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  چكيده
 

د مغذي زياد )پروتئین و چربي با قابلیت هضم باال(، پلي سازي محصوالت صنايع غذايي به دلیل موا شیر سويا يا فوچانگ عالوه بر غني هدف:

اسیدهاي چرب اساسي، لسیتین و آهن قادر است با تقلید از برخي خواص ويسكواالستیك گلوتن در محصوالت بدون گلوتن صنايع پخت بر كمیت و 

 كیفیت اين دسته از مواد غذايي مؤثر باشد.

 

 10و  7، 5، 3، 0شیر سويا در پنج سطح حاصل از هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثر پودر گرفته  با توجه به مطالعات صورت :ها مواد و روش

 بود. در قالب يك طرح كامالً تصادفي بافت كیك بدون گلوتن سورگوم و درصد )براساس وزن آرد( بر میزان رطوبت، تخلخل، رنگ پوسته

 

كه بود افزايش يافت. اين در حالي  هاي كیك بدون گلوتن نمونه والسیون، میزان رطوبتدر فرم پودر شیر سويابا افزايش درصد  نتايج و بحث:

درصد  5افزودن تنها  . همچنین با بررسي نتايج مشخص گرديد كهندبرخوردار بودي بیشترمیزان تخلخل از  پودر شیر سويادرصد  7و  5نمونه حاوي 

عالوه  )نمونه فاقد پودر شیر سويا( شد.نسبت به نمونه شاهد  میزان سفتي بافت سبب كاهش كیك بدون گلوتن سورگومبه فرموالسیون  پودر شیر سويا

هاي تولیدي  نمونه *bو  *aمیزان مؤلفه  دردر حالیكه  گرديدپوسته  *Lسبب كاهش میزان مؤلفه  پودر شیر سويا در تمام سطوحافزودن اين بر 

 .ايجاد ننموددرصد  5داري در سطح  اختالف معني

 

خصوص نمونه  هب) پودرشیر سويادرصد  5و  3نشان داد كه دو نمونه حاوي هاي تولیدي  نمونهدر نهايت نتايج پذيرش كلي  گيری كلی: يجهنت

توان گفت افزودن پودر شیر سويا سبب  . در نهايت ميها كسب نمودند امتیاز بیشتري را در ارزيابي حسي توسط پانلیست (درصد از اين افزودني 5حاوي 

 گردد. ود خصوصیات كمي و كیفي كیك بدون گلوتن سورگوم ميبهب
 

  شیر سويا، كیك بدون گلوتن سورگوم، بافت، رنگ، تخلخل حاصل از پودر های كليدی: واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مقدمه -1
ات پیرامون تولید مواد غذايي بدون استفاده از يك رژيم غذايي بدون گلوتن است، مطالع بیماري سیلیاكامروزه با توجه به اينكه تنها راه درمان 

عنوان يكي از محصوالت  دهد از اهمیت زيادي برخوردار است. كیك به ويژه محصوالت صنايع پخت كه قوت غالب افراد جامعه را تشكیل مي  گلوتن به

اين محصول بايستي داراي بافتي  .(10د )ادي دارخصوص كودكان و نوجوانان طرفداران زي صنايع آردبر داراي تنوع بااليي بوده و در بین افراد جامعه به

 بهبود كمیت و كیفیتبنابراين جهت . گلوتن است به عهده شبكه اين حالتحفظ  كه هاي ريز با ديواره نازك و حالت اسفنجي باشد متخلخل، حفره

 (،11وم )سورگ، (7) نظیر ارزنفاقد گلوتن از غالت  اي )ذرت، سیب زمیني و برنج(، آرد بعضي از مواد نشاسته ي كه به طور معمولمحصوالت بدون گلوتن

تهیه مي شوند، مي و هیدروكلوئیدها ( 4)ها )لیپوكسي ژناز و ترانس گلوتامیناز  تركیباتي نظیر آنزيمبه همراه ( 6) كاساوا، آمارانت، گندم سیاه و گنه گنه

و يا تقويت آن به منظور بهبود به منظور تقلید از خواص گلوتن استفاده نمود.  توان از موادي نظیر آرد سويا، پروتئین ايزوله شده سويا و حتي شیر سويا

آرد سويا به منظور افزايش محتواي پروتئیني و بهبود ساختار بافت محصوالت بدون گلوتن زيرا  استفاده نمود كمیت و كیفیت اين دسته از محصوالت 

خاصیت امولسیون كنندگي، غلیظ كنندگي، كف زايي و ظرفیت مناسب نگهداري آب كاربرد  رود. سويا در تكنولوژي مواد غذايي به دلیل به كار  مي

 17درصد كربوهیدرات كه شامل  30درصد پروتئین كه عمدتاً گاليسین و  50. پروتئین سويا طبیعت و ماهیت گلوبولي داشته و داراي (12)زيادي دارد 

هاي  باشد. آرد سويا با افزايش جذب آب در خمیر، تشكیل فیلم و توزيع يكنواخت سلول درصد رافینوز است، مي 3 درصد استاكیوز و 13درصد ساكارز، 

گردد. همچنین سويا نقش مهمي در تعديل فرآيند بیاتي و افزايش ماندگاري دارد. اين بدين  هوا سبب ايجاد بافت يكنواخت و تردتر در محصول مي

باشند با سرعت كمتري در طي مدت زمان نگهداري انجام  آمیلوپكتین در محصوالت صنايع پخت كه حاوي سويا مي معني است كه كريستالیزاسیون

هدف از انجام اين  با خواص كمي و كیفي مطلوب،بنابراين با توجه به مطالعات صورت گرفته و نیاز جامعه به تولید محصوالت بدون گلوتن  .(9)گیرد  مي
 رطوبت، تخلخل، رنگ پوسته و بافت كیك بدون گلوتن سورگوم بود.بهبود  درصد بر 9و  6، 3، 0ي اثر شیر خشك سويا در چهار سطح بررس  پژوهش

 

 ها مواد و روش-2

 مواد-2-1

د. بدين خاكستر و صفر درصد گلوتن از شهرستان زابل تهیه ش 66/0درصد چربي،  25/3درصد پروتئین،  6/9درصد رطوبت،  6/11آرد سورگوم با 

و  روغن نباتي مايعمنظور، آرد مورد نیاز براي انجام آزمايشات يكجا تهیه و در سردخانه نگهداري گرديد. ساير مواد مورد نیاز در آزمايشات شامل شكر، 

ها تهیه و در يخچال  یككننده مواد اولیه قنادي خريداري و تخم مرغ تازه نیز يك روز قبل از تولید روزانه ك بیكینگ پودر از يك فروشگاه عرضه

صمغ  تهیه گرديد. 1363تدوين شده در سال  6025نگهداري شد. شربت اينورت نیز مطابق با دستورالعمل موجود در استاندارد ملي ايران به شماره 

 د.خريداري ش شیر خشك سويا از شركت سويا سان )ايران، تهران(و صمغ گزانتان و وانیل از شركت روديا )فرانسه( ، گوار

 

 ها روش -2-2

 روش توليد كيك-2-2-1
درصدد   2درصدد شدربت ايندورت،     12درصد تخم مرغ،  36درصد روغن،  25درصد پودر شكر،  25درصد آرد سورگوم،  100خمیر كیك حاوي 

در ابتدا  (.13) گراف( بودو آب به میزان الزم )براساس جذب آب فارينو درصد صمغ گوار 6/0درصد صمغ گزانتان،  3/0 ،درصد وانیل 2/0بیكینگ پودر، 

دور در دقیقه و  126، ژاپن( با سرعت Electra EK-230Mبا استفاده از يك همزن برقي )منظور تهیه خمیر كیك، روغن، پودر شكر و تخم مرغ  به 

اضافه شد و عمل همزدن به هاي هوا ايجاد گردد. سپس آب و شربت اينورت به اين كرم  دقیقه مخلوط شدند تا يك كرم حاوي حباب 6در مدت زمان 

 دقیقه ادامه يافت. در مرحله بعد بیكینگ پودر و وانیل به آرد سورگوم اضافه گرديد و مخلوط حاصل به صورت تدريجي به كرم افزوده شد. در 4مدت 

اي  نهايت با استفاده از يك قیف پارچه در مخلوط اضافه گرديد. بهدرصد  9و  6، 3، 0شیر خشك سويا در چهار سطح تیمارها ادامه با توجه به هر يك از 

(Lebensmittelecht )ها قرار گرفته بودند، ريخته شد. سپس عمل  گرم از خمیر تهیه شده، درون كاغذهاي مخصوص كیك كه درون قالب 55، آلمان

دقیقه انجام گرديد. پس  20و به مدت زمان  گراد درجه سانتي 170( در دماي ، ايتالیاZuccihelliForniپخت در فر آزمايشگاهي گردان با هواي داغ )

 (14شدند ) بندي و در دماي محیط نگهداري ستههاي پلي اتیلني به منظور ارزيابي خصوصیات كمي و كیفي، ب ها در كیسه از سرد شدن، هر يك از نمونه

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

 (.2) گراد قرار گرفتند درجه سانتي 100-105، ساخت كشور كره جنوبي( با حرارت OF-O2G، مدل Jeto Techدر آون )مارك 
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 تخلخلآزمون ارزيابی  -2-2-3
 (.16) صورت پذيرفتبا استفاده از تكنیك پردازش تصوير ساعت پس از پخت  2در فاصله زماني  كیك میزان تخلخل بافتآنالیز  

 آزمون ارزيابی رنگ پوسته -2-2-4
*ساعت پس از پخت، از طريق تعیین سه شاخص  2در فاصله زماني  كیكآنالیز رنگ پوسته  

L  ،*
a  و*

b  و با استفاده از تكنیك پردازش تصوير

 (.16) صورت پذيرفت

 افتآزمون ارزيابی ب-2-2-5

 ,CNS Farnell مددل   QTS 1سدنج  پدس از پخدت، بدا اسدتفاده از دسدتگاه بافدت      و يك هفتده  ساعت  2در فاصله زماني  كیكارزيابي بافت  

UK متدر   سدانتي  6/1متدر عدرد در    سانتي 5/2اي ) . حداكثر نیروي مورد نیاز براي نفوذ يك پروب با انتهاي استوانهانجام شدساخت كشور انگلستان

 30نیوتن و  05/0به ترتیب  4و نقطه هدف 3نقطه شروع .محاسبه گرديد 2، به عنوان شاخص سفتيكیكمتر در دقیقه از مركز  میلي 60ا سرعت ارتفاع( ب

 (.15) متر بود میلي

 

 نتايج و بحث-3

 رطوبت-3-1
ها نسبت  بدون گلوتن، میزان رطوبت نمونه كیك روغنيدر فرموالسیون  سويا پودر شیربا افزايش درصد شود  مشاهده مي 1در شكل همانگونه كه 

داري در سطح  معني شاهد تفاوتنمونه و  افزودنيدرصد از اين  3( كه البته بین نمونه حاوي P<0.05داري افزايش يافت ) طور معني به نمونه شاهد به

 سويا درصد پودر شیر 10بت مربوط به نمونه حاوي درصد مشاهده نگرديد. بنابراين با بررسي نتايج مشخص شد كه بیشترين میزان رطو 95اطمینان 

باشد.  ( مي63/16 ±52/0)افزودني درصد از اين  3( و نمونه حاوي 59/16 ±26/0كمترين میزان آن به ترتیب مربوط به شاهد ) ( و41/20 25/0±)

افزايش  به دلیل محتواي باالي پروتئیني سبب د سويانظیر آر سويا هاي تهیه شده از افزودنينكته اشاره نمودند كه  اين به (1967بلیتز و گروش )

 (.3) يابد میزان رطوبت محصول نهايي افزايش مي كه در نتیجه اين امر گردند ميدر حین فرآيند پخت و پس از آن  آبحفظ  ظرفیت نگهداري و

 

 
 پودر شير سويا بر رطوبت كيك روغنی بدون گلوتن.اثر  -1شكل 

 

 تخلخل -3-2

 7و  5حاوي  نمونه تخلخل دوبدون گلوتن، میزان  كیك روغنيفرموالسیون  به سويا پودر شیر افزودنبا گردد  مشاهده مي 2كل همانگونه كه در ش

افزايش يافت. همچنین نتايج نشان داد كه بین شاهد و دو نمونه P<0.05 داري در سطح  طور معني بهنسبت به نمونه شاهد درصد از اين افزودني 

تخلخل كه بیشترين میزان  شدمشخص  مشاهده نتايجبنابراين با درصد وجود ندارد.   5داري در سطح  سويا تفاوت معني پودر شیردرصد  9و  3حاوي 

( و فلمینگ و 2002دوگزاستاكیسا ). باشد سويا مي درصد پودر شیر 7و  5( به ترتیب مربوط به نمونه حاوي 62/30 ±13/0و  11/31 47/0±)

هاي خود به اين نتیجه دست يافتند كه سويا قابلیت حفظ گاز در خمیر و توزيع يكنواخت آن در محصول نهايي را  ررسيدر  ب (1997سوسولسكي )

توان نتیجه گرفت محصوالت  . بنابراين مي(6و  5) دهد كه البته استفاده بیش از حد آن اثرات منفي بر خصوصیات بافت محصول نهايي دارد افزايش مي

                                                   
1
 Texture Analyzer 

2
- Hardness 

3
- Trigger Point 

4
 - Target Value 



 

 

درصد( توانايي افزايش میزان تخلخل را در مقايسه  7و  5سويا نظیر آرد و حتي شیر تهیه شده از آن )به خصوص سطح حاوي تركیبات مختلف لوبیاي 

 .محصوالت فاقد اين افزودني دارند با

 

 
 اثر پودر شير سويا بر تخلخل كيك روغنی بدون گلوتن. -2شكل 

 رنگ -3-3

كیك روغني بدون گلوتن نسبت به نمونه  هاي نمونه*L سويا میزان مؤلفه   ش درصد پودر شیرگردد با افزاي مشاهده مي 1همانگونه كه در جدول 

داري در  درصد از اين افزودني اختالف معني 7و  5، 3(. اين در حالي است كه بین سه نمونه حاوي P<0.05داري كاهش يافت ) طور معني شاهد به

 ( مربوط به نمونه شاهد و11/0± 17/47) *Lكه بیشترين میزان مؤلفه  نتايج مشخص شد درصد مشاهده نشد. همچنین با بررسي 5سطح اطمینان 

كه افزودن پودر  دهد باشد. از سوي ديگر نتايج پژوهش حاضر نشان مي ( مي33/46 ±49/0سويا ) درصد پودر شیر 10كمترين آن مربوط به نمونه حاوي 

 كند. ايجاد نمي P<0.05داري در سطح  تغییر معني *b و *aیزان دو مؤلفه شیر سويا به فرموالسیون كیك روغني بدون گلوتن در م

 

 بدون گلوتن.روغنی رنگ پوسته كيك بر  پودر شير سويااثر  -1جدول 

مؤلفه هاي 

 رنگي

 پودر شیر سويا )درصد( 

 0 3 5 7 10 
L* 

a*
  ns 

b*  ns 

 

a11/0± 17/47 

52/0± 39/5 

31/4± 53/24 

ab42/0± 73/46 

41/0± 45/5 

51/3± 27/24 

ab24/0± 75/46 

62/0± 54/5 

53/1± 16/24 

ab11/0± 63/46 

35/1± 26/5 

75/2± 02/24 

b49/0± 33/46 

31/0± 63/5 

09/2± 92/23 

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

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

 

 سفتی -3-4

 P<0.05به نمونه شاهد در سطح پودر شیر سويا از سفتي بیشتري نسبت درصد  10نمونه حاوي  گردد، تنها مشاهده مي 3همانگونه كه در شكل 

درصد از اين افزودني مشاهده  5است كه كمترين میزان سفتي در نمونه حاوي ي . اين در حالبرخوردار بود ساعت پس از پخت 2در فاصله زماني 

كه افزودن پودر شیر سويا به فرموالسیون كیك بدون  از سوي ديگر نتايج میزان سفتي در فاصله زماني يك هفته پس از پخت حاكي از آن بود گرديد.

شد. همچنین با مشاهده نتايج در فاصله زماني  P<0.05ه نمونه شاهد در سطح دار میزان سفتي نسبت ب گلوتن در تمامي سطوح سبب كاهش معني

مربوط به نمونه ( 233/2 ±11/0)آن كمترين  وشاهد مربوط به  (633/3 ±10/0) اين پارامتر نمیزا گرديد كه بیشترين يك هفته پس از پخت مشخص

درصد بر میزان سفتي  10و  7، 5، 3با بررسي اثر پودر شیر سويا در چهار سطح  (1369شمشیرساز و همكاران )باشد.  سويا مي درصد پودر شیر 5حاوي 

. (1) باشد ها در مقايسه با نمونه فاقد اين افزودني مي سويا قادر به كاهش میزان سفتي بافت نمونه نان بربري به اين نتیجه دست يافتند كه پودر شیر

د پروتئین ايزوله شده سويا در خمیر كیك بدون گلوتن از طريق بهبود خصوصیات رئولوژي كاربر كه بیان نمودند (2011روندا و همكاران )همچنین 

 (.15) شود گلوتن مي خمیر سبب كاهش میزان سفتي مغز كیك بدون
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 اثر پودر شير سويا بر سفتی كيك روغنی بدون گلوتن. -3شكل 
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