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  چکیده
بر خـواص  درصد  75/0و  6/0، 45/0هاي چربی در غلظت جایگزینعنوان بهصمغ دانه ریحان  در این تحقیق، اثر سطوح مختلف صمغ گزانتان و

بـا   هـا جریـان نمونـه   خصوصیات. چرب مورد بررسی قرار گرفتکمسس مایونز اندازه قطرات روغن  و امولسیون، پارامترهاي رنگپایداري رئولوژیکی، 
هـا جـزء سـیاالت غیرنیـوتنی سودوپالسـتیک      نتایج نشان داد تمامی نمونه شد. کاسون توصیفو  بالکی -، بینگهام، هرشلپاورال هايمدلاستفاده از 

ها کاهش پیـدا  ، شاخص رفتار جریان تمامی نمونهدرصد75/0تا  45/0ریحان) از  -باشند. با افزایش غلظت صمغ (گزانتان، ریحان و مخلوط گزانتانمی
صمغ گزانتان تعلق داشـت، امـا    درصد 75/0ي افزایش یافت. بیشترین ضریب قوام به نمونه محتوي ضریب قوام و ویسکوزیته ظاهر کرد، در حالی که

حاوي  امولسیون پایداري باالیی داشتند. نگهداريها در طول تمام نمونهصمغ دانه ریحان بود. درصد  45/0کمترین مقدار مربوط به نمونه تثبیت شده با 
 Lپارامتر رنگی  صمغ گزانتان بیشتریندرصد  45/0سس مایونز تثبیت شده با  .روغن را داشت ن اندازه قطراتتریصمغ دانه ریحان پاییندرصد  45/0

  را به خود اختصاص داد.
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  1  مقدمه
 سراسـر دنیـا   کـه  است امولسیونی هايجمله سس از مایونز سس

 کـه  مطلوبی طعم از گذشته سس این. است کرده پیدا فراوانی رفمص
 پدید هاساالد و ساندویچ انواع مانند هاییغذا در چاشنی یک عنوانبه

 راآن  اصلی که ترکیبات روغن و مرغتخم مانند موادي بدلیل آورد،می
 الزم انـرژي  و مغـذي  مـواد  تامین در موثري نقش دهند،می تشکیل

 تعریـف  ). طبـق 1995 و همکـاران،  Raghubeerارد (د انسـان  براي
روغن شدن امولسیون از که است چاشنی مایونز سس ایران، استاندارد

 سرکه شامل مایع فاز یک در) درصد 66 حداقل( خوراکی گیاهی هاي
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 صـورت بـه  کـه  اسـت  غذایی فرآورده مایونز واقع در. آیدمی وجود به
 رنگ. است مالیم مزه بو و رايدا و بوده آب در روغن دائم امولسیون

 1/4ز ا نبایـد  و بـوده  6/3-4 بـین  آن pH و رنگ کم زرد تا کرم آن
 در روغـن  قطـرات  ). اندازه2454 ایران، شماره استاندارد( نماید تجاوز
 وسـیله به قطرات این. است میکرون 64/2 حدود متوسط بطور مایونز

 وشـیده پ انگسـترم  200-100 تقریبـی  ضـخامت  بـا  نازك غشاء یک
 ).1381زاده،  ترابی(اند شده

 تـوجهی  قابـل  افزایش هاچربی و روغن مصرف اخیر هايدهه در
 غـذایی  مـواد  برخـی  افزایش، مصرف این دالیل جمله از. است داشته
 ها بـه انواع روغن از هاآن در مناسب هايویژگی ایجاد براي که است

 مانند سس مایونز .رودبکار می تولید یا فرموالسیون در زیادي میزان
 زیـاد  مصـرف . شـود مـی  اسـتفاده  درصد روغن 65 حداقل آن در که

 هاییبیماري و عوارض بروز باعث غذایی رژیم در هاروغن و هاچربی
 Birchشود (مرگ می حد تا حتی قلب نارسایی و شرایین تصلب چون

   ).Lindley 1987.و 
 روغـن  فمصـر  براي زیادي تمایل خوشبختانه در چند دهه اخیر

). 1992و همکـاران،   Bruhnبوجود آمده است ( غذایی رژیم در کمتر

 نشریه پژوهشهاي علوم و صنایع غذایی ایران 
  65-78ص. 1396اردیبهشت - ، فروردین1، شماره 13جلد 
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