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چکیده
در اين پژوهش ،امکان جايگزين کردن تمام و درصدی ازقند ساکارز با زايلیتول در غلظتهای مختلف مورد مطالعه قرار
گرفت .به اين منظور قند الکلی زايلیتول بصورت  %011جايگزين ساکارز و ياترکیب شده با اولیگوفروکتووز ،سواکارز و
مخلوط اين دو قند در فرموالسیون کیک اسفنجی استفاده شد .ويژگی های فیزيکی خمیر کیک کوه باوارت بود ود از وزن
مخصوص و قوام  ،ويژگی های فیزيکی کیک ما ند حجم ،حجم ويژه ،دا سیته ظاهری ،دا سیته جسمی ،تخلخو ،،رووبوت،
فعالیت آبی ،تقارن و سفتی بافت مغز کیک (روزهای اول ،هفتم و چهاردهم پس از تولید) ارزيابی و امتیاز هايی ارزيوابی
حسی کیک (روز اول ،هفتم و چهاردهم) مورد بررسی قرار گرفت .تايج شان داد که کیک تهیه شوده بوا  %52زايلیتوول-
 %52اولیگوفروکتوز %21 -ساکارز بابث ايجاد بیشترين حجم ،تخلخ ،و کمترين دا سیته ظاهری در کیک گرديد .کمترين
حجم ،حجم ويژه و تخلخ ،و بیشترين دا سیته ظاهری در کیک حاوی  %011زايلیتوول مشواهده شود .کمتورين تقوارن در
مو ه حاوی %011زايلیتول و بیشترين تقارن در کیک تهیه شوده بوا  %52زايلیتوول %52-اولیگوفروکتووز %21 -سواکارز
و %011ساکارز مشاهده شد .کمترين رووبت و فعالیت آبی در میان تیمارها روز اول پخت در کیک هوای تهیوه شوده بوا
 %011زايلیتووول و %52زايلیتووول %52-سوواکارز و بیشووترين رووبووت روز اول پخووت و فعالیووت آبووی در کیووک حوواوی
%011ساکارز بدست آمد .کیک های حاوی  %011ساکارزو%52ساکارز %52-زايلیتوول بیشوترين سوربت سوفت شودگی
بافت را در میان ساير تیمارها شان داد د ،در حوالی کوه مو وه هوای تهیوه شوده بوا غلظوتهوای  %011زايلیتوول و%52
ساکارز %21 -زايلیتول %52-اولیگوفروکتوز کمترين سفت شدگی را ارائه داد د .مو ه کیک تهیه شده بوا  %011سواکارز
باالترين فعالیت آبی وکیک های با درصد باالی زايلیتول کمتورين فعالیوت آبوی را از خوود شوان داد د.بیشوترين امتیواز
ارزيابی حسی در کیکهای اسفنجی با جايگزينی %21ساکارز  %21-زايلیتول و %52زايلیتول  %52-اولیگوفروکتووز%21-
ساکارزو کمترين مره ارزيابی را  %52اولیگوفروکتوز %52-زايلیتول بدست آورد د.
واژههای کلیدی :کیک اسفنجی ،بدون قند ،زايلیتول ،اولیگوفروکتوز
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Abstract
In this study, the possibility of total and partial replacement of sucrose with xylitol was
investigated. For this purpose, xylitol was used for total replacement of sucrose and in
combination with oligofructose, sucrose or as a mixture of all. Physical properties of the cake
batter such as specific gravity and viscosity, physical properties of the cake such as volume,
specific volume, apparent density, solid density, porosity, moisture, water activity, symmetry, and
firmness (first, 7th and 14th day after production) and final score of sensory evaluation (first, 7th and
14th day after production) were evaluated. Results indicated that cakes prepared with 25% xylitol 25% oligofructose - 50% sucrose had the highest volume and porosity and the least apparent
density. The least volume, specific volume and porosity and the most apparent density were
observed in the cakes containing 100% xylitol. Less symmetry was observed in the cakes
containing 100% xylitol whereas the cakes containing 25% xylitol - 25% oligofructose -50%
sucrose and 100% sucrose showed more symmetry. In the first day, moisture content and water
activity was lower in the samples prepared with 100% xylitol and 75% xylitol -25% sucrose, while
the highest moisture content and water activity was observed in the samples with 100% sucrose.
Cakes with 100% sucrose and 75% sucrose - 25% xylitol showed the maximum hardening rate of
texture, whereas samples produced with different concentration of xylitol had the least hardening
rate. Samples replaced with 50%sucrose – 50% xylitol and 25%xylitol-25%oligofructose 50%sucrose gave the most sensory evaluation score, however, the cake produced with 75%xylitol25%oligofructose gave the least sensory evaluation score.
Key words: Sponge cake, Sugar free, Xylitol, Oligofructose

 کیووک يووک ملصووول غووذايی حوواوی مقوودار.مووی آورد

مقدمه

زيادی شکر است و به بلت قابلیت خووردن مناسوب و

امروزه به واسطه توجه مصرف کننودگان بوه ويژگوی

 گسوتردهای تولیود شوده و،بمر ما دگاری باال به شوک

 درخواست برای تولید موواد،های تغذيه ای مواد غذايی

مورد مصورف قورار مویگیورد و لوذا بنظور موی رسود

غذايی کم کالری افزايش يافته و در اين راسوتا صونعت

اينگو ه فوراورده هوا وسویله مناسوای بورای جوايگزين

غوذا بوه منظووور بهینوه سووازی ارزش تغذيوه ای همووراه

 درصود بوااليی از.)0992کردن شکر باشوند (روز توال

 توشش زيوادی را در،باحفظ يوا بهاوود وعوم ملصوول

 افزايش وزن ر وج مویبر ود،مصرف کنندگان از مشک

،ايجوواد تغییوور در ترکیاووات مووواد غووذايی سوونتی بعموو
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که میتوا د منجر به ايجاد بیمواری و بوه خطور افتوادن

وایعووی قنوود در جهووان معرفووی میکنوود (گرا سووتران

سشمتی گردد .جذب شویرين کننوده هوای الکلوی ما نود

وهمکاران .)5119در تلقیقوی کوه بورای مقايسوه توأثیر

سوووربیتول و مووا یتول در بوودن بسوویار آرام و وواق

سوواکارز و زايلیتووول بوور بموور ما وودگاری کیووک ا جووام

بوده و ا رژی جذب شده در اثر مصرف آ هوا کمتور از

گرفت ،مو ههای حاوی ساکارز پوس از مودت  02روز

زما یاست که متابولیسم کام ،قند صورت گرفته باشد

دچار کپکزدگی شد د ،درحالیکه در مو ههای حاوی

(پاشووا و همکوواران  .)5115از ورفووی قنوود فروکتوووز و

 %2زايلیتول تا  59روز اثوری از کپوک زدگوی مشواهده

شیرين کننده های الکلوی ما نود سووربیتول ،زايلیتوول،

شد .اين ويژگی بابث تادي ،زايلیتول بوه يوک شویرين-

مالتیتول و الکتیتول ،مناسوب بورای اسوتفاده در رژيوم

کننده موؤثر بورای افوزايش پايوداری میکروبیولووژيکی

غذايی افراد ماتش به ديابت هستند ،زيرا متابولیسم ايون

شده است .بلت اين اثور بوه دلیو ،وزن ملکوولی کمتور

قندها بدون یاز به ا سولین ا جوام موی پوذيرد (آتیوا و

زايلیتوول سوات بوه سواکارز و افوزايش بیشوتر فشوار

همکاران .)0991هینان و همکاران ( )5119با مطالعه بور

اسوومزی توسووا ايوون ترکی وب م ویباشد(میشوو.)5112 ،

وع شیرين کننده و چربی به اين تیجه رسید د که اين

شوویرينکننوودگی زايلیتووول بووا سوواکارز برابوور بوووده و

دو فاکتور بر ظاهر ،بو ،بافت و ...در کیک مؤثر هستند.

بنووابراين مویتوا وود بووه سووات  0:0جووايگزين آن شووود

بهبشوه برهمکنش میان وع چربی ،وع شیرينکننده و

(وينکلهوسوون و همکوواران  .)5115در حقیقووت زايلیتووول

زمان پخت ،آشکار کورد کوه تغییورات در ويژگویهوای

میتوا د بهبنوان جايگزين مستقیم شکر در کیوکهوای

حسی کیک دروی ا اارداری تلت تأثیر ترکیب شیرين-

اسفنجی و ساير ملصوالت ا وايی بدون هیچگو ه اثر

کننده و چربی مورد استفاده در کیوک قورار مویگیورد.

منفی بر کیفیوت ملصوول موورد اسوتفاده قورار گیورد

بررسیها شان داد کوه در میوان شویرين کننوده هوای

(وينکلهوسن و همکواران  ،5115میشو .)5112 ،ا ورژی

مالتیتول ،موا یتول ،زايلیتوول ،سووربیتول ،ايزوموالتوز،

تولید شده توسا اين شویرين کننوده  01کیلووژول بور

اولیگوفروکتوز و پلیدکستروز بهترين تايج در تیجوه

گرم میباشد که اين میزان  %01کمتور از ا ورژی تولیود

جايگزينی ساکارز با زايلیتول و مالتیتول بدست آموده،

شده توسا ساکارز است .اين ويژگوی بابوث شوده توا

که مشابه با مو ههای کنتورل تهیوه شوده بوا سواکارز

زايلیتووول بوورای اسووتفاده در مووواد غووذايی کووم کووالری

بوده و بیشترين مقاولیت در ويژگیهوای حسوی را بوه

مناسب باشد .ويژگی مهوم تور زايلیتوول ،جوذب آرام و

همراه داشت (لوی و همکواران،5112رو ودا و همکواران

ورود به چرخه متوابولیکی بودون یواز بوه ا سوولین و

 .)5112بر اساس اين گزارش ها زايلیتول بابث کواهش

بدون افزايش سريع در سطح قنود خوون مویباشود کوه

در سفتی بافت مویشوود ،و حتوی در بسویاری مووارد

بابث مطرح شدن زايلیتول به بنوان يک شویرينکننوده

ما ند وعم ،پسوعوم و ظواهر ،ملصوول تهیوه شوده از

ديابتی شوده اسوت .زايلیتوول بوهبنووان شویرينکننوده

زايلیتووول دارای کیفیووت بهتوور از مو ووه تهیووه شووده از

منلصوور بووه فوورد در کلوچووه یووز بووهشوومار مویرود و

ساکارز میباشد.

ويژگی چنین ملصولی یز قاب ،مقايسه با ملصووالت

اين شیرين کننده بابث بهاود ويژگیهای حسی ،ايجواد

تهیه شده از ساکارز و گلوکز میباشود .وينکلهوسون و

بافووت مرووووبتوور و بهاووود ويژگوویهووای سوواختاری و

همکاران ( )5115شوان داد ود کوه ايون قنود بوشوه بور

ظوواهری کیووک خواهوود شوود (میشوو .)5112 ،زايلیتووول

کاهش پسوعم ،تغییری در ساير ويژگیهای ملصوول

مزايای زيادی برای سشمتی دارد کوه بوه هموراه وعوم

ايجاد کرده وکوکیهای تهیه شوده بوا زايلیتوول بودون

مناسب ،اين ترکیب را به بنوان موفو تورين جوايگزين

تغییر در بافت و بطر و وعم مدت زمان بیشتری قابو،
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شکویي بناب ،پیغمبردوست و ...

ا اارداری بود د.گیی و همکواران ( )0999شوان داد ود

مواد و روش ها

که قند اثر رمکننودگی بور بافوت کیوک بوه هموراه دارد،

مواد اولیه اين تلقی شام ،روغون ،شوکر ،تخوم مور،،

بنابراين سات باالی قند بابث کواهش سوفتی در بافوت

آرد ول ،بیکین پودر ،شیر خشک ،وا یو ،و پوودر آب

خواهد شد.

پنیر از فروشگاههای مواد غذايی و شیرين کننوده هوای

ويسووکوزيته خمیوور تعیووین کننووده سووربت حرکووت

زايلیتول و اولیگوفروکتوز از شورکت سویرال 0فرا سوه

حاوواب هووای هوووا بووه سووطح اسووت (پو و و همکوواران

تهیه شد .برای حفظ تازگی و کیفیت کیک ،تخوممور،هوا

 .)0990ويسکوزيته مناسب بابث کاهش تلرک حااب-

به شک ،روزا ه خريداری شود د .از پوودر آب پنیور بوه

های هوا و افزايش پايوداری حجوم خمیور مویشوود .از

منظور ا جام بهتر واکنش قهوهای شدن میشرد و ايجاد

ورفی پلویدکسوتروز یوز يوک ترکیوب افوزايش دهنوده

ر

مطلوب در پوسته کیک اسوتفاد شود .ويژگویهوای

ويسکوزيته است (هیسسزماز و همکاران  .)5111فرای

آرد مصرفی در جدول 0شان داده شده است.

و ستسر ( )0995در مورد اثر پلیدکستروز بر خوواص

روش تولید کیک

کیک ابشم کرد د که گرا روی خمیر کیک تهیه شوده از

خمیوور کیووک بووا اسووتفاده از روش شووکر -خمیوور و بوور

پلی دکستروز 5برابر ساير خمیرها مویباشود .از ظور

اساس جدول  1تهیه شد .مقدار  01گرم از خمیر آمواده

ويژگیهايی ما ند خصوصیات خمیر ،تخلخ ،وا دازه و

شده با روش ذکر شده بشفاصله پس از مخلوط کردن

شک ،حاابها ملصولی مشابه با کیکهوای بوا سوات

در قالبهايی به ابعاد  0 ×2 ×2سا تیمتر ريختوه شود و

باال ،با  %02/52کاهش کالری نسبت به فرمولهای کنترل

کیک به مدت  51دقیقه در فر با دمای  021-511درجوه

از وري و  %52جووايگزينی سوواکارز بووا پلوویدکسووتروز

سا تیگراد پخت گرديد .مو هها پس از پخوت بوه مودت

بدست آمد .هرچند توزيع حاابهای هوا در هیچيوک از

 01-02دقیقه در دمای ملیا خنک شد د .سپس کیوک-

سطوح جايگزينی تفاوتی را با مو ههای کنتورل شوان

ها در بستهبندیهای پلیاتیلنوی بوا درز بنودی حرارتوی

داد .بنابراين يکی از راههای تولیود ملصووالت غوذايی

بستهبندی و در دمای اتاق تا ا جام آزمايشهای بعودی

سالمتر برای افراد ماتش به ديابوت و يوا افورادی کوه از

گهداری شد د .پخت مو هها در دو تکورار و آزموون-

مشکشت افوزايش وزن ر وج مویبر ود حوذف ترکیاوات

های فیزيکوی -شویمیايی در سوه تکورار ا جوام گرفوت.

سرشار از ا رژی ما ند ساکارز و جايگزين کردن ايون

تیمارهای آزمايشی مورد اسوتفاده در تهیوه کیوکهوای

ترکیب است (بااوا وهمکاران  .)5111در مجموع بايد به

کمکالری در جدول  5ذکر شده است.

اين موضوع اشاره کرد که ساکارز يک ترکیب اساسی

آزمونهای آرد کیک

در فرموالسیون کیک بوده و بشوه بر تأمین ا ورژی و

رووبوووت آرد بوووا اسوووتفاده از روش AACC 44-15

شیرينکنندگی قش ترد کنندگی و افزايش حجم را یوز

( ،)0999خاکسووتر بوور اسوواس روش ،AACC 08-01

دارد و کاهش سطح ساکارز بور ويژگویهوای حسوی و

گلوتن مروووب بوا روش  ، AACC 38-10پوروتيین بوا

سووواختاری کیوووک توووأثیر خواهووود کووورد (فووورای و

روش  AACC 46-12و بوودد زلن وی بوور اس واس روش

سسووتر .)0995هوودف از ايوون تلقیوو بررسووی امکووان

 AACC 56-60ا دازه گیری گرديد.

جايگزين کردن بخشی يا کام ،ساکارز با شیرين کننده
الکلی زايلیتول و اثر اين جايگزينی بر خواص فیزيکوی-
شیمیايی و حسی کیک و ويژگیهای خمیور کیوک موی-
باشد.

1: Syral

تاثیر غلظت هاي مختلف زایلیتول بر خصوصیات فیزیکي و حسي کیک بدون قند
جدول -1ویژگیهای آرد مصرفی
ويژگی

قوام خمیر کیک ،خمیر در قیفی بوا قطور داخلوی دها وه

درصد
00/00 ±1/21

رووبت

623

پروتيین

2/52 ±1/11

گلوتن مرووب

52 ±1/22

خاکستر

1/02 ±1/11

بدد زلنی

05/2 ±1/20

گشواد  01سوا تیمتر و قطور داخلوی دها وه باريوک 0/2
سا تیمتر ريخته شد .قیف بطور کام ،با خمیر پر شوده
و سپس وزن خمیور خوارش شوده از قیوف در مودت 02
ثا یه ا دازهگیری شد .قوام خمیر برحسب گرم بر ثا یوه
گزارش شد (پییرس و همکاران  .)0925ابداد بزرگتور

جدول -2فرموالسیون مورد استفاده در تهیه کیک

ثات شده شاندهنده قوام کمتر خمیر است.
آزمونهای کیک

تیمار

ساکارز

زایلیتول

اولیگوفروکتوز

T1

%933

-

-

رووبووت کیووک بووا اسووتفاده از روش AACC 44-15

T2

-

%933

-

( )0999و دا سیته ظاهری کیک با ا ودازهگیوری سوات

T3

%92

%52

-

T4

وزن به حجم کیک ا دازهگیری شود (کوسورو همکواران

%23

%23

-

T5

%52

%92

-

 .)5112فعالیت آبی کیک یز در روز اول تولید ا ودازه-

T6

%92

%23

%92

T7

%23

%92

%92

T8

-

%52

%92

گیری شد (آکوسوان و همکاران  .)5119حجم کیوک بوا
اسوووتفاده از روش جابجوووايی دا وووه کلوووزا( 5لوووین و
همکاران ،)5111دا سویته جسومی بوا اسوتفاده از روش
پیکنومتری و تخلخو ،کیوک بوا اسوتفاده از رابطوه زيور

جدول -3خمیر با روش شکر -خمیر(
مواد اولیه

درصددد بددر اسدداس

)Sugar- Batter

روش

وزن آرد

روغن

25

کرم کردن تا تولید ر

شکر

55

روشوون ا جووام شوود (در

تخممر،

55

حدود  01دقیقه)
در  0-2قسوومت اضووافه
گرديد

ملاساه شد (کوسر وهمکاران .)5112
 = 0-تخلخ،

به منظور بررسی تأثیر غلظت قند زايلیتوول بور سوفتی،
بافت کیک در روزهای اول ،هفوتم و چهواردهم پوس از
پخووت مووورد ارزيووابی قوورار گرفووت .بووه ايوون منظووور از

آرد

011

بووا هووم الووک شوووده و

دسوتگاه اينسوتران و از روش )0999( AACC 74-09

بیکین پودر

0/10

افووزوده شوود تووا خمیوور

استفاده و سفتی به بنوان حوداکرر مقاوموت در مقابو،

شیر خشک

5

بصووورت یمووه صوواف

وا ی،

1/2

درآمد

تغییر شک ،به میزان  %01فشوردگی در بافوت کیوک در

پودر آب پنیر

0

آب

52

ظر گرفته شد .برای اينکار قطعه مکعای به ابعاد 5/20

بعوود از افووزودن خمیوور

سا تیمتر از بافت مغز کیک جدا شده و پوروب دسوتگاه

بصورت صاف درآمد

به ا ودازه  0سوا تیمتر ( )%01از بافوت کیوک را فشورده

آزمونهای خمیرکیک
وزن مخصوص خمیر کیک با ا دازهگیری سوات وزن
 501میلیلیتر خمیور کیوک بوه وزن  501میلویلیتور آب
ملاساه شد (لین وهمکاران  .)5111برای ا دازه گیوری

کرد .یروی وارد شده توسا دستگاه  2الی  21یووتن،
سربت پروب دستگاه  21میلیمتر بر دقیقوه و سوربت
چارت دستگاه  521میلی متر بر دقیقه ( سات چارت به
پووروب  2بووه  )0در ظوور گرفتووه شوود و میووزان یووروی
2: Seed displacement
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فشاری وارد شده به مو ه بور حسوب یووتن گوزارش
شد.
ويژگیهای حسی کیک توسا  01فر ارزياب آمووزش
ديده با روش  AACC 10-90اصوشح شوده بور اسواس
روش رو ودا و همکوواران ( )5112مووورد ارزيووابی قوورار
گرفت .به اين منظور از فرم ارزيابی هدو یک  2قطهای
برای بررسی ويژگیهايی از قای ،خل ،و فرش ،رموی و
سفتی بافت ،خشوک يوا خمیوری بوودن بافوت در حوین
جويدن ،ر

پوسته ،ر و مغوز و بطور و وعوم کیوک

شکل -1نقش غلظت های مختلف زایلیتول بر قوام خمیر

استفاده شد.
صفات خمیر کیوک و کیوک بوا اسوتفاده از وورح کوامشً
تصادفی با رويه مدلهای خطوی تعمویم يافتوه ()GLM
در رم افزار  SASمورد تجزيه و تللیو ،آمواری قورار
گرفت .مقايسه میا گین تیمارها بوا اسوتفاده از آزموون
چند دامنهای دا کن در سطح احتموال معنویداری 1/12
ا جام گرفت .در ا دازهگیری سوفتی بافوت کیوک اثورات
روز گهداری ،ووع قنود موورد اسوتفاده و اثور متقابو،

شکل  -2تداثیر غلظدت هدای مختلدف زایلیتدول بدر وزن

زمان و میزان قند موورد اسوتفاده ودر بع وی صوفات

مخصوص خمیر(بدون بعد)

اثر وع قند مورد استفاده بررسی شد.
بحث و نتایج
قوام و وزن مخصوص خمیرکیک
قووش غلظووت ه وای مختلووف زايلیتووول بوور قوووام و وزن
مخصوص خمیر به ترتیوب در شوک 0 ،و 5شوان داده
شده است.جايگزين کردن ساکارز توسا زايلیتول بوه
صورت ترکیب با اولیگوفروکتووز سواب افوزايش قووام

حجم و دانسیته ظاهری
تنهووا اسووتفاده از %011زايلیتووول سوواب افووزايش معنووی
داری دردا سیته ظاهری کیک گرديد .تغییرات در حجم
کیک با تغییر در غلظتهای مختلف زايلیتول در شک1 ،
شان داده شده ودر حجم کیک یز اسوتفاده از ترکیوب
قند اولیگوفروکتووز بوا زايلیتوول سواب افوزايش معنوی
داری در حجم کیک گرديد.

گرديدو از ظور وزن مخصووص تنهوا کیوکهوای تهیوه
شده با درصدهای باالی %52زايلیتوول کواهش در وزن
مخصوووص شووان داد وود و وزن مخصوووص سوواير
تیمارها تفاوت معنی داری با مو ه کنترل داشتند.

شکل  -3تاثیر غلظت های مختلف زایلیتول برحجم کیک
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فعالیت آبی و رطوبت کیک

آبی گرديد د،در حالی کوه افوزودن ترکیوب قنود اولیگوو

تايج ا دازه گیری فعالیت آبی کیک و رووبوت روز اول

فروکتوز ساب افزايش فعالیت آبی الاته در مقايسوه بوا

در شک 0 ،آمده است.تیمار های تهیوه شوده بوا غلظوت

مو ه حاوی %011زايلیتول گرديد.

باالی  %52زايلیتول ساب کاهش معنی داری در فعالیت

شکل -4نقش غلظت های مختلف زایلیتول بر فعالیت آبی کیک در روز پخت و مقایسه با درصد رطوبت کیک در همانروز

فعالیوووت آبوووی فووواکتور مناسوووای بووورای ارزيوووابی

سفتی بافت کیک

بمرما دگاری و پايداری میکروبیولوژيکی مواد غوذايی

تايج اثر فقا تیموار بور روی سوفتی بافوت در شوک2 ،

ملسوب میگردد .فعالیت آبی باالتر مو ههای حواوی

آمده است

ساکارزبا درصد باالتر بابث کپک زدگوی سوريعتور و
بمر ما دگاری کمتر اين کیوکهوا گرديود ،در حوالیکوه
کیکهای با فعالیوت آبوی کمتور از مو وه کنتورل يعنوی
مو وووووههوووووای (زايلیتوووووول -اولیگوفروکتووووووز)،
(اولیگوفروکتووووز-زايلیتوووول -سووواکارز)( ،سووواکارز-
زايلیتول )و تمامی مو ههوای تهیوه شوده بوا زايلیتوول
دارای بمر ما دگاری بااليی بوده و ديرتر دچوار کپوک

شکل -5نقش غلظت هدای مختلدف زایلیتدول بدر سدفتی

زدگی شد د.

بافت کیک

بررسی همزمان رووبت و فعالیت آبی کیوک شوان داد
کووه مو ووه تهیووه شووده بووا  %011سوواکارز کووه دارای

هما طور که مشاهده می شود در بررسوی فقوا تیموار

بیشترين فعالیت آبی بود بیشترين رووبوت روز اول را

مو ه کنترل سوفت تورين بافوت و مو وه هوای حواوی

یزبه خود اختصاص داد و در قطه مقابو ،مو وههوای

 %011زايلیتوووول و تیموووار حووواوی  %21زايلیتوووول-

تهیه شده با درصد باالی زايلیتول که فعالیت آبی کمتر

اولیگوفروکتوز رمترين تیمارها بود د و درمقايسه بوا

از مو ووه کنتوورل ارائووه کرد ووددارای رووبووت روز اول

اثر متقاب ،روز و تیمار سفت تورين بافوت در روزهوای

کمتری یز بود د .بنابراين به ظر مویرسود کوه رابطوه

اول و 00متعلوو بووه تیمووار حوواوی  %011سوواکارز و

مستقیم میان فعالیت آبوی و رووبوت مو وههوای کیوک

رمتوووورين در روزهووووای اول و 00تیمووووار حوووواوی

وجود دارد.

%011زايلیتول بود.بوه ووور کلوی در مجمووع سوه روز
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شکویي بناب ،پیغمبردوست و ...

ا وودازه گیووری سووفتی بافووت کیووک هووای تهیووه شووده بووا

وجايگزين کردن اين قند با زايلیتول تغییور ملسوسوی

فرموالسوویون هووای ترکیاووی زايلیتووول سووربت سووفت

در ويژگیهای کیوک اسوفنجی حاصو ،ايجواد خواهود

شوودگی کنوودتر از کیووک تهیووه شووده بووا سوواکارز شووان

شد.به وورکلی میتووان گفوت بورای رسویدن بوه کیوک

داد د.سفتی بافت تاثیر قاب ،توجهی بر بمور ما ودگاری

اسفنجی کمکالری و کم ساکارز با ويژگویهوای حسوی

کیک خواهد داشت (رو دا و همکاران.)5112

مناسبتر از کیک معموولی فرموالسویونهوای ترکیاوی

تقارن و یکنواختی کیک

تیجوه بهتوری سوات بوه جوايگزينی  %011سواکارز و

هما گو ه که در شک 2،شوان داده شوده اسوت غلظوت

 %011زايلیتول بهترين توايج را در مو وههوای حواوی

های مختلف زايلیتول مورد استفاده تواثیر معنوی داری

 %21شیرين کننده الکلی در ترکیب خود شان داد ود.بوا

بر تقارن و يکنواختی کیک داشت .کیوک تهیوه شوده بوا

توجه مودار اثر متقاب ،کیکها و مره هوايی ارزيوابی

 %011ساکارز بیشترين تقارن را شان داد ،در حالیکوه

حسی بهتورين کیوکهوا در جوايگزينی کیوک بوا %011

کیک حاوی  %011زايلیتول ( )T2کاهش معنویداری در

سوواکارز تیمووار ()T3و( )T6را موویتوووان ووام بوورده و

تقارن کیک شان داد.

بدترين حالت جايگزينی در تیمار ( )T8مشاهده شد.

شکل -6نقش غلظت های مختلف زایلیتول بر تقارن کیک

يکنواختی باالتر مو ههوای تهیوه شوده بوا غلظوتهوای
متفاوت زايلیتول میتوا د به بلت پراکنوده شودن بهتور
ترکیاات حجم دهنده کیک ما ند بیکین پوودر در ووول
تهیه خمیر و یز به بلوت حفوظ و پخوش مونظم و بهتور
حاابهای هوا کوه بوه بنووان هسوتههوای اولیوه جهوت
توزيع گاز حاص ،از مواد شویمیايی پووک کننوده بمو،
میکنند ،باشد.

تخلخل ظاهری کیک
تايج حاص ،از تواثیر اسوتفاده از درصودهای متفواوت
شوویرين کننووده الکلووی در تیمارهووای آزمايشووی مووورد
بررسوی در شوک 2 ،شوان داده شوده اسوت.جوايگزين
کردن کام ،ساکارز با قند زايلیتول کاهش معنوی داری
را در تخلخ ،کیک شان داد.استفاده از سواير تیمارهوا
رو د کاهش يوا افوزايش معنوی داری بوا مو وه کنتورل
داشتند .استفاده از ساکارز ،اولیگوفروکتوز و مخلووط

ارزیابی حسی
تووايج ارزيووابی حسووی در روزهووای اول و هفووتم و
چهاردهم بررسی شد ،و تايج اثر متقاب ،روز و تیموار
در شک 5 ،شان داده شده است .وا

شکل - 7اثر متقابل روز و تیمار برنمره نهایی ارزیابی

تايج بوه دسوت

آمده قند زايلیتول قادر به تامین ويژگیهوای بملکوردی
سوواکارز بوووده و در صووورت حووذف کاموو ،سوواکارز

اين دو قند بوه هموراه زايلیتوول بابوث افوزايش تخلخو،

سات به مو ه حاوی %011زايلیتول گرديد.
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 %011ساکارز ( )T1مشاهده شود .از ظور فعالیوت آبوی
زايلیتووول کوواهش معنوویداری را در فعالیووت آبووی کیووک
ايجووواد کووورد ،در حوووالیکوووه اسوووتفاده از ترکیوووب
اولیگوفروکتوز -زايلیتول منجر به افوزايش در فعالیوت
آبی کیک گرديد.بیشترين فعالیوت آبوی در مو وه تهیوه
شده بوا %011سواکارز( )T1و کمتورين فعالیوت آبوی در
شکل -8نقش غلظتهدای مختلدف زایلیتدول بدر تخلخدل
ظاهری کیک

کیکهای تهیه شده با درصد بواالی زايلیتوول مشواهده
شد .کیکهای حاوی  %011ساکارز ( )T1و %52ساکارز
( )T4بیشووترين سووفتشوودگی بافووت را در میووان سوواير

نتیجه گیری

تیمارها شان داد د ،در حالیکوه مو وه تهیوه شوده بوا

از آ جايی که شیرين کننده الکلوی زايلیتوول بوه تنهوايی

غلظوت  %011زايلیتوول ( )T2ورمتورين بافوت و سواير

قادر به توامین ويژگوی هوای کواربردی سواکارز موی-

غلظتهای مختلف زايلیتول رو ودی مشوابه بوا سوربت

باشووند ،بنووابراين اسووتفاده از ترکیاووی از ايوون دو تووايج

سفتشدگی تیمار ( )T2شان داد د که سات بوه مو وه

زديکتری به کیکهای اسفنجی تهیه شوده بوا سواکارز

کنترل سربت سفتشدن کمتری داشتند.

ايجاد کرد .استفاده تنها  %011از شویرين کننوده الکلوی

مو ه کیک تهیه شده با  %011ساکارز باالترين امتیواز

زايلیتول مورد استفاده درين تلقیو بابوث کواهش در

ارزيابی حسی و کیک تهیه شده با  %52زايلیتوول%52-

حجم ،دا سیته جسمی و تخلخ ،کیوک سوات بوه کیوک

اولیگوفروکتوز ( )T8پايین ترين امتیاز را کسب کرد دو

شاهد گرديد ،درحالیکه کیک تهیه شوده بوا زايلیتوول-

اين درحالی است که مو ههای تهیوه شوده بوا مخلووط

اولیگوفروکتوز – ساکارز ( )T6بابث ايجواد بیشوترين

زايلیتوووول -سووواکارز -اولیگوفروکتووووز و زايلیتوووول-

حجم،دا سوویته جسوومی وتخلخوو ،و کمتوورين دا سوویته

ساکارز یز از ظر ويژگویهوای حسوی امتیواز بوااليی

ظوواهری در کیووک شوود.کیووکهووای اسووفنجی تهیووه شووده

کسب کرد د و تفاوت معنیداری با يکوديگر داشوتند و

با%011زايلیتول ويژگی تقارن ضوعیفتوری سوات بوه

با توجه به اثور متقابو ،روز و تیموار و بررسوی سواير

کیک شاهد شان داد و بیشترين تقوارن در کیوک تهیوه

صفات در مقايسه با غلظوتهوای مختلوف زايلیتوول در

شووده بووا زايلیتووول -اولیگوفروکتوووز -سوواکارز()T6

جايگزينی ساکارز باالترين مره بوه تیموار ( )T3و ()T6

مشاهده شد .کمترين رووبوت در روز اول پخوت میوان

تعل يافت که هردو تیمار حاوی  %21قندالکلی بود د.

تیمارهووا در کیووک تهیووه شووده بووا  %011زايلیتووول ()T2
و %52زايلیتول ( )T5و بیشترين رووبت در کیک حاوی
منابع مورد استفاده
پیغماردوست س ه .0122 .تکنولوژی فراورده های غشت ش .5ا تشارات دا شگاه بلوم پزشکی تاريز.
AACC, American Association of Cereal Chemists. 1999. Approved method of the American Association of
Cereal Chemists. St. Paul, Minnesota.
Attia ESA, Shehata HA and Askar A. 1993. An alternative formula for the sweetening of reduced-calorie
cakes. Food Chemistry, 48: 169-172.

2233 سال/2  شماره32  جلد/نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي

...  پیغمبردوست و،شکویي بناب

666

Akesowan A. 2009. Quality of reduced-fat chiffon cakes prepared with erythritol-sucralose a replacement for
sugar. Pakistan Journal of Nutrition, 8: 1383-1386.
Baeva MR, Panchev IN and Terzieva VV. 2000. Comparative study of texture of normal and energy reduced
sponge cakes. Die Nahrung, 44: 242-246.
Frye AM and Setser CS. 1992. Optimizing texture of reduced-calorie yellow layer cakes. Cereal Chemistry,
69: 338-343.
Granstram TB and Leisola M. 2009. Production and applications of xylitol. Agro-Food Industry HighTechnology, 20: 27-31.
Henan SP, Dufour JP, Hamid N, Harvey W and Delahunty CM. 2009. The influence of ingredients and time
from baking on sensory quality and consumer freshness perceptions in a baked model cake system. Food
Science and Technology, 43:1032- 1041
Hicsasmaz Z, Yazgan Y, Bozoglu F and Katnas Z. 2003. Effect of polydextrose-substitution on the cell
structure of the high-ratio cake system. Food Science and Technology, 36:441-450.
Jia C, Kim YS, Huang W and Huang G. 2008. Sensory and instrumental assessment of Chinese moon cake:
Influences of almond flour, maltitol syrup, fat, and gums. Food Research International, 41:930-936.
Kocer D, Hicsasmaz Z, Bayindirli A and Katnas SA. 2006. Bubble and pore formation of the high-ratio cake
formulation with polydextrose as a sugar- and fat-replacer. Journal of Food Engineering, 78:953-964.
Lee CC, Wang HF and Lin SD. 2008. Effect of isomalto-oligosaccharide syrup on quality characteristics of
sponge cake. Cereal Chemistry, 85:515-521.
Lin SD, Hwang CF and Yeh CH. 2003. Physical and sensory characteristics of chiffon cake prepared with
erythritol as replacement for sucrose. Journal of Food Science, 68:2107-2110.
Mitchell H. 2006. Sweeteners and sugar alternatives in food technology. Blackwell Publishing. UK.
Pasha I, Butt MS, Anjum FM and Shahzadi N. 2002. Effect of dietetic sweeteners on the quality cookies.
International Journal of Agriculture and Biology, 4: 245-248.
Pierce MM and Walker CE. 1987. Addition of sucrose fatty acid ester emulsifiers to sponge cakes. Cereal
Chemistry, 64: 222-225.
Pong L, Johnson JM, Barbeau WE and Stewart DL. 1991. Evaluation of alternative fat and sweetener
systems in cupcakes .Cereal Chemistry, 68: 552-555
Ronda F, Gamez M, Blanco CA and Caballero PA. 2005. Effects of polyols and nondigestible
oligosaccharides on the quality of sugar-free sponge cakes. Food Chemistry, 90: 549-555.
Rosenthal AJ. 1995. Application of aged egg in enabling increased substitution of sucrose by Litesse
(polydextrose) in high-ratio cakes. Journal of the Science of Food and Agriculture, 68: 127-131.
Winkelhausen E, Jovanovic-Malinovska R, Velickova E and Kuzmanova S. 2007. Sensory and
microbiological quality of a baked product containing xylitol as an alternative sweetener. International
Journal of Food Properties, 10: 639-649.
Zoulias EI, Piknis S and Oreopoulou V. 2000. Effect of sugar replacement by polyols and acesulfame - K on
properties of low-fat cookies. Journal of the Science of Food and Agriculture, 80: 2049-2056.

