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رئولوژیکی دینامیک (نوسانی) پنیرپیتزای پروسس آنالوگ حاوی نشاستهی سیب زمینی اصالح
شده در جایگزینی جزئی کازئینات
3

فرناز رضائیان عطار ،1جواد حصاری* 2و حسین جدیری
تاریخ دریافت97/9/72 :

تاریخ پذیرش99/7/51 :

 5دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز
 7دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 9مدیر تحقیق و توسعه شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی
*مسئول مکاتبهEmail: jhesari@tabrizu.ac.ir :

چکیده
پنیر پیتزای آنالوگ ،محیطی مناسب را برای بررسی برهم کنشهای نشاسته-کازئین ،از دیدگاه رئولوژیکی فراهم می سازد.
افزودن نشاسته می تواند اقدامی مفید و مقرون به صرفه برای بهبود ویژگیهای عملکردی پنیر پیتزای آنالوگ باشد .پنیرهای
آنالوگ حاوی  3 ،2و  %5وزنی-وزنی نشاستهی سیب زمینی اصالح شده در جایگزینی جزیی کازئینات تولید شدند و
رئولوژی دینامیک این محصوالت تحت آزمون روبش دما در مقایسه با نمونه کنترل (بدون نشاسته) مطالعه گردید.
ویژگیهای رئولوژیکی دینامیک پنیرهای آنالوگ حاوی سطوح گوناگون نشاستهی سیب زمینی اصالح شده با استفاده از
یک رئومتر تحت کرنش ثابت بررسی گردید .مدول ذخیره )’ ، (Gمدول افت )” (Gو زاویه افت ( )Tanδبه عنوان تابعی از
دما (℃ )35-011اندازه گیری شدند  .مدول ذخیره و مدول افت پنیرهای آنالوگ ،به طور معنی داری در تمامی دماهای
آزمون (℃ )35-011با افزودن نشاسته افزایش یافتند ( .)P≤1/15افزودن نشاسته به طور معنی داری مقدار حداکثرTanδرا
در مقایسه با نمونه کنترل کاهش داد ( )P≤1/15و افزودن  %5وزنی-وزنی نشاسته در جایگزینی جزیی کازئینات ،بزرگترین
تاثیر را داشت .در ارزیابی حسی از نظر بافت و احساس دهانی ،باالترین امتیاز به نمونهی کنترل تعلق گرفت ،درحالی که
نمونهی حاوی  %5وزنی-وزنی نشاسته دارای پائین ترین امتیاز بود و نمونه ها از این نظر با یکدیگر تفاوت آماری معنی
داری نداشتند ( .)P≥1/15نتایج این پژوهش نشان داد که افزودن نشاستهی سیب زمینی اصالح شده ،ویژگیهای رئولوژیکی
دینامیک را به عنوان تابعی از دما و در نتیجه ویژگیهای عملکردی (برای مثال ،ذوب پذیری) ،و همچنین ویژگیهای حسی
پنیر پیتزای آنالوگ را تحت تاثیر قرار داد.
واژگان کلیدی :پنیر پیتزای پروسس آنالوگ ،نشاستهی سیب زمینی اصالح شده ،رئولوژی دینامیک (نوسانی) ،آزمون
روبش دما ،ارزیابی حسی
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مقدمه

محصوالت لبنی گران هستند یا کیفیت ناکافی را دارند،

پنیرهای آنالوگ یا شبه پنیرها ،با پنیرهای طبیعی متفاوت

جایگزین های لبنی آماده شده از گیاهان ،گزینهی مغذی

هستند ،زیرا در تولید آنها به جای پروتئین طبیعی شیر ،از

دیگری را فراهم می کنند (سنتوس و همکاران  0999و

کازئینات یا دیگر منابع پروتئینی و همچنین روغن های

حبیبی نجف آبادی و همکاران  .)0391همچنین ،عالقه روز

گیاهی ،نمک های امولسیفایر و آب (بدون اضافه کردن

افزون و همیشگی در میان مصرف کنندگان به محصوالت

رنت یا باکتری های استارتر) استفاده میشود .عموما ،یک

غذایی حاوی مقدار کمتر چربی کل ،چربی اشباع ،کلسترول

سیستم طعمی تا حد امکان مشابه به پنیر طبیعی نیز در

و کالری وجود دارد .چنین محصوالتی در کنترل وزن بدن

پنیرهای آنالوگ ایجاد می گردد (بچمن  2110و مولویهیل

و کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی و عروقی مفید می

و مک کارتی  .)0993همچنین ،روش فرآوری مناسبی

باشند (کونگ-چن و همکاران  0990و مورتنسن و مک

برای فراهم سازی ویژگیهای مورد نیاز بافتی و عملکردی

کارتی .)0990

محصول ضروری است .پنیرهای آنالوگ ممکن است به

فروش پنیر آنالوگ ارتباط نزدیکی با توسعه در بخش

عنوان محصوالت مهندسی شده شناخته گردند.

غذاهای فوری دارد (بی نام  .)0999در واقع ترجیح

تولید پنیر آنالوگ از جنبه های مختلف حائز اهمیت است.

مصرف کننده به غذاهای فوری دارای پنیر ذوب شده مانند

نخست آنکه ،تولید یک شبه پنیر ،به تولید کنندگان اجازهی

پای پیتزا و سس ها ،تولید پنیرهای آنالوگ را ضروری

ایجاد قلمروی بزرگتر در دستکاری ترکیبات ،در جهت

کرده است ،در این میان ،پنیر موزارالی آنالوگ از جایگاه

اهداف تغذیه ای ،بافتی و طعمی را می دهد .تنوع گسترده

ویژه ای برخوردار است (جانا و اوپادهیای  .)2113صنایع

ای از شبه پنیرهای فرموله شده که در آنها اجزای جامد

شیر کشور باید توجه نمایند که محصوالت آنالوگ،

غیر چربی شیر و چربی شیر با کازئینات ها و روغن های

نتیجهی توسعهی فن آوری تولید برای پاسخ به نیازهای

گیاهی جایگزین شده اند ،در آمریکا در دسترس هستند

بازار می باشند ،بنابراین عدم اهتمام به آنها به معنی کم

(کیلی و همکاران  .)0990همچنین ،به دلیل افزایش سریع

کردن نوآوری محصول و فرصت های بازار است (بچمن

قیمتها ،پنیر به تدریج در حال خارج شدن از رژیم غذایی

.)2110

گروه های با درآمد کمتر می باشد .تولید محصوالت شبه

ویژگیهای عملکردی پنیر آنالوگ بوسیله مواد متشکله

پنیر ،با جایگزینی ترکیبات مشتق شده از شیر دارای قیمت

کنترل می گردند (مک ماهون و اوبرگ  .)0999بنابراین

باال با ترکیبات دارای قیمت پائین تر از منابع گیاهی ،ممکن

تغییر فرموالسیون پنیر آنالوگ نیازمند شناخت رفتار

است راه حل محتملی برای این مشکل اقتصادی باشد

عملکردی اجزای آن در کاربردهای عملی مانند پیتزا و

(جرجیس و همکاران  .)0995هزینهی تولید پنیر آنالوگ

الزانیا است .برای چنین کاربردهایی ،پیش بینی سختی به

می تواند به طور قابل توجهی کمتر از همتای طبیعی خود

منظور رنده کردن ،ریز کردن ،خرد کردن پنیر و ذوب

باشد .عالوه بر صرفه جویی در فرآیند تولید ،مواد خام

پذیری ضروری است .مشتقات کازئین در محصوالت پنیر

نیز به طور قابل توجهی ارزان تر از شیر هستند (شو

آنالوگ به طور عمده ای به دلیل ویژگیهای عملکردی ،مانند

 .)0991از سوی دیگر ،دسترسی کمتر به منابع محصوالت

هیدراسیون ،امولسیفیکاسیون چربی و همچنین ویژگیهای

شیری در برخی از مناطق جهان ،موجب افزایش عالقه به

تغذیه ای استفاده می گردند (ورنون  .)0992در هر حال،

استفاده از ترکیبات جایگزین از منابع گیاهی ،در تولید

کاربرد این ترکیبات به دلیل هزینهی باال و نقایص

برخی پنیرهای آنالوگ شده است (احمد و همکاران 0995

عملکردی معین محدود است .پروتئین های گیاهی ارزان

و مک نات  .)0999در کشور های در حال توسعه که

(چن و همکاران  0999و یانگ و تارانتو  ،)0992صمغ ها
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و انواع نشاسته (گینی و همکاران 2111؛ مونتسینوس و

پنیرهای آنالوگ حاوی سطوح مختلف انواع نشاستهی

همکاران 2112؛ مونسی و اوریوردان 0999؛ مونسی و

طبیعی (ذرت ،ذرت مومی ،گندم و سیب زمینی) (مونسی و

اوریوردان  2110و زوئیرکن و همکاران  )0999پتانسیل

اوریوردان 2110؛ یه و هویت 2119؛ مونسی 2119؛

متفاوتی را به عنوان جایگزین کازئین در پنیر آنالوگ

مونسی و اوریوردان  )2119bو اصالح شده (برنج ،ذرت،

نشان داده اند .از میان آنها ،نشاسته کارآمد ترین جایگزین

ذرت مومی ،گندم ،برنج) (آریمی و همکاران 2100؛ آریمی

کازئین با قیمت پائین است (گینی و همکاران .)2111

و همکاران 2102؛ مونسی و اوریوردان 2119a؛ مونسی و

نشاسته به دالیل هزینه ای و سالمتی بخشی به پنیر

اوریوردان  )0999در اثر حرارت را دارد ،که می تواند در

آنالوگ اضافه می شود (گینی و همکاران 2111؛

مرحله تولید و استفاده نهایی ،برای مثال در محصوالت

مونتسینوس و همکاران  2112و مونسی و اوریوردان

پیتزا ،مفید باشد .هدف از این مطالعه تعیین اثرات افزودن

 2110و کونسیدین و همکاران .)2101

نشاستهی سیب زمینی اصالح شده (استیله شده و دارای

پنیر یکی از اولین غذاهایی بود که بوسیله روش های

اتصال عرضی) به عنوان جایگزین گیاهی و جزئی

رئولوژیکی بنیادی بررسی گردید (تانیک .)2101

کازئینات ،بر ویژگیهای رئولوژیکی دینامیک طی اعمال

ویژگیهای رئولوژیکی پنیرهای آنالوگ به دلیل اینکه به

حرارت ،و ویژگیهای حسی پنیر پیتزای پروسس آنالوگ

طور گسترده ای به عنوان یکی از اجزا در غذاهای آماده

بود.

مانند انواع پیتزا ،برگر و ساندویچ های توست شده
استفاده می گردند ،بسیار مهم می باشند (گینی و همکاران

مواد و روش ها

 .)2111رئولوژی دینامیک ،روشی اساسی است که برای

مواد اولیهی مورد استفاده در فرمول بندی پنیر پیتزای

اهداف مختلفی در تحقیقات پنیر استفاده شده است .این

آنالوگ بدین شرح بودند :نشاستهی سیب زمینی اصالح

تکنیک برای تشخیص پنیر موزارالی آنالوگ از طبیعی
(نوالن و همکاران  )0999و پنیر چشیر 0و چدار (تانیک و
همکاران  )0991و درک رفتار رئولوژیکی مرتبط با کاهش

شده (دارای اتصال عرضی و استیله شده) (،ADAMYL
،KMC ،CN-cod: 3505.10.50 ،EC-cod: E 1422
دانمارک) که سفید رنگ و دارای  9-2 pHبود؛ کازئینات

چربی در پنیر چدار (اوستونول و همکاران  )0995بکار

سدیم با مارک تجاری DMVتولید کشور هلند (رطوبت

رفته است .آنالیزهای دینامیک ،برای ارزیابی تاثیر

 ،%2میزان پروتئین  %99و چربی و خاکستر )%2؛ پودر

روشهای انبارداری (آک و گوناسکاران  0992و دیفیس و

طعم دهندهی آویشن (شرکت زیالن ،آمل ،ایران)؛ و روغن

همکاران  )0993و دماهای پخت (یون و همکاران )0991

گیاهی بادام زمینی که به روش پرس سرد تهیه گردید.

بر رئولوژی پنیر موزارال نیز استفاده شده اند .همچنین،

کلیه مواد شیمیایی مورد استفاده در این مطالعه ساخت

رئولوژی پنیر ذوب شده به طور موفقیت آمیزی با استفاده

شرکت مرک آلمان و با درجه خلوص تجزیه ای بودند.

از اندازه گیری های دینامیک مشخص شده است (دیفیس

تهیه پنیر

و همکاران 0993؛ هسیه و همکاران 0993؛ نوالن و

تولید پنیر پیتزای آنالوگ

همکاران  0999و اوستونول و همکاران  .)0991عالوه بر

سایرمحصوالت پنیر پروسس

این ،رئولوژی دینامیک ،پتانسیل فراهم سازی اطالعات

فرموالسیون ،فرآوری و بسته بندی محصول ذوب شدهی

مرتبط با تغییرات ایجاد شده در خواص ویسکواالستیک

داغ است ،در حالی که فرموالسیون  APCبا فرموالسیون

1

Cheshire
Analogue pizza cheese

2

( ،) 2APC
()3PCPs

که مشابه تولید
می باشد ،شامل

Pasteurized processed cheese products

3
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 PCPsمتفاوت است ،زیرا به طور معمول در فرموالسیون

گردید .با استفاده از این فرآیند 3 ،نوع پنیر پیتزای آنالوگ

پنیر پیتزای آنالوگ ،پنیر وجود ندارد ،گرچه ممکن است

حاوی  3 ،2و  %5وزنی-وزنی نشاستهی سیب زمینی

مقداری پنیر به عنوان عامل طعم دهنده اضافه گردد .نمونه

اصالح شده از طریق جایگزینی این مقادیر کازئینات با

های پنیر آنالوگ در کارخانه شیر پاستوریزه پگاه تبریز

نشاسته و یک نمونه کنترل (بدون نشاسته) آماده شدند.

تهیه شدند .نمونه ها با  %39/5آب؛  %31کازئینات سدیم که

سه بچ  011گرمی از هر نوع پنیر تولید گردید.

در درصدهای  3 ،2و  %5وزنی-وزنی (مونسی 2119؛

فرآیند استفاده شده برای تهیهی پنیر (حرارت غیرمستقیم

مونسی و اوریوردان 2119b؛ یه و هویت 2119؛ نورونها

در یک حمام آب  99درجهی سلسیوس همزمان با همزنی

و همکاران 2119؛ مونسی  )2119با مقادیر متناظر از

در  011دور در دقیقه با استفاده از یک همزن دستی) سبب

نشاستهی سیب زمینی اصالح شده در فرموالسیون تولید

مخلوط شدن کافی در حین شدت نسبتا پائین برش

جایگزین گردید (جدول )0؛  %25روغن بادام زمینی؛

مکانیکی ،در مقایسه با اثرات هموژنیزه کردن برخی از

 %0/99نمک امولسیفایر سیترات سدیم؛  %1/12نمک کلسیم

دیگ های پنیر پروسس میگردد (فاکس و همکاران )2111

کلرید (تقویت خصوصیت کشسانی) (بچمن )2110؛ %1/1

و بنابراین سبب درجه پایین پراکندگی روغن و اندازه

الکتیک اسید؛  %1/0نگهدارنده پتاسیم سوربات؛  %2نمک

نسبتا بزرگ گلبول آن می شود.

طعام (تشدید کننده طعم) و  %2پودر آویشن (طعم دهنده)؛

اضافه کردن طعم دهنده در انتهای فرآیند تولید ،از دست

با استفاده از حرارت غیرمستقیم در یک حمام آب 99

رفتن طعم های فرار را حداقل می کند .درجهی pH

درجهی سلسیوس همزمان با همزنی در  011دور در

محصول نهایی ،با اضافه کردن نمک امولسیفایر ،که pH

دقیقه با استفاده از یک همزن دستی تولید شدند .تمامی

مخلوط را طی فرآوری تنظیم و بافری می کند ،تنظیم می

مواد خشک (کازئینات سدیم ،نشاستهی سیب زمینی

گردد .اضافه کردن اسید در حدود انتهای فرآوری ،روشی

اصالح شده ،سیترات سدیم ،کلسیم کلرید ،نمک طعام و

مرسوم برای تعدیل  pHمحصول پخته شده تا میزان

پتاسیم سوربات) و آب ،در ظرف استیل در دمای

مورد نیاز در محصول نهایی می باشد.

آزمایشگاه مخلوط شدند ،سپس روغن بادام زمینی اضافه

ترکیب شیمیایی

گردید و پخت در دمای  99درجه سلسیوس حین همزنی

نمونه های پنیر آنالوگ ،تحت آزمون های اندازه گیری

تا زمانی که یک تودهی ذوب شدهی همگن حاصل گردید

رطوبت (استاندارد ملی ایران شماره  ،)0953چربی

( 2دقیقه) صورت گرفت ( .)pH~9/5سپس الکتیک اسید و

(استاندارد ملی ایران شماره  ،)921پروتئین (استاندارد

پودر آویشن اضافه شد و مخلوط کردن به مدت  2دقیقه

ملی ایران شماره  ،)0900و  pH( pHمتر  ،Knickمدل

(تا زمانی که یک تودهی پنیری همگن و به خوبی امولسیفیه

 ،277آلمان) (استاندارد ملی ایران شماره  )2952قرار

شده تشکیل گردید) ادامه یافت .در ادامه ،تودهی داغ ذوب

گرفتند .تمامی آنالیزها در  3تکرار انجام شدند.

شده قالب گذاری شد و برای کند کردن توسعه اضافی

ارزیابی ویژگیهای رئولوژیکی دینامیک به عنوان

بافت ،که رئولوژی نهایی پنیرآنالوگ را تحت تاثیر قرار

تابعی از دما

می دهد ،به سرعت به یک فریزر با دمای  01درجهی

اندازه گیری های رئولوژیکی دینامیک (نوسانی) با استفاده

سلسیوس زیر صفر منتقل شد (مونسی  ،)2119پس از

از یک رئومتر (مدل  ،Paar Physica UDS 200ساخت

حدود  21دقیقه از فریزر خارج گردید ،با سلفون بسته

 ،Universal Dynamic Spectrometerاتریش) تحت

بندی گشت و سپس به یخچال با دمای  1درجهی

کرنش ثابت ( %1/5زیر  )%0برای ایجاد ناحیه

سلسیوس منتقل شد و در این دما تا هنگام نیاز انبار

ویسکواالستیک خطی و در فرکانس ثابت  0هرتز 5 ،روز
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پس از تولید نمونه ،در دانشکده مهندسی پلی مر دانشگاه

میلی متر بود .دمای نمونه ها از  35تا  011درجهی

صنعتی امیرکبیر انجام شدند .برطبق روش مونسی و

سلسیوس با سرعت  5درجهی سلسیوس در دقیقه افزایش

اوریوردان ( ،)0999تعیین ویژگیهای رئولوژیک نمونه های

یافت .پارامترهای اندازه گیری شده به عنوان تابعی از دما،

دیسک شکل (با شعاع  25میلی متر و ضخامت  0/9میلی

شامل مدول ذخیر( ،)’ Gمدول افت)” (Gو زاویه افت

متر) ،با استفاده از ژئومتری صفحه-صفحه ( Plate and

)” Tanδ (G / Gبودند.

 )Palateبا قطر  25میلی متر انجام شد و میزان Gap
(فاصله بین صفحه گردان و صفحه ثابت) معادل با 0/9
جدول  -1مقدار ترکیبات مورد استفاده در فرموالسیون نمونه های مختلف پنیر (درصد وزنی)
ترکیبات

شاهد

St22-2

St22-3

St25-5

آب

39/5

39/5

39/5

39/5

کارئینات سدیم

31

29

29

25

نشاسته سیب زمینی

_

2

3

5

اصالح شده
روغن بادام زمینی

25

25

25

25

سیترات سدیم

0/99

0/99

0/99

0/99

کلسیم کلرید

1/12

1/12

1/12

1/12

الکتیک اسید

1/1

1/1

1/1

1/1

پتاسیم سوربات

1/0

1/0

1/0

1/0

نمک طعام

2

2

2

2

پودر آویشن

2

2

2

2

ارزیابی حسی

حدود  01دقیقه ،مکعب های پنیر دارای پوشش آلومینیوم،

برای ارزیابی حسی از  01نفر ( 5مرد و  5زن) از

با قرار گرفتن در یک آون ℃ 211به مدت  1دقیقه تحت

دانشجویان آموزش دیده دانشگاه تبریز در رنج سنی -09

حرارت قرار گرفتند و سپس به مدت حدود  0دقیقه تا

 25سال خواسته شد تا با آزمون کیفی نمونه های پنیر

℃ 21بر روی میز خنک شدند و سپس به پنلیست ها داده

آنالوگ تولیدی که به طور تصادفی رمزگذاری شماره ای

شدند .دمای نمونه های پنیر با واردسازی یک ترموکوپل

شده بودند ،نظر خود را پیرامون بافت و احساس دهانی 1

نوع  ،Tempsens Instruments( Tهند) در مرکز قطعه

نمونه متفاوت پنیر با درج رتبه ای بین  0تا ( 1یک= مطلوب

پنیر به مدت  21ثانیه ثبت شد .پنلیست ها برای ارزیابی

ترین و چهار= نامطلوب ترین) در فرم مربوطه بر طبق

نمونه های داغ بالفاصله پس از باز کردن بسته بندی ،تحت

روش میلگارد و همکاران ( )0990بیان کنند .نمونه های

آموزش قرار گرفتند .طی آزمون به پنلیست ها بیسکویت

مورد ارزیابی پس از  5روز انبار پس از تولید بدست

و آب داده شد .نتایج فرم ها پس از جمع آوری جهت آنالیز

آمدند .پنلیست ها در مکان های جداگانه نشانده شدند .قبل

آماری استفاده گردید.

از ارزیابی ،هر پنیر به شکل مکعب های  01گرمی بریده

تحلیل آماری

شد ،در دمای اتاق (℃ )20به تعادل رسید و در دمای اتاق

نتایج این مطالعه در قالب طرح کامال تصادفی و با استفاده

(℃ )20در فویل آلومینیوم قرار داده شد .پس از وقفهی

از نرم افزار  SPSS v.19تجزیه و تحلیل گردید .برای
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مقایسه میانگین تیمارها از آزمون چند دامنه ای دانکن در

میزان چربی با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند

سطح احتمال  5درصد استفاده گردید .رسم نمودارها با

( .)P ≥1 /15مقادیر چربی به طور پیوسته از ±1 /01

استفاده از نرم افزار  Excelصورت گرفت .کلیه تیمارها

 25/52گرم (شاهد) تا  21/92 ±1/39گرم ( )St25-5با

و آزمایش ها در  3تکرار انجام گرفتند.

افزایش سطح نشاسته ( %1تا  %5وزنی-وزنی) کاهش
یافت .بیشترین و کمترین میزان رطوبت به ترتیب در نمونه

نتایج و بحث

های شاهد و  St25-5مشاهده گردید و نمونه ها از نظر

ترکیب شیمیایی

میزان رطوبت با یکدیگر اختالف معنی داری نداشتند

ترکیب شیمیایی پنیرهای آنالوگ حاوی سطوح متفاوت

( .)P≥1/15بیشترین و کمترین میزان  pHنیز به ترتیب

نشاستهی سیب زمینی اصالح شده ،در جدول  2نشان

در نمونه های شاهد و  St25-5مشاهده شد و از نظر

داده شده است .همانطور که انتظار می رود ،بیش ترین و

میزان  ،pHتفاوت معنی داری میان نمونه ها مشاهده

کمترین میزان پروتئین ،در نمونه های شاهد و St25-5

گردید (.)P≤1/15

مشاهده گردید و نمونهها از این نظر با یکدیگر اختالف

 St25-5به دلیل جدا شدن چربی و رطوبت طی مرحله

معنی داری داشتند ( .)P≤1/15در واقع ،محصوالت حاوی

پخت ،مقدار رطوبت و چربی کمتری را نسبت به

نشاسته ،به دلیل جایگزینی کازئینات با نشاسته ،مقادیر

محصوالت دیگر داشت .این محصول ،در زمان افزودن

پروتئین پایین تری را نسبت به نمونه شاهد داشتند.

اسید الکتیک ،به دلیل مقدار کمتر کازئینات و ظرفیت بافری

بیشترین و کمترین میزان چربی ،به ترتیب در نمونه های

اش ،دچار افت  pHگردید .نتیجتا pH ،این نمونه پنیر،

شاهد و  St25-5مشاهده شد ،در حالی که نمونه ها از نظر

اساسا با محصوالت دیگر متفاوت بود که با مطالعات
مونسی و اوریوردان ( )2119bمطابقت داشت.

جدول  -2ترکیب شیمیایی نمونه های پنیر
نمونه
شاهد

 %پروتئین
a

31/12±1/02

 %چربی
a

25/52±1/01

pH

 %رطوبت
a

39/10±1/25

a

5/99±1/12

St22-2

29/13±1/30 b

25/20±1/31 ab

32/95±1/31 a

5/91±1/12 b

St22-3

c

29/19±1/31

ab

25/00±1/32

a

32/90±1/31

b

5/93±1/13

St25-5

d

25/59±1/39

b

21/92±1/39

a

32/92±1/39

b

5/99±1/13

مقادیر ،نشان دهنده میانگین سه تکرار می باشند .حروف مشابه درستون ،نشان دهندهی عدم اختالف معنی دار (در سطح  5درصد) است.

ویژگیهای رئولوژیکی دینامیک به عنوان تابعی از دما

دینامیک وابسته به دمای پنیر آنالوگ می گردد (مونسی و

مطالعات قبلی نشان داده است که برهم کنش میان

اوریوردان  .)2110اثرات جداگانه انواع نشاسته طبیعی بر

نشاستهی افزوده شده و کازئین ،ویژگیهای رئولوژیکی

پنیر آنالوگ ،تحت تاثیر ویژگیهایی مانند اندازه گرانول،

پنیر آنالوگ را تحت تاثیر قرار میدهد (مونتسینوس و

دمای ژالتینیزاسیون و میزان آمیلوز می باشد (مونسی و

همکاران 2112؛ مونسی و اوریوردان  0999و مونسی و

اوریوردان .)2110

اوریوردان  .)2110افزودن انواع نشاسته طبیعی و اصالح

مدول ذخیره’ Gشاخص توانایی ماده برای ذخیرهی

شده در جایگزینی جزئی کازئین ،سبب تغییرات معنیداری

انرژی و خصوصیت االستیک آن است ،در حالیکه مدول

در ویژگیهای بافتی ،ذوبی و ویژگیهای رئولوژیکی

افت )” (Gشاخص توانایی ماده برای پراکنده سازی
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انرژی است (که خصوصیت ویسکوز آن است)Tan δ .

است ،که مقادیر کمتر از  0نشان دهنده رفتاری شبیه ژل

شاخص مناسبی از خصوصیت ویسکواالستیک ماده

است.

جدول  -3تاثیر افزودن مقادیر متفاوت نشاستهی سیب زمینی اصالح شده در جایگزینی جزئی کازئینات بر مقادیر ”G ،’Gو
𝛅 Tanدر ℃35؛ و بر مقدار ماکزیمم 𝛅 Tanدر رنج ℃ ،35-111در پنیر آنالوگ
(Tan𝛅 )Max

نوع پنیر

(℃’ (KPa)G )35

(℃”G (KPa) )35

(℃Tan𝛅 )35

شاهد

011±0/9 d

30/3±0/2 c

1/30±1/15 a

0/13±1/11 a

St22-2

c

021±2/3

bc

32/0±1/9

ab

1/25±1/12

b

0/33±1/12

St22-3

b

055±1/0

ab

33/1±0/0

bc

1/20±1/11

b

0/29±1/13

St25-5

222±3/1 a

(℃) 35-111

31/9±1/9 a

1/05±1/12 c

0/09±1/12 c

مقادیر ،نشان دهنده میانگین سه تکرار می باشند .حروف یکسان درستون ،نشان دهندهی عدم اختالف معنی دار (در سطح  5درصد) است.

با توجه به جدول  ،3مدول ذخیره  ’Gنمونه  St25-5در

حرارتدهی در رنج ℃  ،35-011مقدار ماکزیمم Tan δ

℃ ،)222 ± 3/1 kPa( 35به طور معنی داری باالتر از

برای محصوالت حاوی نشاسته ،با افزایش سطح نشاسته

نمونه های دیگر بود ( .) P≤1/15مونسی و اوریوردان

کاهش یافت ،که نشان دهندهی قدرت ژلی باالتر می باشد

( )2110گزارش کردند که استفاده از انواع نشاستهی

و منعکس کنندهی گرایش نشاسته به کم کردن ذوب پذیری

دارای آمیلوز باال ،سختی پنیر آنالوگ را افزایش داد ،که

است (مونسی و اوریوردان  .)2119bنمونه ،St25-5

ناشی از پیوند هیدروژنی مولکول های آمیلوز که از ذرات

مقدار ماکزیمم  Tanδخود را که برابر  0/09±1/12بود،

نشاسته طی پخت پنیر نشت می کنند بود ،بنابراین افزایش

در دمای ℃ 93/1داشت ،نمونه های شاهد St29-2 ،و -3

 ’Gپنیر با جایگزینی پروتئین توسط نشاسته ،می تواند

 St29مقدار ماکزیمم  Tanδخود را به ترتیب در دماهای

بدین وسیله توضیح داده شود (مونتسینوس و همکاران

 99/9 ،99/9 ،91/0درجهی سلسیوس داشتند.

 2112و مونسی و اوریوردان  .)2110همچنین نشاسته بر

مقادیر’Gو ” Gنمونه های پنیر حاوی غلظت های متفاوت

تحرک آب نیز تاثیرگذار است ،بطوریکه پنیرهای حاوی

نشاستهی سیب زمینی اصالح شده در جایگزینی جزئی

نشاسته بیشتر اتصال محکمتری به آب دارند ،در حالی که

کازئینات به عنوان تابعی از دما نشان داده شده اند (شکل

آب در پنیرهای حاوی درصد پائین تر نشاسته متحرک تر

 0و  .)2مقادیر ’ Gو ” Gتمامی نمونه ها بطور معنی داری

است و هرچه آب متصل تر باشد ،میزان  ’Gباالتر میرود

با افزایش دما از  35تا  011درجه سلسیوس کاهش یافت

(نورونها و همکاران  .)2119برای تمامی نمونهها در

( ،)P≤1/15که نشان دهنده نرم شدن شبکه پنیر است.

℃ ،35مقدار ̍ ’Gاز ” Gبزرگتر بود که نشان دهندهی

زمانی که پنیر آنالوگ حرارت داده می شود ،احتمال دارد

غالب بودن رفتار االستیک پنیرهای آنالوگ می باشد.

که شبکه کازئین تخریب گردد و گلبول های چربی مایع

همچنین ،با افزایش سطح نشاستهی سیب زمینی اصالح

گون شوند که سبب پالستیزاسیون ماتریکس پروتئین

شده ،هر دوی مقادیر ’Gو” Gدر یک دمای معین ،افزایش

شده و به آن اجازه می دهد تغییر شکل داده و جریان یابد.

یافتند (یه و هویت  .)2119عالوه بر این ،نمونه St25-5

این مطلب می تواند ارتباط معکوس مدول ها با دما را

کمترین مقدار  Tanδرا در ℃ 35داشت ،که به طور معنی

توضیح دهد .در حالی که  ’Gو” Gتمامی نمونه های پنیر

داری با نمونه های دیگر متفاوت بود ( .) P≤1/15طی

آنالوگ با افزایش دما کاهش یافت ،تغییرات در مدول ها
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نسبت به نمونه کنترل بوسیله مقادیر متفاوت نشاسته

طی فرآوری یا انبارداری ،ممکن است با اختالل

تحت تاثیر قرار گرفت .تمامی محصوالت حاوی نشاسته،

ترموپالستیسیته محصوالت پنیر آنالوگ طی حرارت

به طور معنی داری مقادیر  ’Gو ” Gباالتر را در مقایسه

مجدد مرتبط باشد (مونسی و اوریوردان  .)2110پنیر

با شاهد ،طی رنج دمایی حفظ کردند ( .)P≤1/15همچنین،

آنالوگ  St29-2مقادیر ’Gو ” Gنزدیک تری را نسبت به

تفاوت های  ’Gو ” Gمیان محصوالت حاوی نشاسته ،در

نمونه های دیگر به شاهد ،در رنج دمایی  35تا 011

تمامی دماها حفظ شدند ( .) P ≤1/15این آزمون

درجهی سلسیوس داشت .این نتایج با پژوهش های

رئولوژیکی دینامیک ،که در ناحیه ویسکواالستیک خطی

مشابهی که در رابطه با پنیر طبیعی (هسیه و همکاران

انجام شد ،نشان داد که محصوالت حاوی سطوح باالتر

 0993و روزنبرگ و همکاران  )0995و پنیر آنالوگ

نشاسته ،االستیسیته خود را طی حرارتدهی بیشتر از

(مونسی و اوریوردان  0999و ژو و مولوانی  )0999انجام

شاهد حفظ کردند .احتماال به این علت که آمیلوز از گرانول

شدند ،مطابق بود .این نتایج برای پیش بینی ویژگیهای

های نشاسته طی فرآوری پنیر آنالوگ نشت می کند ،در

عملکردی (برای مثال ،ذوب پذیری) پنیر پیتزای آنالوگ،

نتیجه پیوند عرضی (رتروگراداسیون) آمیلوز نشت کرده

مفید خواهد بود.
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شکل  -2تاثیر دما بر مدول افت ” Gپنیرهای آنالوگ حاوی مقادیر متفاوت نشاستهی سیب زمینی اصالح شده در جایگزینی
جزئی کازئینات

بر طبق گزارش مونسی و اوریوردان ( )2110نتایج

مقادیر  Tan δنمونه های پنیر حاوی مقادیر متفاوت

رئولولوژی دینامیک در توافق با مقادیر سختی قرار دارند،

نشاستهی سیب زمینی اصالح شده در جایگزینی جزیی

به طوری که محصوالت االستیک تر (با  ’Gباالتر) ،سخت

کازئینات به عنوان تابعی از دما در شکل  3نشان داده

تر نیز هستند .هنلی و همکاران ( )2115گزارش کردند که

شدهاند .مقادیر  Tanδبرای تمامی نمونه های پنیر آنالوگ

در نتایج  ،1TPAمیان سختی ( )xنمونه ها و مقادیر ’G

با افزایش دما تا میزان معینی (بسته به نوع نمونه) ،افزایش

در ℃ )y( 22رابطه مستقیمی وجود داشت ،بطوری که:

یافتند که نشان دهندهی این است که جزء االستیک نمونه

( .y = 1/1102 𝑥 2 - 1/399 + 50/212 )𝑟 2 =1/99در این

در مقدار بیشتری نسبت به جزء ویسکوز کاهش می یابد

مطالعه ،دمای تالقی برای نمونهی کنترل (،’G=”G

و بیانگر ضعیف شدن آرایش شبکه و افزایش جریان

 )Tanδ=0برابر ℃ 29/2بود ،که نشان دهندهی این است

پذیری پنیر آنالوگ در دماهای باال است (سانچز و

که ساختار ژلی پروتئینی پنیر ،در این دما ذوب می شود

همکاران  )0991و این مقادیر پس از رسیدن به میزان

(مونسی و اوریوردان  .)0999دمایی که در آن Tanδ=0

ماکزیمم خود ،به تدریج کاهش یافتند .افزایش Tan δ

 )’G=”Gاست ،به عنوان شاخص "نقطه ذوب" پنیر

احتماال اختالل برهم کنش میان پروتئین ها ،همراه با اثر

آنالوگ استفاده می گردد (مونتسینوس و همکاران 2112؛

روان کنندگی روغن را منعکس می کند .ماتریکس پروتئینی

مونسی و اوریوردان  0999و نورونها و همکاران .)2119

طی حرارتدهی انرژی جذب می کند که بر تعادل میان برهم

همانطور که در شکل  3مشخص است ،افزایش غلظت

کنش های آنتروپیک و آنتالپیک تاثیر می گذارد ،بطوری

نشاسته در پنیر آنالوگ سبب افزایش نقطه ذوب می گردد.

که مورد اول قوی تر می گردد ،درحالی مورد دوم با

نقطه ذوب بوسیله در دسترس بودن آب تحت تاثیر قرار

حرارت تا دمای معین ،ضعیف تر می شود .تخریب برهم

می گیرد (مک ماهون و همکاران .)0992

کنش های پروتئینی دارای آنتالپی کنترل شده ،همراه با
اثرات روان کنندگی فاز روان روغن ،به محصول اجازهی
4

Texture ProfileAnalysis
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تغییر شکل و جریان می دهد (پائولسون و همکاران
.)0999
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شکل  -3تاثیر دما بر زاویه افت (𝛅 )Tanپنیرهای آنالوگ حاوی مقادیر متفاوت نشاستهی سیب زمینی اصالح شده در
جایگزینی جزئی کازئینات

این رفتار وابسته به دما در زمانی که پنیر آنالوگ برای

موضوع بطور ویژه بوسیله پائین آمدن میزان ماکزیمم

کاربردهای شبیه به پیتزا طراحی می شود ،بحرانی است.

 Tan δتوسط نمونه های حاوی  )w/w( %5-2نشاسته

مقادیر  Tanδمحصول  St29-2در تمامی دماها نسبت به

مشخص می گردد .به طور کلی ،کاهش مقادیر  Tanδپنیر

نمونه های دیگر ،به نمونه شاهد نزدیک تر بود ،در حالی

آنالوگ بوسیله نشاسته که نشان دهندهی رفتار ساختاری

که مقادیر  Tanδبرای این نمونه به طور معنی داری در

االستیک تر است ،می تواند به دلیل فاکتورهایی مانند

تمامی دماها پائین تر از شاهد بود ( .)P≤1/15نمونه های

رتروگراداسیون نشاسته و دهیدراسیون ماتریکس

حاوی نشاسته به طور معنی داری مقادیر  Tanδکمتری

پروتئین باشد .در دماهای باال نیز مقادیر  Tan δنمونه

را نسبت شاهد در تمامی دماها داشتند ( ،) P≤1/15که

های پنیر حاوی نشاسته از شاهد پائین تر بود .برای مثال،

نشان دهنده رفتار ساختاری سخت تر بوده و در توافق با

مقادیر  Tanδدر ℃ 011با افزایش غلظت نشاسته کاهش

یافتههای قبل برای وارد سازی نشاسته در سطوح  %3و

یافت ( .)P≤1/15این نتایج با نتایج گزارش شده توسط

باالتر جایگزینی پروتئین می باشد (مونسی و اوریوردان

مونسی و اوریوردان ( )2110برای پنیر آنالوگ حاوی

 .)2110کاهش مقادیر  Tanδو ذوب پذیری ،با وارد سازی

نشاستهی سیب زمینی طبیعی در توافق است .آنها گزارش

نشاسته حیرت آور نیست ،زیرا ماتریکس ذوب پذیر

کردند که پنیر آنالوگ حاوی نشاستهی سیب زمینی به

کازئین با ماتریکس ترموپالستیک نشاسته جایگزین می

طور معنیداری مقادیر  Tan δپائین تری را در تمامی

گردد .مولکول های آمیلوز که به دماهای باالی ℃-021

دماها در مقایسه با کنترل داشت ،گرچه غلظت نشاسته در

 011برای ذوب نیاز دارند ،احتماال مانع نرمی ماتریکس

مطالعه آنها تنها  %3بود.

پروتئین ،و نهایتا ویژگیهای ذوب و جریان پذیری پنیر

مونسی و اوریوردان ( )0999رابطه میان مقادیر ماکزیمم

آنالوگ می شوند (مونسی و اوریوردان  .)2119bاین

 Tanδو ذوب پذیری انواع پنیر آنالوگ را در رنج ℃-011
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 22با استفاده از روش تجربی بررسی کردند .رابطه باالیی

و ویژگیهای رئولوژیکی پنیر آنالوگ را در دماهای پایین

( )𝑟 2 =1/92میان دو اندازه گیری یافت شد ( ،)P<1/10که

تر تحت تاثیر قرار دهد.

نشان دهندهی این است که مقدار ماکزیمم  Tanδمی تواند

بر طبق مونسی و اوریوردان ( )2110پنیر آنالوگ حاوی

در پیش بینی رفتار ذوب پنیر آنالوگ مفید باشد .مدول

نشاستهی سیب زمینی ،باالترین مقادیر  ’Gرا در دامنهی

کمپلکس ∗ Gکه بوسیله رئولوژی دینامیک تعیین می گردد،

دمایی ℃  22-95داشت ،که احتماال به دلیل

به عنوان پیش بینی کنندهی مفید ذوب پذیری پنیر چدار

رتروگراداسیون شدید نشاسته بود ،که از جریان کازئین

گزارش شده است (اوستونول و همکاران  .)0995در

ممانعت می کند .به دلیل عدم رتروگراداسیون آمیلوز در

نتیجه ،رئولوژی دینامیک می تواند به عنوان یک روش

پنیر آنالوگ حاوی نشاسته ذرت مومی ،کاهش بزرگتری

اساسی برای ارزیابی ذوب پذیری محصوالت پنیر آنالوگ

در مقادیر  ’Gاین محصول با افزایش دما در مقایسه با

باشد ،که قادر است مقایسه نتایج مطالعات مختلف را

نشاسته های با آمیلوز باالتر (نشاسته ذرت ،سیب زمینی

تسهیل سازد و درک ما را از ویژگیهای ذوب پنیر بهبود

و گندم) انتظار می رود .در هر حال ،حیرت آور است که

بخشد (مونسی و اوریوردان  .)0999بنابراین ،فاکتورهای

پنیر آنالوگ حاوی نشاسته برنج با میزان آمیلوز متوسط،

موثر بر ذوب پذیری در محصوالت حاوی نشاسته (مانند

باالترین کاهش را در  ’Gطی حرارت دهی داشت .پنیر

افزایش امولسیفیکاسیون چربی ،هیدراسیون اندک

آنالوگ حاوی نشاسته ذرت مومی یا برنج در شکل طبیعی

ماتریکس پروتئین و حضور آمیلوز رتروگراده شده)

(گرانولی) کاهش معنی داری را در  ’Gنسبت به شاهد طی

احتماال سبب کاهش مقادیر  Tanδدر مقایسه با شاهد ،در

حرارتدهی داشتند.

رنج دمایی مورد نظر می گردند (مونسی و اوریوردان

بر طبق مونسی و اوریوردان ( )2119aمقادیر بیشینه

.)2110

 Tan δمحصوالت حاوی انواع نشاسته پیش ژالتینه در

تاثیر ترکیبات و شرایط فرآوری گوناگون بر ویژگیهای

مقایسه با نمونه کنترل طبق ترتیب ارائه شده بود:

رئولوژیکی پنیرهای آنالوگ به طور گسترده ای با استفاده

شاهد < ذرت مومی < برنج < ذرت < گندم= سیب زمینی.

از روش های بررسی گوناگون ،مانند آزمون های

این محققان در تحقیق قبلی (مونسی و اوریوردان )2110

رئولوژیکی در کرنش های بزرگ و کوچک ،مطالعه شده

نتایج مشابهی بدست آوردند ،که طی آن اثبات گردید که

است (بولند و فوئگدینگ 0999؛ بولند و فوئگدینگ 2110؛

مقادیر آمیلوز انواع نشاستهی طبیعی استفاده شده ،بطور

گینی و همکاران  ،2111لی و همکاران  0992و

معکوسی با مقادیر بیشینه  Tanδدر ارتباط بود .در هر

شیراشوجی و همکاران  .)2112گینی و همکاران ()2111

حال ،پنیرهای آنالوگ حاوی انواع نشاسته طبیعی ،به طور

نتیجه گیری کردند که انواع نشاسته دارای نسبت باالی

نسبی مقادیر بیشینه  Tan δباالتری را نسبت به

آمیلوز به آمیلوپکتین گرایش به رتروگراداسیون دارند و

محصوالت حاوی انواع نشاسته پیش ژالتینهی با منابع

سریعتر از آنهایی که سطح پائین تری از آمیلوز را دارند،

مشابه داشتند .پروفایل  Tanδپنیر آنالوگ حاوی نشاسته

طی انبارداری پنیر آنالوگ تشکیل ژل می دهند .این ژلهای

ذرت مومی ،احتماال به دلیل مینیمم رتروگراداسیون

شدن نشاسته در ساختار پنیر آنالوگ طی انبارداری،

آمیلوز ،بسیار به نمونه کنترل نزدیک بود.

ممکن است به دلیل برگشت ناپذیری از ذوب پذیری پنیر

مونسی و اوریوردان ( )0999پنیرهای آنالوگ حاوی

آنالوگ در دماهایی که محصول طی پخت تحت آن قرار

مقادیر متفاوت نشاستهی پیش ژالتینه ذرت را تولید کردند

می گیرد ،ممانعت کند .به عالوه ،این پدیده ممکن است بافت

و کاهش ذوب پذیری را همراه با افزایش میزان نشاسته
مشاهده کردند .غیر از ذوب پذیری ،تمامی انواع نشاسته،
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پیوستگی پنیرهای آنالوگ را به دلیل تغییر در توزیع اندازه

ارزیابی حسی

گلبول چربی و تخریب ماتریکس پروتئین کاهش دادند.

نتایج بدست آمده از ارزیابی حسی نمونه های پنیر تهیه

سختی بوسیله نشاسته گندم ،سیب زمینی یا ذرت افزایش

شده در این پژوهش ،در شکل  1نمایش داده شده است.

یافت ،ولی بوسیله نشاسته ذرت مومی یا برنج کاهش پیدا

در نمونه های شاهد و دارای  3 ،2و  %5وزنی-وزنی

کرد .به نظر می رسد که نشاسته برنج برای جایگزینی

نشاستهی سیب زمینی اصالح شده در جایگزینی جزئی

قسمتی از کازئین در پنیر آنالوگ تواناترین بود (بچمن

کازئینات ،مقادیر میانگین رتبه برای بافت و احساس دهانی

 .)2110مونسی و اوریوردان ( )0999از آزمون روبش

به ترتیب  2/21 ،2/21 ،2/11و  3/31بود.

کرنش ( 1/0تا  )%01برای تعیین محدودهی رفتار

زمانی که نمونه های پنیر به شکل گرم تست شدند (21

ویسکواالستیک خطی پنیر آنالوگ استفاده کردند .نتایج

درجهی سلسیوس) ،نمونه شاهد از نظر بافت و احساس

نشان داد که زمانی که مقادیر کرنش کمتر از  %0بود ،تنش

دهانی با باالترین ترجیح توسط پنلیست ها رتبه بندی شد

با کرنش متناسب بود .این نتایج با یافته های پیرامون

و با افزایش میزان نشاسته ترجیح پنلیست ها کاهش یافت،

پنیرهای طبیعی موافق بود .نوالن و همکاران ( )0999و آک

گرچه میانگین رتبه ها در تمامی نمونه ها از نظر آماری

و گوناسکاران ( )0992تنش/کرنش خطی را برای چندین

به طور معنی داری متفاوت نبودند ( .)P≥1/15با افزایش

نوع پنیر در کرنش های کمتر از  %2گزارش کردند.

میزان نشاسته از مطلوبیت کاسته شد ،این موضوع ممکن

در مطالعه حاضر ،تغییرات  ”G ،’Gو  Tanδدر دامنهی

است به دلیل تورم ذرات نشاسته طی حرارت باشد ،که

دمایی  35تا ℃  011برای انواع پنیر آنالوگ با افزودن

سب ب می شود پنیر به سقف دهان بچسبد (نورونها و

مقادیر متفاوت نشاستهی سیب زمینی اصالح شده ،در

همکاران ( )2119مانند پدیده گزارش شده در استفاده از

تطابق با نتایج تحقیقات قبلی در رابطه با پنیرهای آنالوگ

هیدروکلوئیدها در پنیرهای چدار با چربی کم) (کنوکالر و

حاوی نشاستهی طبیعی سیب زمینی بود (مونتسینوس و

همکاران  .)2111افزایش میزان رطوبت پنیر آنالوگ،

همکاران 2112؛ مونسی و اوریوردان  2110و یه و هویت

مشکل سختی پنیر در دماهای پائین تر ،که با تلقیح

.)2119

نشاسته مرتبط است ،را کاهش می دهد (مونتسینوس و
همکاران .)2112
b
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3
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میانگین رتبه

1
0.5
0
St 25-5

St 28-2

St 27-3

شاهد

تیمارها

شکل  -4آزمون رتبه بندی برای ارزیابی حسی انواع نمونه های پنیر آنالوگ (℃)01
 -حروف مشابه درستون ،نشان دهندهی عدم اختالف معنی دار (در سطح  5درصد) است.
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نتایج ارزیابی حسی نشان داد که کازئینات در ترکیب با

کاهش یافت .نتایج این مطالعه در درک تاثیر افزودن

نشاستهی سیب زمینی اصالح شده ( %5-2وزنی-وزنی)

نشاستهی سیب زمینی اصالح شده در جایگزینی جزیی

دارای پتانسیل باالیی برای استفاده در فرموالسیون پنیر

کازئینات بر ویژگیهای رئولوژیکی دینامیک به عنوان

آنالوگ پروسس پیتزا به عنوان جایگزین کازئینات

تابعی از دما و بالتبع ویژگیهای عملکردی (برای مثال،

میباشد.

ذوب پذیری) و همچنین ویژگی های حسی پنیر پیتزای
آنالوگ میتواند مفید باشد.

نتیجه گیری کلی
ویژگیهای رئولوژیکی دینامیک به عنوان تابعی از دما در

تشکر و قدردانی

پنیر پیتزای آنالوگ بر پایه کازئینات ،با جایگزینی جزیی

فرصت را مغتنم شمرده و قدردان همکاری و راهنمایی-

کازئینات با مقادیر متفاوت نشاستهی سیب زمینی اصالح

های ارزنده آقایان دکتر سید هادی پیغمبردوست ،دکتر

شده تغییر یافت و تغییرات وابسته به غلظت نشاسته بود.

میرکریم رضوی و دکتر حسین نازکدست؛ همچنین

اساسا ،افزایش غلظت نشاستهی سیب زمینی اصالح شده

پشتیبانی های دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه

با افزایش  ”G ،’Gو کاهش  Tanδهمراه بود .طی آزمون

تبریز ،که این پژوهش را تحت حمایت مالی خود قرار داد،

رئولوژیکی دینامیک روبش دما در دامنه دمایی ℃-011

خواهیم بود .از مدیریت محترم شرکت شیر پاستوریزه

 ،35برای تمامی نمونه ها ،مقادیر  ’Gو ”Gبه تدریج

پگاه آذربایجان شرقی جناب آقای مهندس گودرزی و

کاهش یافت ،در حالی که مقادیر  Tanδتا دمای معین و

کارشاسان محترم شرکت به خاطر حمایت و مساعدت

وابسته به نوع نمونه تا میزان حداکثر افزایش وسپس به

بیدریغی که در اجرای این پژوهش مبذول داشتند ،کمال

تدریج کاهش پیدا کرد .ارزیابی حسی مشخص کرد که با

تشکر را داریم.
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Abstract
Imitation pizza cheese provides a useful model system to examine starch–casein interactions from a
rheological perspective. Increasing starch content may be a practical and cost-effective means to
control the functional properties of imitation pizza cheese. Imitation cheeses containing 2, 3 and 5%
(w/w) modified potato starch as a partial caseinate substitute were manufactured and dynamic
rheology of these products were compared to a control (0% w/w starch) in temperature sweep
analysis. The dynamic rheological properties of caseinate-based imitation cheeses containing various
concentrations of modified potato starch were investigated using a strain-controlled rheometer. The
storage modulus (G’), the loss modulus (G”) and the loss angle (Tan𝛿) were measured as a function
of temperature (35–100°C). The storage modulus and loss modulus of imitation cheeses was
significantly increased (P≤0.05) at all examined temperatures (35–100℃) with the inclusion of
modified potato starch. Inclusion of starch significantly reduced imitation cheese peak Tan𝛿 values
compared to control (P≤0.05), and the inclusion of 5% (w/w) starch as a partial caseinate substitute
had the greatest effect. In sensory evaluation, in terms of texture and mouthfeel, the highest score
belonged to control, while in all of samples lowest score observed in sample containing 5% w/w
starch. The results of this study showed that varying the level of modified potato starch altered
dynamic rheological properties as a function of temperature and thus the functionality (for example,
meltability), as well as sensory attributes of imitation pizza cheeses.
Keywords: Imitation pizza cheese, Modified potato starch, Dynamic (Oscillatory) rheology,
Temperature sweep analysis, sensory analysis

