مي

بر بهبود خواص كمي و كیفي )رطوبت، حجمم   پودر پنیرهدف از انجام اين تحقیق بررسي اثر سطوح متفاوت با كیفیت و كمیت مطلوب، صنايع پخت 

 سورگوم بود.( نان بدون گلوتن پذيرش كلي، بافت و رنگ پوستهمخصوص، 

 

 ها مواد و روش -2

 مواد -2-1

شهرستان زابل و آرد سويا از خاكستر و صفر درصد گلوتن از  66/0درصد چربي،  25/3درصد پروتئین،  6/9درصد رطوبت،  6/11آرد سورگوم با 

هیه و در سردخانه نگهداري گرديد. مخمر ممورد  كارخانه توس سويا )مشهد، ايران( تهیه شد. بدين منظور، آرد مورد نیاز براي انجام آزمايشات يكجا ت

( كه به شكل پودر مخمر خشک فعال و بصورت بسته بندي وكیوم بود از شركت خمیرمايه رضوي )مشهد، ايران( و  1استفاده )ساكارومايسس سرويسیا

 ( از شركت سان رز )مشهد، ايران(CMCلولز )پودر سفیده تخم مرغ از شركت گل پودر گلستان )گرگان، ايران( خريداري شد. صمغ كربوكسي متیل س

هاي معتبر خريمداري   شكر، نمک و روغن( از شركتپودر پنیر،  صمغ گوار از شركت روديا )فرانسه( تهیه گرديد. ساير مواد مورد نیاز در آزمايشات ) و

 شدند.

 

 ها روش-2-2

 توليد نان -2-2-1
درصمد   5/0درصد صمغ گوار،  5/1درصد روغن،  1درصد شكر،  1درصد نمک،  1ک، درصد مخمر خش 1درصد آرد سورگوم،  100خمیر نان با 

درصد آرد سوياي فعال بدون چربي و آب )مقدار الزم بر اساس جمذب آب فمارينوگراف(    10درصد پودر سفیده تخم مرغ،  5/0كربوكسي متیل سلولز، 

د با كلیه مواد اولیه خشک در مخزن همزن )مدل اسپیرال، ساخت كشور تايلند( درص 9و  6، 3، 0سطح  چهار سطحدر  پودر پنیرتهیه گرديد. در ادامه 

دقیقه هم زده شد، روغن در دقیقه ششم به فرموالسیون  10دور در دقیقه به مدت  150ها افزوده گرديد و خمیر با  مخلوط شدند و آب مورد نیاز به آن

 250گراد( صورت گرفت، سپس خمیر به قطعمات   درجه سانتي 25دقیقه در دماي محیط ) 30اضافه گرديد. پس از تهیه خمیر، تخمیر اولیه به مدت 

دقیقه در دماي محیط به منظور سپري شدن زمان تخمیر میاني قرار گرفت. بعد از طي  6 -10گیري به مدت  گرمي تقسیم گرديد و پس از عمل چانه

گراد در بخار اشباع انجام شد. سپس عممل   درجه سانتي 45قه در گرمخانه با دماي دقی 45شدن اين مرحله و فرم دادن خمیر، تخمیر نهايي به مدت 

دقیقه انجام شد. پس از سرد شدن، هر  13گراد و مدت زمان  درجه سانتي 260، ايتالیا( با دماي ZuccihelliForniپخت در فر گردان با هواي داغ )

 (.3د )بندي و در دماي محیط نگهداري شدنبي خصوصیات كمي و كیفي، بسته هاي پلي اتیلني به منظور ارزيا ها در كیسه يک از نمونه

 آزمون رطوبت سنجي-2-2-2

ساعت پس از  2ها در فاصله زماني  استفاده گرديد. براي اين منظور نمونه 44-16شماره  AACC ،2000جهت انجام اين آزمايش از استاندارد  

 (.5) گراد قرار گرفتند درجه سانتي 100-105اخت كشور كره جنوبي( با حرارت ، سOF-O2G، مدل Jeto Techپخت، در آون )مارک 

 آزمون ارزيابي حجم مخصوص-2-2-3

استفاده شد. براي اين  22-10شماره  AACC ،2000گیري حجم مخصوص از روش جايگزيني حجم با دانه كلزا مطابق با استاندارد  براي اندازه 

 (.5يد )تهیه گرد كیک متر از مركز هندسي سانتي 2×2اي به ابعاد  ز پخت، قطعهساعت پس ا 2منظور در فاصله زماني 

                                                   
1
- S.cerevisiae 
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 آزمون ارزيابي رنگ پوسته -2-2-4
*ساعت پس از پخت، از طريق تعیین سه شاخص  2در فاصله زماني  كیکآنالیز رنگ پوسته  

L  ،*
a  و*

b  و با استفاده از تكنیک پردازش تصوير

 (.16) صورت پذيرفت

 ن ارزيابي بافتآزمو-2-2-5
 (.13ت )انجام گرف سنج براساس روش پورفرزاد و همكاران ساعت پس از پخت، با استفاده از دستگاه بافت 22و  2ارزيابي بافت نان در فاصله زماني 

مورد تجزيه  42/1 نسخه Mstat-cنتايج بدست آمده در قالب يک طرح كامالً تصادفي با استفاده از نرم افزار : تجزيه و تحليل آماري -2-2-6

( مقايسمه گرديمد و جهمت رسمم     P<0.05درصمد )  5سه تكرار با استفاده از آزمون دانكن در سطح   و تحلیل آماري قرار گرفت. بدين ترتیب میانگین

 استفاده شد. Excelنمودارها از نرم افزار 

 

 نتايج و بحث -3

 رطوبت -3-1

شود با افزايش درصد پودر پنیر در  آورده شده است. همانگونه كه مشاهده مي 1شكل  پودر پنیر بر میزان رطوبت درافزودن نتايج تأثیر 

 3( كه البته بین نمونه حاوي P<0.05داري افزايش يافت ) ها نسبت به نمونه شاهد به طور معني فرموالسیون نان بدون گلوتن، میزان رطوبت نمونه

درصد مشاهده نگرديد. بنابراين با بررسي نتايج مشخص شد كه  5داري در سطح  ر( تفاوت معنيدرصد از اين پودر لبني و نمونه شاهد )فاقد پودر پنی

( و 53/29 ±59/0( و كمترين میزان آن به ترتیب مربوط به شاهد )26/30 ±52/0درصد پودر پنیر ) 9بیشترين میزان رطوبت مربوط به نمونه حاوي 

( به اين نكته اشاره نمودند كه تركیبات لبني و آرد سويا با 1962باشد. بلیتز و گروش ) ( مي52/29 ±52/0درصد از اين پودر لبني ) 3نمونه حاوي 

 (.6) شوند میزان رطوبت محصول نهايي ميافزايش ظرفیت نگهداري وحفظ آب در حین فرآيند پخت و پس از آن سبب افزايش 

 

 

 
 اثر پودر پنير بر رطوبت نان بدون گلوتن. -1شكل 

 

 م مخصوصحج -3-2

شود با افزودن پودر پنیر به فرموالسیون  آورده شده است. همانگونه كه مشاهده مي 2پودر پنیر بر حجم مخصوص در شكل افزودن نتايج تأثیر 

لبني  درصد از اين پودر 6ها نسبت به نمونه شاهد افزايش يافت كه اين افزايش فقط در نمونه حاوي  نان بدون گلوتن، میزان حجم مخصوص نمونه

دار بود. بنابراين با مشاهده نتايج مشخص گرديد كه بیشترين میزان حجم مخصوص مربوط به نمونه  درصد معني 5نسبت به نمونه شاهد در سطح  

درصد( بر  9و  6، 3، 0( با بررسي اثر هفت نوع پودر لبني در چهار سطح )2003باشد. گاالگر و همكاران ) ( مي24/2 ±05/0درصد پودر پنیر ) 6حاوي 

از طريق خواص كمي نان بدون گلوتن به اين نكته اشاره نمودند كه پودرهاي لبني با پروتئین باال و الكتوز كم )كه پودر پنیر جزء اين دسته است( 

يش حجم افزااستحكام بخشیدن به شبكه تشكیل شده در بافت محصول و حفظ و نگهداري بیشتر سلول هاي گازي در حین فرآيند پخت، توانايي 

 (.6) محصول نهايي را دارند

 



 

 

 
 اثر پودر پنير بر حجم مخصوص نان بدون گلوتن. -2شكل 

 

 سفتي-3-3

آورده شده است. نتايج  3در شكل ساعت پس از پخت به ترتیب  22و  2پودر پنیر بر میزان سفتي مغز نان در فاصله زماني افزودن نتايج تأثیر 

درصد پودر پنیر داراي میزان سفتي كمتري نسبت به نمونه  6كه فقط نمونه حاوي  دهد پس از پخت نشان ميساعت  2میزان سفتي در فاصله زماني 

داري مشاهده نگرديد.  درصد از اين پودر لبني و نمونه شاهد اختالف معني 9و  3است. اين در حالي بود كه بین نمونه حاوي  P<0.05شاهد در سطح 

كه افزودن پودر پنیر به فرموالسیون نان بدون گلوتن در تمامي  ساعت پس از پخت نشان داد 22فاصله زماني  از سوي ديگر نتايج میزان سفتي در

ساعت پس از  22شد. همچنین با مشاهده نتايج در فاصله زماني  P<0.05دار میزان سفتي نسبت به نمونه شاهد در سطح  سطوح سبب كاهش معني

درصد  6( مربوط به نمونه حاوي 133/2 ±05/0كمترين آن ) ( مربوط به شاهد و263/2 ±11/0پارامتر ) پخت مشخص گرديد كه بیشترين میزان اين

( به نتايج 2003( و گاالگر و همكاران )2002(، استاتوپولوس و همكاران )2011(، روندا و همكاران )2011پودر پنیر مي باشد. لیک و همكاران )

نظیر پودرهاي لبني و پروتئین ايزوله شده سويا به نان بدون گلوتن و كاهش سرعت بیاتي و میزان سفتي  مشابهي در اثر افزودن تركیبات پروتئیني

 (.15و  14، 10، 6) طي مدت زمان نگهداري دست يافتند محصول نهايي نسبت به نمونه شاهد )نمونه فاقد اين افزودني ها( در

 

 

 
 .اثر پودر پنير بر سفتي مغز نان بدون گلوتن -3شكل 

 

 رنگ -3-4

شود با افزايش  آورده شده است. همانگونه كه مشاهده مي 1( در جدول *bو  *L* ،aهاي رنگي پوسته ) نتايج تأثیر افزودن پودر پنیر بر مؤلفه

داري  ه طور معنيدرصد از اين پودر لبني نسبت به نمونه شاهد ب 3هاي نان بدون گلوتن به جز نمونه حاوي  نمونه *Lدرصد پودر پنیر میزان مؤلفه 

( به ترتیب مربوط به 12/39 ±10/0و  62/0± 34/39)*L كه بیشترين میزان مؤلفه  (. همچنین با مشاهده نتايج مشخص شدP<0.05كاهش يافت )

باشد. به نظر  مي (94/35 ±61/0درصد از اين پودر لبني ) 9كمترين میزان اين مؤلفه مربوط به نمونه حاوي  درصد پودر پنیر و 3شاهد و نمونه حاوي 

نمونه هاي حاوي پودر پنیر حضور مقدار اندک الكتوز موجود در اين افزودني لبني باشد. در همین راستا گاالگر   *Lمي رسد علت كاهش میزان مؤلفه 

. از سوي ديگر بررسي نتايج (6) دنان بدون گلوتن دست يافتن *L نوع پودر لبني بر میزان مؤلفه  2( به نتايج مشابهي در اثر افزودن 2003و همكاران )

درصد  5داري در سطح اطمینان  تغییر معني *bو  *aكه افزودن پودر پنیر به فرموالسیون نان بدون گلوتن در میزان دو مؤلفه  پژوهش حاضر نشان داد

 كند. ايجاد نمي
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 اثر پودر پنير بر رنگ پوسته نان بدون گلوتن. -1جدول 

مؤلفه هاي 

 رنگي

 یر )درصد(پودر پن 

 0 3 6 9 

L* 
a*

  ns 
b*  ns 

 

a62/0± 34/39 

65/1± 61/4 

56/2± 26/12 

a10/0± 12/39 

21/0± 64/4 

34/2± 20/12 

b34/0± 96/32 

05/1± 66/4 

16/1± 09/12 

c61/0± 94/35 

62/1± 25/4 

16/0± 02/13 

 .تفاوت معني داري ندارند P<0.05حروف مشابه در هر رديف از نظر آماري در سطح 

ns           :  از نظر آماري در سطحP<0.05 .تفاوت معني داري ندارند 
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