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چکیده
بستنی خوراکی بسیارمعروفی است که در سراسر دنیا خواهان دارد و طیف وسیعی ازانواع مختلف دسرهای منجمد را
در برمیگیرد .هدف از این تحقیق بررسی اثر سطوح مختلف آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی و صمغ لوبیای لوکاست
بر کیفیت حسی و خواص فیزیکوشیمیایی بستنی سنتی زعفرانی بود .آنزیم ترانس گلوتامیناز در چهار سطح ( ، 100 ، 50
 150و  ) 200 ppmو صمغ لوبیای لوکاست در دو سطح (  0/1و  0/2درصد) استفاده شد .ویژگیهای فیزیکیشیمیایی
( ،pHاسیدیته ،مقاومت به ذوب ،افزایش حجم و ویسکوزیته) و ویژگیهای حسی (طعم ،بافت ،رنگ و پذیرش کلی) نمونه-
های بستنی طی دو ماه نگهداری بررسی گردید .با توجه به نتایج تجزیه واریانس ،اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی و
صمغ لوبیای لوکاست بر ویژگیهای حسی و فیزیکیشیمیایی در کلیه تیمارها در طول دوره نگهداری معنیدار بود
( .)p>0/05نمونه  200 ppm( Iآنزیم ترانس گلوتامیناز و  % ./2صمغ لوبیای لوکاست) در روز شصتم ،بهترین تیمار از
نظر ویژگیهای حسی و فیزیکیشیمیایی بود .استفاده از  200 ppmآنزیم ترانس گلوتامیناز و  %0/2صمغ لوبیای
لوکاست باعث افزایش  ،pHویسکوزیته ،افزایش حجم وبهبود طعم ،رنگ و پذیرش کلی در طول زمان شد .بنابراین آنزیم
ترانس گلوتامیناز میکروبی و صمغ لوبیای لوکاست میتوانند به تولیدکنندگان بستنی به خصوص درتولید مخلوطهایی
که چربی آنها کاهش یافته ،توصیه شوند.
واژگان کلیدی :بستنی سنتی زعفرانی ،ترانس گلوتامیناز ،صمغ لوبیای لوکاست
مقدمه

است ،طیف وسیعی از انواع مختلف دسرهای منجمد را

بستنی خوراکی بسیار معروفی است که در سراسر دنیا

در بر میگیرد (چگنی و مشکوه  .)1385چاقی مفرط،

خواهان دارد .واژه بستنی که از فعل بستن گرفته شده

اضافه وزن و سایر بیماریهای مرتبط با رژیم غذایی

و به معنای مخلوطی میباشد که بسته یا سفت شده

پرچرب منجر به کاهش مقبولیت این محصوالت در بین
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مصرفکنندگان و افزایش تمایل آنها به سوی غذاهایی

متیل سلولز و صمغ لوبیای لوکاست بودند که در

با مقدار چربی کاهش یافته شدهاست (آذری کیا و

غلظتهای  0/75 ، 0/5 ، 0و  1درصد استفاده شدند .نتایج

همکاران  .)1388متناسب با نیاز و تقاضای مصرف-

نشان داد که اضافه کردن نشاسته ذرت ،طعم و مزه

کنندگان آگاه به سالمت ،الزم است جهت بهبود این

خیلی مطلوبی در نمونه تولیدی ایجاد نموده که اختالف

خصوصیات از جایگزینهای چربی در فرموالسیون

معنیداری از لحاظ طعم و مزه با نمونه حاوی صمغ

بستنی استفاده گردد .جایگزینهای چربی قابل پذیرش

لوبیای لوکاست داشت ،ولی با نمونههای حاوی  0/5و

که در بستنی بکار میروند ،بطور عمده بر پایه

 0/75درصد کربوکسی متیل سلولز اختالف معنیداری

کربوهیدرات و پروتئین هستند که بجای جایگزینهای

در طعم و مزه نداشت .بهترین احساس دهانی مربوط به

بر پایه چربی بکار میروند (بنجامین و همکاران .)2009

بستنی حاوی کربوکسی متیل سلولز بود که به لحاظ

آنزیم ترانس گلوتامیناز با کد علمی ، EC 2 . 3 . 13

احساس دهانی و سفتی با بستنی حاوی صمغ لوبیای

در گروه آنزیمهای آسیل ترانسفراز قرار دارد و می-

لوکاست اختالف معنیداری داشت .بستنی حاوی

تواند واکنشهایی مانند ایجاد اتصاالت عرضی ،انتقال

کربوکسی متیل سلولز در غلظت  % 0/75در اغلب موارد

آسیل و دآمیناسیون را کاتالیز کند .این آنزیم از برخی

مورد پذیرش بود.

گونههای باسیلوس و استرپتوورتیسیلیوم استخراج

مویدزاده و همکاران ( )1392به بررسی تاثیر آنزیم

میشود و بطور گسترده در طبیعت یافت میشود .وزن

ترانس گلوتامیناز میکروبی بر پروتئولیز و خواص

مولکولی آن  37368دالتون میباشد و حاوی  331اسید

رئولوژیک ماست همزده بدون چربی پرداختند .غلظت

آمینه است pH .اپتیمم فعالیت این آنزیم بین  5تا  9و

آنزیم در محدوده  0 – 2واحد در گرم پروتئین شیر،

بهترین دما برای عملکرد آن  37تا  50درجه سانتیگراد

میزان کازئینات سدیم در دامنه  0 – 1/27درصد و

است .به طور کلی ،آنزیم ترانس گلوتامیناز در دامنه

زمان نگهداری بین  1 – 19روز بود .نتایج نشان داد که

دمایی وسیعی پایدار است و فعالیت خود را در دمای

با افزایش غلظت آنزیم ویسکوزیته و ظرفیت نگهداری

50درجه سانتیگراد به مدت  10دقیقه حفظ میکند

آب در نمونهها بطور معنیداری افزایش و میزان

(دپلرو و همکاران  .)2010صمغها یا هیدروکلوئیدها از

پروتئولیز در آنها کاهش یافت .با افزودن کازئینات

اجزای مهم بستنی هستند .اهمیت اصلی آنها پایداری

سدیم نیز ویسکوزیته و ظرفیت نگهداری آب نمونهها

ترمودینامیکی محصول است .از ویژگیهای مهم دیگر

افزایش یافت .همچنین در طی نگهداری ،ظرفیت نگهداری

آنها ،کنترل پدیده کریستالیزاسیون مجدد ناشی از

آب کاهش و میزان پروتئولیز افزایش معنیداری نشان

نوسانات دمایی است که موجب نقص کیفیت نگهداری

داد .در شرایط بهینه ،غلظت آنزیم  1/42واحد در گرم

میشود .هیدروکلوئیدها ،همچنین کیفیت بافت را تحت

پروتئین شیر ،میزان کازئینات سدیم  0/47درصد و

تاثیر قرار داده ،شدت طعم و آزادسازی موقت آنها را

زمان نگهداری  15روز تعیین گردید.

کنترل نموده ،درک حسی خامهای را بهبود بخشیده و

آنزیم ترانس گلوتامیناز در مقایسه با افزودن ماده

بر خصوصیات کیفی ذوب تاثیر میگذارند (بهرام پرور

خشک میتواند خواص حسی مطلوبتری به وجود آورد.

و همکاران .)1387

افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز در مقایسه با افزودن

آکالین و همکاران ( )2008اثرات پایدارکنندهها را بر

ماده خشک باعث کاهش هزینه تمام شده محصول می-

ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی بررسی

گردد (بونسیچ و همکاران .)2008

کردند .پایدار کنندهها شامل نشاسته ذرت ،کربوکسی
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هدف از این تحقیق ،بررسی تاثیر آنزیم ترانس

ظروف پالستیکی درپوش دار بسته بندی شدند .نمونه-

گلوتامیناز و صمغ لوبیای لوکاست برکیفیت بستنی

های آماده شده ،در فریزر  -18˚Cنگهداری گردیدند.

سنتی زعفرانی بوده است.

تولید نمونهها با سه تکرار انجام شد .نمونهها به مدت
دو ماه نگهداری شده و در فاصله زمانی هر دو هفته

مواد و روشها

یکبار آزمونهای فیزیکوشیمیایی و حسی بر روی آنها

مواد

انجام گردید.

مواد اولیه برای تولید بستنی شامل :شیر و خامه

تیمارهای تحقیق در جدول  1مشخص شدهاست.

(کارخانه به تک) ،شکر ( کارخانه قند کرج) ،پایدار کننده،
جدول  -1تیمارهای تحقیق

طعم دهنده زعفران ( شرکت زعفران قائن) ،شیر خشک

آنزیم ترانس

صمغ لوبیای

گلوتامیناز

لوکاست

()ppm

( )%

تیمار( Aشاهد)

----

----

تیمارB

50

0/1

تیمارC

50

0/2

درصد شیرین کننده ( شکر ) و مقدار معینی از پایدار

تیمارD

100

0/1

تیمارE

100

0/2

کننده (کربوکسی متیل سلولز و گوارگام) بودند.

تیمارF

150

0/1

برای تولید بستنی از روش آکالین و همکارن ()2008

تیمارG

150

0/2

اقتباس شد .جهت تهیه مخلوط بستنی ،ابتدا هر یک از

تیمارH

200

0/1

مواد اولیه توزین گردیدند .پس از توزین مواد اولیه،

تیمارI

200

0/2

(لبنیات پاک) ،آنزیم ترانس گلوتامیناز (میسا ،ترکیه)،

تیمارها

صمغ لوبیای لوکاست (پالسگارد ،دانمارک) و گالب
(شرکت ربیع) بودند.
تولید بستنی
تمامی نمونههای بستنی دارای  34درصد ماده خشک4 ،
درصد چربی 30 ،درصد ماده خشک بدون چربی25 ،

شیر و خامه با یکدیگر مخلوط و حرارت داده شدند .پس
از رسیدن به دمای  45˚Cو حل شدن خامه در شیر،

آزمونها

مخلوط مواد خشک شامل شکر ،پایدار کننده ،شیر

آزمایشهای فیزیکیشیمیایی

خشک و صمغ لوبیای لوکاست به آن اضافه شد .سپس

 pHبا استفاده از  pHمتر ()Model 691, Swiss

نمونهها به مدت  5دقیقه به وسیله هموژنایزر به طور

مطابق با دستور العمل شماره  2852استاندارد ملی

کامل مخلوط گردیدند .آنزیم ترانس گلوتامیناز نیز پس

ایران اندازه گیری شد (موسسه استاندارد و تحقیقات

از اتمام عمل اختالط و یکنواختی کامل توسط

صنعتی ایران .)1385

هموژنایزر ،اضافه شد و به مدت  45دقیقه در دمای

اندازه گیری اسیدیته به روش دورنیک طبق استاندارد

 40˚Cنگهداری گردید .جهت پاستوریزاسیون مخلوط از

ملی شماره  2852انجام گرفت (موسسه استاندارد و

دمای  75˚Cبه مدت  25دقیقه استفاده شد .پس از پایان

تحقیقات صنعتی ایران .)1385

عملیات پاستوریزاسیون زعفران به مخلوط اضافه شده

مقاومت به ذوب بر اساس روش مارشال و آربوکل

و مخلوط حاصل بالفاصله به وسیله حمام آب و یخ

( )1996اندازه گیری شد .

سرد گردیده و جهت رسانیدن به مدت  24ساعت در
یخچال با دمای 4 ˚ Cنگهداری شد .نمونههای بستنی در
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اورران بستنی با مقایسه وزن حجم مشخصی از بستنی

میزان اسیدیته بدست آمد .اسیدیته نمونهها با افزایش

و وزن همان حجم از مخلوط بستنی پیش از انجماد

آنزیم کاهش یافت ،همچنین با گذشت زمان هم اسیدیته

محاسبه گردید (سوکولیس و همکاران .)2008

افزایش داشت .میتوان این طور استنباط کرد که افزایش

ویسکوزیته ظاهری با استفاده از ویسکومتر چرخشی

آنزیم باعث افزایش ظرفیت بافری و در نتیجه کاهش

بوهلین 1مجهز به سیرکوالتور حرارتی در دمای˚ C

اسیدیته شده است .آنزیم ترانس گلوتامیناز با عمل

 5 ./5تعیین و درجه برش  ( 51/8بر ثانیه ) گزارش شد

ایجاد اتصاالت عرضی از طریق یک شبکه ژلی یکنواخت

(سوکولیس و همکاران .)2008

ممکن است منجربه افزایش اسیدیته درطول دوره

ارزیابی حسی

نگهداری درنمونههای بستنی شده باشد (دی پیرو و

جهت انجام آزمون حسی از  7ارزیاب آموزش دیده

همکاران.)2010

استفاده گردید .در این آزمون فاکتورهای طعم ،بافت،

محققین پژوهشی در ارتباط با ترکیب اثر زمان انبارش،

رنگ و پذیرش کلی در پنج سطح (عالی ،خوب ،متوسط،

صمغ خرنوب و ماده خشک بر ویژگیهای فیزیکی دلمه

ضعیف و خیلی ضعیف) ارزیابی شد.

ماست کم چرب انجام دادند .با افزایش سطح مواد جامد،

آنالیز آماری

گرانروی و ظرفیت نگهداری آب افزایش و آب اندازی

در این تحقیق  9تیمار با سه تکرار مورد بررسی قرار

کاهش یافت .وقتی مقدار خرنوب بیش از  0/02گرم در

گرفت  .آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح

 100گرم بود ،ظرفیت نگهداری آب و اسیدیته کاهش و

بلوکهای کامال تصادفی انجام گردید .تجزیه آماری

آب اندازی افزایش یافت .در ضمن ،بهترین نتیجه مربوط

نتایج با استفاده از نرم افزار  SPSS 16از طریق آنالیز

به ماده خشک و خرنوب در مقادیر به ترتیب  14و 0/02

واریانس و آزمون دانکن انجام پذیرفت .رسم منحنیها

گرم بود (یونال و همکاران  .)2003در واقع استفاده از

هم با استفاده از نرم افزار  Excelانجام شد.

صمغ با توجه به تاثیری که بر روی ظرفیت نگهداری
آب و آب اندازی داشته باعث کاهش میزان اسیدیته شده
است که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد.

نتایج و بحث
ویژگیهای فیزیکیشیمیایی نمونههای بستنی در
طول دوره نگهداری
مقادیر اسیدیته نمونههای بستنی در جدول  2مشخص
گردیدهاست .مطابق با جدول  ،2اختالف معنیداری
( )p>0/05بین مقادیر اسیدیته تیمارها در طول دوره
نگهداری وجود داشت .البته در تیمار  Bدر طول زمان
اختالف معناداری مشاهده نشد .با توجه به نتایج
مشخص شد که با افزایش میزان آنزیم در تیمارها از
میزان اسیدیته کاسته شده است .در روز شصتم
باالترین اسیدیته مربوط به تیمار ( Aتیمار شاهد) بود.
در تیمار  ، 200 ppm ( Hآنزیم ترانس گلوتامیناز
و % 0/1صمغ لوبیای لوکاست) در روز شصتم کمترین
1

Instruments , UK Bohlin Model - Visco88 , Bohlin
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جدول  -2نتایج حاصل از سنجش اسیدیته (درجه دورنیک) نمونههای بستنی در طول نگهداری
تیمار

روز صفر

روز 15

روز 30

روز 45

روز 60

A

9/0±32/41Af

9/0±35/03Af

9/0±34/02Ae

9/0±37/36Af

9/0±38/30Ae

B

9/0±30/00Aef

9/0±30/02Ae

9/0±30/01Ad

9/0±30/00Ae

9/0±30/01Ad

C

Aef

D

9/0±27/01ABbc 9/0±28/01ABcde 9/0±29/01Bcde

9/0±31/02

E

Ccd

F

Bbc

G

Cbc

H

Cab

9/0±24/00

I

9/0±23/01Ca

9/0±28/01
9/0±26/00
9/0±26/00

ABde

9/0±29/01

BCcd

9/0±27/01

ABbc

9/0±26/01

BCc

9/0±26/05

BCab

9/0±24/01

9/0±22/01Aa

ABcd

9/0±29/01

BCbc

9/0±27/01

ABb

9/0±25/01

ABb

9/0±25/01

ABa

ABde

9/0±29/01

Bcd

9/0±28/00

9/0±26/01Abc 9/0±27/00ABcd
ABbc

9/0±26/01

ABbc

9/0±25/01

Ab

9/0±24/01

Aa

Ab

9/0±25/01

Ab

9/0±24/05

Ab

9/0±23/00

Aa

9/0±21/01

9/0±21/01

9/0±20/00

9/0±22/20Aa

9/0±21/02Aa

9/0±26/05Aa

مقادیر براساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش گردیدهاست .حروف کوچک متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار در ستون و
حروف بزرگ متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطر میباشد ()p>0/05

نتایج حاصل از سنجش  pHنمونههای بستنی در طول

توانست خواصی شبیه نمونه تیمار نشده ایجاد کند،

نگهداری در جدول  3نشان داده شدهاست .در روز صفر

البته غلظت باالتر ،خواص بهتری را موجب شد ولی از

باالترین  pHمتعلق به تیمار( Aتیمار شاهد) بود که به

لحاظ اقتصادی توجیهی نداشت ،چرا که میزان کمتر

طور معنی داری نسبت به دیگر تیمارها پایین تر بود

آنزیم توانسته بود ماستی مشابه نمونه کنترل ایجاد

( )p>0/05و باالترین  pHدر تیمارهای  Iو Hمشاهده

کند .با توجه به نتایج ،این آنزیم تاثیری روی میزان pH

شد .در روزهای دیگر مورد بررسی نیز به همین ترتیب

نداشتهاست که با نتایج پژوهش حاضر مغایرت دارد.

کمترین  pHبا اختالف معنیدار ( )p>0/05با دیگر

نتایج حاصل از سنجش ویسکوزیته نمونههای بستنی

تیمارها ،مربوط به نمونه شاهد بود .با توجه به نتایج

در طول دوره نگهداری در جدول  4مشخص گردیده-

میتوان این طور استنباط کرد که عامل زمان تاثیر گذار

است .در تمامی روزهای مورد بررسی باالترین

نبوده و این اختالف بین باالترین و پایین ترین تیمار به

ویسکوزیته مربوط به تیمار  Iبود که به طور معنیداری

دلیل وجود آنزیم ترانس گلوتامیناز و صمغ لوبیای

نسبت به نمونه شاهد و دیگر تیمارها باالتر بود

لوکاست بودهاست .باال رفتن  pHبا افزایش درصد

( )p>0/05و کمترین ویسکوزیته در نمونه شاهد و پس

آنزیم ترانس گلوتامیناز میتواند به دلیل افزایش گروه-

از آن در رتبه بعدی تیمارهای  Bو  Cقرار گرفتند که

های آمینواسیدی آزاد باشد (آترون و همکاران.)1997

البته اختالف معنیداری بین این تیمارها مشاهده شد

فدائی نوغانی و همکاران ( )1393به بررسی اثر آنزیم

( .)p>0/05ویسکوزیته تمامی نمونهها با گذشت زمان

ترانس گلوتامیناز میکروبی به عنوان بخشی از کنسانتره

از روز اول تا شصتم

افزایش یافت .بطوریکه در

پروتئین شیر بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی

تیمارهای  Aو  Eدر روزهای صفر و پانزدهم کمترین

ماست اسفناج پرداختند .افزودن غلظتهای مختلف

میزان ویسکوزیته مشاهده شد و ویسکوزیته روز

آنزیم ضمن جلوگیری از تغییرات مشخص در  pHو

شصتم به طور معنیداری از روزهای دیگر باالتر بود

اسیدیته ،ویسکوزیته ماست را افزایش داد و باعث

( .)p>0/05در تیمارهای  IوH

کاهش آب اندازی در ماست شد .غلظت  0/1گرم بر لیتر

شصتم به طور معنیداری از روزهای دیگر باالتر بود

نیز ویسکوزیته روز
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( .)p>0/05در دیگر نمونهها با گذشت زمان ویسکوزیته

گلوتامیناز میکروبی ،بهواسطه پلیمریزاسیون پروتئین-

کاهش یافت هر چند که در تیمارهای  D ، Cو ،Fتنها در

های موجود در مخلوط بستنی و پروتئین های شیر از

روز شصتم اختالف معنیداری از لحاظ آماری نسبت

طریق فعالیت ترانس گلوتامیناز میکروبی ودرگیری

به نمونه شاهد مالحظه گشت ( .)p>0/05با توجه به

حبابهای هوا در این شبکه پروتئینی که منجر به کاهش

نتایج میتوان این طور استنباط کرد که استفاده از آنزیم

میزان انتقال حرارت و ذوب شدن میشود قابل توجیه

ترانس گلوتامیناز و صمغ لوبیای لوکاست باعث افزایش

است .اهمیت اصلی صمغ پایداری ترمودینامیکی

میزان ویسکوزیته نسبت به سایر تیمارها شدهاست.

محصول است .نقش صمغ ،بهخاطر داشتن توانایی آن

یکی از فاکتورهای مهم و تاثیر گذار در کیفیت محصول،

در ایجاد ساختمان ژل در آب و یا جذب آب است

ویسکوزیته ظاهری است که ویژگی یک ماده در مقابل

(مارشال و آربوکل .)1996در یک تحقیق مشابه،

تغییر شکل را نشان میدهد .ترکیب شیر و مقدار ماده

جاویدی و همکاران ( )1390تاثیر صمغهای گوار و دانه

خشک آن در کنار عواملی مانند دما ،زمان حرارت دهی

ریحان بر ویژگیهای فیزیکی بستنی کم چرب و نیم

و شرایط نگهداری از عوامل موثر در ویژگیهای

چرب را بررسی نمودند .با کاهش چربی ،سرعت ذوب

رئولوژیکی محصول نهایی هستند (گیرارد و همکاران

در بستنی افزایش یافت ،اما با افزودن صمغ به عنوان

 .)2007در پژوهشی ،تاثیر صمغ لوبیای لوکاست و

جایگزین چربی و افزایش غلظت آن ،روند معکوس در

نشاسته بر ویژگیهای رئولوژیکی ،حسی و بافتی

این ویژگی دیده شد که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت

ماست همزده بررسی شد .نمونههای تولید شده با 6

دارد.

میلی گرم بر گرم صمغ لوبیای لوکاست هیچگونه آب
اندازی نداشتند و بیشترین ویسکوزیته ،احساس دهانی
و خامهای بودن را از خود نشان دادند (آرس  ،)2008که
با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد یعنی با افزایش
میزان صمغ ویسکوزیته افزایش یافتهاست.
نتایج حاصل از درصد ذوب شدن نمونههای بستنی در
طول نگهداری در جدول  5مشخص شدهاست .در تمامی
روزهای مورد بررسی باالترین درصد ذوب شدن
مربوط به تیمار  Aبود که به طور معنی داری نسبت به
دیگر تیمارها باالتر بود ( )p>0/05و کمترین درصد
ذوب شدن در تیمار  Iو پس از آن در رتبه بعدی
تیمارهای  Hو  Gقرار گرفتند که دارای کمترین درصد
ذوب شدن بودند که البته اختالف معنی داری بین این
تیمارها مشاهده شد ( .)p>0/05در تیمار  Cروزهای
چهل و پنجم و شصتم و در تیمار های  I ،F ،E ،Dروز
شصتم پایین ترین درصد ذوب شدن مالحظه گشت.
علت افزایش مقاومت به ذوب در اثر افزایش ترانس
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جدول  -3نتایج حاصل از pHنمونههای بستنی در طول نگهداری
تیمار

روز صفر

روز 15

روز 30

روز 45

روز 60

A

6/0±20/01Ca

6/0±18/00Ba

6/0±18/01Aba

6/0±17/01ABa

6/0±16/00Aa

B

Ab

Ab

Ab

6/0±21/00

6/0±21/00

6/0±22/01

Ab

Ab

6/0±21/01

6/0±21/02

C

6/0±23/00ABbc 6/0±22/00Abc

6/0±22/00ABbc

6/0±23/01ABb

6/0±24/01Bc

D

6/0±23/01Ac

6/0±24/00Bcd

6/0±25/01BCcd

6/0±25/00BCc

6/0±26/00Cd

E

6/0±24/00Ad

6/0±25/00ABde

6/0±26/00BCcd 6/0±25/01ABcd

6/0±27/01Cd

F

6/0±25/00Ade

6/0±26/00Aef

6/0±26/01Ade

6/0±26/01Acd

6/0±27/01Ad

G

6/0±26/00Aef

6/0±26/02Aef

6/0±26/01Ade

6/0±27/00Ad

6/0±27/00Ade

H

6/0±27/00Afg

6/0±28/01ABfg

6/0±28/00ABef

6/0±29/01Be

6/0±29/00Bef

I

6/0±28/01Ag

6/0±28/00ABg

6/0±28/00ABf

6/0±25/3Be

6/0±30/01Bf

مقادیر براساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش گردیدهاست .حروف کوچک متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار در ستون و حروف
بزرگ متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطر میباشد ()p>0/05

جدول  -4نتایج حاصل از ویسکوزیته نمونههای بستنی (سانتی پواز) در طول دوره نگهداری
تیمار

روز صفر

روز 15

روز 30

روز 45

روز 60

A

850/0±472/18Aa

850/0±47/55Aa

851/0±14/13Ba

851/0±13/07BCa

851/0±76/05Ca

B

897/0±472/18Ab

850/0±81/19Bb

891/0±14/13Cb

891/0±37/07Cb

891/0±76/05Db

C

897/0±472/18Ac

897/0±91/08Ac

898/0±14/13Ac

898/0±37/07Ac

898/0±76/05Ac

D

935/0±47/18Ad

936/0±22/06Bd

936/0±14/13BCd

936/0±37/07BCd

936/0±73/05Cd

Ae

E

943/0±47/18

943/0±91/08

944/0±14/13

944/0±03/52

944/0±76/5

F

983/0±472/18Af

983/0±91/08Bf

984/0±14/13Cf

984/0±37/07Df

984/0±76/05Ef

G

926/0±26/00Ag

992/0±94/05Bg

993/0±14/13Cg

1030/0±37/07Dg

993/0±76/05Eg

H

1029/0±53/18Ah

1029/0±05/19Bh

1030/0±13/13BCh

1030/0±30/07Ch

1030/0±83/07Dh

I

1039/0±53/18Ai

1039/0±93/08ABi

1040/0±13/13ABi

1040/0±00/64ABi

1040/0±43/62Bi

Be

ABe

Be

Ce

مقادیر براساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش گردیدهاست .حروف کوچک متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار در ستون و حروف بزرگ
متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطر میباشد ()p>0/05

نتایج حاصل از افزایش حجم نمونههای بستنی در طول

تیمارها مشاهده شد ( .)p>0/05تنها در تیمار  Fبا

دوره نگهداری در جدول  6مشخص شده است .در

گذشت زمان ،افزایش حجم به طور معنیداری

تمامی روزهای مورد بررسی باالترین افزایش حجم

( )p>0/05کاهش نشان داد .افزایش حجم تیمارهای  Aو

مربوط به تیمار  Iبود که به طور معنی داری نسبت به

 Bب ا گذشت زمان از روز اول تا شصتم افزایش یافت و

دیگر تیمارها باالتر بود ( )p>0/05و کمترین افزایش

در روزهای چهل و پنجم و شصتم باالترین افزایش

حجم در تیمار  Aمالحظه شد و پس از آن در رتبه

حجم را از خود نشان داد که در این فاکتور اختالف

بعدی تیمارهای  Bو  Cقرار گرفتند که دارای کمترین

معنیداری از لحاظ آماری در این دو روز مالحظه

افزایش حجم بودند که البته اختالف معنیداری بین این

نگشت .در تیمار  Cباالترین افزایش حجم در روز سی-
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ام و چهل و پنجم مالحظه گشت که در این فاکتور

مالحظه نگشت.

اختالف معنیداری از لحاظ آماری در این دو روز
جدول  -5نتایج حاصل از درصد ذوب شدن (درصد) نمونههای بستنی در طول نگهداری
تیمار

روز صفر

روز 15

روز 30

روز 45

روز 60

34/0±16/08Ba

34/0±64/45Ca

33/0±73/06Aa

A

34/0±24/05BCa 34/0±25/06BCa

B

29/0±22/07Cb

29/0±24/05Cb

28/0±73/07Ab 28/0±97/13Bb 29/0±16/09Cb

C

28/0±75/06Bc

28/0±74/05Bc

28/0±79/25Bc

28/0±23/08Ac

D

24/0±25/05Cd

24/0±24/06Cd

23/0±73/06Ad 23/0±96/16Bd 24/0±16/05Cd

E

23/0±65/04Ce

23/0±64/04Ce

23/0±56/09Ce

23/0±37/17Be

23/0±13/05Ae

F

19/0±55/06Cf

20/0±24/04Cf

20/0±16/04Cf

19/0±97/14Bf

19/0±73/07Af

G

20/0±25/06Cg

19/0±54/04Cg

19/0±46/04Cg

19/0±28/06Bf

19/0±07/03Af

H

15/0±25/03Ch

15/0±23/07Ch

14/0±73/06Ah 14/0±96/16Bh 15/0±16/05Ch

I

14/0±45/03Ci

14/0±44/06Ci

13/0±93/06Ai

14/0±36/05Ci

28/0±45/15Ac

14/0±16/14Bi

مقادیر براساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش گردیدهاست .حروف کوچک متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار در ستون و حروف
بزرگ متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطر میباشد ()p>0/05

جدول  - 6نتایج حاصل از افزایش حجم (درصد) نمونههای بستنی در طول دوره نگهداری
تیمار

روز صفر

روز 15

روز 30

روز 45

روز 60

A

15/0±82/07Aa

15/0±93/05Aa

16/0±07/07Ba

16/0±17/05BCa

16/0±21/04Ca

B

19/0±32/07Ab

19/0±43/05Ab

19/0±57/07Bb

19/0±67/05BCb

19/0±71/04Cb

C

19/0±72/14Ac

19/0±83/13ABc

19/0±97/07BCc

20/0±07/15Cc

19/0±71/04Ab

D

22/0±82/07Ad

22/0±93/05Ad

23/0±07/07Bd

23/0±1782/05Bd

23/0±11/09Bc

E

23/0±22/100Ae

23/0±33/08ABe

23/0±47/15BCe

23/0±57/04Ce

23/0±61/05Cd

F

26/0±32/07Bf

26/0±43/05BCf

26/0±74/31Df

26/0±6732/05CDf

23/0±71/04Ad

G

26/0±72/09Ag

27/0±14/41ABg 26/0±83/08ABg

27/0±07/13Bg

27/0±11/05ABe

H

29/0±82/07Ah

29/0±90/02Ah

30/0±24/31Bh

30/0±17/05Bh

30/0±61/05Cf

I

30/0±22/09Ai

30/0±33/08ABi

30/0±36/25Ci

30/0±57/04BCi

31/0±01/09Dg

مقادیر براساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش گردیدهاست .حروف کوچک متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار در ستون و حروف
بزرگ متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطر میباشد ()p>0/05

افزایش حجم ،از طریق ورود هوا به داخل بستنی،

به شکل یک قطعه یخ سخت در میآید (چگنی و مشکوه

اورران نامیده میشود .معموال میزان اورران حداکثر تا

 .)1385با توجه به نتایج پژوهش ،با کاربرد باالترین

 100درصد است .یعنی به ازای یک لیتر از مخلوط ،تا

میزان آنزیم ترانس گلوتامیناز در طول زمان میزان

یک لیتر هوا وارد آن میگردد .بدون وجود هوا ،بستنی

افزایش حجم ،افزایش یافت .علت این پدیده را میتوان به
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افزایش درگیری حبابهای هوا در شبکه سه بعدی

صفر و  15ام محصول از نظر طعم در سطح پایینی

پروتئینی

قرار داشتهاست.

بزرگ تشکیل شده توسط آنزیم ترانس گلوتامیناز،

هیدروکلوئیدها ،کیفیت بافت را تحت تاثیر قرار داده،

مربوط دانست (فاریگمند و همکاران .)1999

شدت طعم و آزادسازی موقت آنها را کنترل نموده،

جاویدی و همکاران ( )1390گزارش نمودند با کاهش

درک حسی خامهای را بهبود بخشیده و بر خصوصیات

چربی ،میزان افزایش حجم بستنی افزایش یافت ،اما با

کیفی ذوب تاثیر میگذارند (بهرام پرور و همکاران

افزودن صمغ به عنوان جایگزین چربی و افزایش غلظت

 .)1387در یک بررسی محققین دریافتند که اضافه کردن

آن ،روند معکوس در این ویژگی دیده شد که با نتایج

نشاسته ذرت ،طع م و مزه خیلی مطلوبی را در نمونه

پژوهش حاضر مغایرت دارد .علت این مسئله آن است

های بستنی ایجاد میکند که اختالف معنیداری از لحاظ

که صمغ حاضر در غلظتهای پایین استفاده گردیده و

طعم و مزه با نمونه حاوی صمغ لوبیای لوکاست

نسبت به ترانس گلوتامیناز میکروبی ویسکوزیته کمتری

داشت ،ولی با نمونههای حاوی  0/5و  0/75درصد

ایجاد کرده است بنابراین در حین زدن و انجماد موجب

کربوکسی متیل سلولز اختالف معنیداری در طعم و

سفت شدن بیش از حد بافت نشده و هوا تا حدودی می-

مزه نداشت .بهترین احساس دهانی مربوط به بستنی

تواند وارد بافت شده و در نتیجه ضریب افزایش حجم

حاوی کربوکسی متیل سلولز بود که به لحاظ احساس

افزایش مییابد.

دهانی و سفتی با بستنی حاوی صمغ لوبیای لوکاست

ویژگیهای حسی نمونههای بستنی در طول دوره

اختالف معنیداریداشت .بستنی حاوی کربوکسی متیل

نگهداری

سلولز در غلظت  % 0/75در اغلب موارد مورد پذیرش

امتیازهای طعم نمونههای بستنی در طول دوره

بود ولی بستنی حاوی صمغ لوبیای لوکاست مورد

نگهداری در جدول  7نشان داده شدهاست .در روز

پذیرش چندانی قرار نگرفت (آکالین و همکاران .)2008

شصتم باالترین امتیاز طعم مربوط به تیمار ppm ( I

نتایج تحقیق حاضر با نتایج محققین فوق مغایرت دارد.

 200آنزیم ترانس گلوتامیناز و  % 0/2صمغ لوبیای

در این خصوص میتوان گفت که آنزیم ترانس

لوکاست) بود و در تیمار  Bدر روز صفر 15 ،و  30و

گلوتامیناز میکروبی بواسطه تشکیل یک شبکه سه بعدی

تیمار  Cدر روز صفر و  15ام و تیمار  Dدر روز صفر

از پروتئینها نسبت به افزودن ماده خشک احساس

و  15ام و تیمار  Eدر روز صفر و  15ام و  30ام و در

دهانی مطلوبتری را بوجود میآورد و ضمنا صمغ

تیمار  Fدر روز صفر و  15ام و در تیمار  Gدر روز

لوبیای لوکاست شدت طعم و آزادسازی موقت آن را

صفر و  45ام و در تیمار  Hدر روز صفر و 15ام و در

کنترل نموده ،درک حسی خامهای را بهبود میبخشد.

تیمار  Iدر روز صفر کمترین امتیاز طعم بدست آمد .در
واقع آنزیم ترانس گلوتامیناز و صمغ لوبیای لوکاست
روی طعم محصول تاثیر گذار بوده به صورتی که باعث
بهبود طعم بستنی شدهاست و همچنین عامل زمان در
کلیه تیمارها تاثیر گذار بوده به صورتی که در روزهای
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جدول  -7نتایج حاصل از ارزیابی طعم نمونههای بستنی در طول نگهداری
تیمار روز صفر

روز 30

روز 15

روز 60

روز 45

A

Ab

4/0±28/48

4/0±14/37

Aa

4/0±00/00

Aa

4/0±14/37

Aab

4/0±14/37

Aa

B

4/0±00/00

Aa

4/0±00/00

Aa

4/0±00/00

Aa

4/0±14/37

Aab

4/0±14/37

Aa

C

4/0±00/00

Aa

4/0±14/37

Aa

4/0±28/48

Aa

4/0±42/53

Aab

4/0±28/48

Aa

D

4/0±00/00

Aa

4/0±00/00

Aa

4/0±14/37

Aa

4/0±28/48

ABab

4/0±57/53

Ba

E

4/0±00/00

Aa

4/0±00/00

Aa

4/0±28/48

ABa

4/0±00/00

Aa

4/0±57/53

Ba

F

4/0±00/00

Aa

4/0±00/00

Aa

4/0±14/37

Aa

4/0±28/48

Aab

4/0±42/53

Aa

G

4/0±00/00

Aa

4/0±14/37

ABa

4/0±14/37

ABa

4/0±00/00

Aa

4/0±42/53

Ba

H

4/0±00/00

Aa

4/0±00/00

Aa

4/0±28/48

ABa

4/0±42/53

ABab

4/0±57/53

Ba

I

4/0±00/00

Aa

4/0±28/48

ABCa

4/0±14/37

ABa

4/0±57/53

BCb

4/0±71/48

Ca

مقادیر براساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش گردیدهاست.
حروف کوچک متفاوت نشاندهنده تفاوت معنادار در ستون و حروف بزرگ متفاوت نشاندهنده تفاوت معنادار در سطر میباشد ()p>0/05

جدول -8نتایج حاصل از ارزیابی رنگ نمونههای بستنی طی  60روز نگهداری
تیمار

روز صفر

روز 30

روز 15
Aab

4/0±00/00

A

3/0±57/53

3/0±57/53

B

3/0±14/37

Aa

C

3/0±14/37

Aa

D

3/0±28/48

Aa

3/0±42/53

E

3/0±42/53

Aa

3/0±57/53

روز 45

Aab

3/0±71/48
3/0±28/48

ABa

3/0±42/53

ABa

3/0±71/48

ABab

روز 60

4/0±28/48

ABCa

3/0±71/48

BCa

3/0±85/37

Bb

4/0±42/53

Babc

BCa

4/0±00/00

Ca

BCab

4/0±00/00

Ca

Aa

3/0±85/37

Bab

4/0±00/00

Bab

4/0±00/00

Ba

Aab

4/0±00/00

Bab

4/0±00/00

Bab

4/0±00/00

Ba

F

3/0±57/53

Aab

4/0±00/00

Bb

4/0±00/00

Bab

4/0±14/37

Bab

4/0±14/37

Ba

G

3/0±57/53

Aab

4/0±00/00

Bb

4/0±00/00

Bab

4/0±14/37

Bab

4/0±28/48

Bab

H

4/0±00/00

Ab

4/0±00/00

Ab

4/0±28/48

ABb

4/0±14/37

Aab

4/0±57/53

Bbc

I

4/0±00/00

Ab

4/0±00/00

Ab

4/0±28/48

ABb

4/0±28/48

ABb

4/0±71/48

Bc

مقادیر براساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش گردیدهاست.

حروف کوچک متفاوت نشاندهنده تفاوت معنادار در ستون و حروف بزرگ متفاوت نشاندهنده تفاوت معنادار در سطر میباشد ()p>0/05

امتیازهای رنگ نمونههای بستنی در طول دوره

با توجه به نتایج ،آنزیم ترانس گلوتامیناز و صمغ

نگهداری در جدول  8نشان داده شدهاست .در روز

لوبیای لوکاست روی رنگ محصول تاثیر گذار بوده به

شصتم باالترین امتیاز رنگ مربوط به تیمار ppm ( I

صورتی که باعث بهبود رنگ بستنی شدهاست .همچنین

 200آنزیم ترانس گلوتامیناز و  % 0/2صمغ لوبیای

عامل زمان در تیمارها تاثیر گذار بودهاست به صورتی

لوکاست) بود و در تیمار  50 ppm ( Bآنزیم ترانس

که تیمارهای  Bو  Cدر روز صفر از نظر رنگ در

گلوتامیناز و  % 0/1صمغ لوبیای لوکاست) وppm ( C

سطح پایینی قرار داشتهاند.

 50آنزیم ترانس گلوتامیناز و  % 0/2صمغ لوبیای

در یک بررسی ،سخاوتی زاده و صادق زاده فر ()1392

لوکاست) در روز صفر کمترین امتیاز رنگ بدست آمد.

گزارش نمودند که با افزایش میزان گوار ،امتیاز رنگ در
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ماست کم چرب کاهش مییابد .علت کاهش مقبولیت

 200آنزیم ترانس گلوتامیناز و  % 0/1صمغ لوبیای

رنگ درنمونههای حاوی گوارنسبت به نمونه کنترل

لوکاست) بود .در تیمارهای ( Aشاهد) و50 ppm ( B

شاید به دلیل ایجاد کدورت درمحصول باشد .یافتههای

آنزیم ترانس گلوتامیناز و  % 0/1صمغ لوبیای لوکاست)

محققین نشان داد که گوار رنگ محصول را تیره می-

و 50 ppm ( Cآنزیم ترانس گلوتامیناز و  % 0/2صمغ

نماید وبعضی مواقع این تیرگی به صورت لکههایی

لوبی ای لوکاست) در روز صفر کمترین امتیاز بافت

درمحصول دیده میشود .هرچه میزان گوار افزایش

بدست آمد .در پذیرش کلی مواد غذایی کم چرب ،بافت

یابد میزان ماده خشک محصول افزایش یافته و کدورت

نسبت به طعم مهم تر است (مارشال و آربوکل .) 1996

محصول نیز افزایش مییابد .نتایج تحقیق حاضر با

در یک بررسی مشابه پژوهشگران آنزیم ترانس

یافتههای تحقیق فوق مغایرت دارد .در این خصوص

گلوتامیناز را در مراحل مختلف تولید ( بعد از

میتوان گفت که در نمونههای بستنی مورد آزمایش

هموژنیزاسیون ،بعد از پاستوریزاسیون و همزمان با

عامل زمان تاثیرگزار بوده و با گذشت زمان طی

آغازگر ) و در دو مدت زمان گرمخانه گذاری متفاوت (

انبارداری در سردخانه رنگ نمونههای بستنی بهبود

 10دقیقه و  1ساعت ) به شیر ماست سازی اضافه

یافتهاست.

کردند و دریافتند که افزودن آنزیم باعث افزایش سفتی

امتیازهای بافت نمونههای بستنی در طول دوره

بافت و کاهش سینرزیس ماست قالبی شد (سانلی و

نگهداری در جدول  9نشان داده شده است .در روز

همکاران .)2011

شصتم باالترین امتیاز بافت مربوط به تیمارppm ( H
جدول  -9نتایج حاصل از ارزیابی بافت نمونههای بستنی طی  60روز نگهداری
تیمار

روز صفر

روز 30

روز 15

روز 60

روز 45

A

3/0±00/00

Aa

3/0±14/37

Aa

3/0±42/53

Aa

4/0±14/37

Ba

4/0±42/53

Bbcd

B

3/0±00/57

Aa

3/0±28/48

Aab

3/0±42/53

Aba

4/0±00/00

Ca

3/0±85/37

BCa

C

3/0±00/00

Aa

3/0±14/37

Aa

3/0±57/53

Bab

4/0±00/00

Ca

4/0±00/00

D

3/0±28/48

Aa

3/0±57/53

Ab

4/0±00/00

Bbc

4/0±00/00

Ba

4/0±00/00

Bab

E

3/0±42/53

Aab

4/0±00/00

Bc

4/0±00/00

Bbc

4/0±00/00

Ba

4/0±00/00

Bab

F

3/0±71/48

Abc

4/0±00/00

Bc

4/0±00/00

Bbc

4/0±00/00

Ba

4/0±00/00

Bab

G

3/0±85/37

Ac

4/0±00/00

ABc

4/0±00/00

ABbc

4/0±00/00

ABa

4/0±28/48

Babc

H

4/0±00/00

Ac

4/0±00/00

Ac

4/0±14/37

Ac

4/0±28/48

Aa

4/0±71/48

Bd

I

4/0±00/00

Ac

4/0±00/00

Ac

4/0±28/48

ABc

4/0±28/48

ABa

4/0±57/53

Bcd

Cab

مقادیر براساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش گردیدهاست.

حروف کوچک متفاوت نشاندهنده تفاوت معنادار در ستون و حروف بزرگ متفاوت نشاندهنده تفاوت معنادار در سطر میباشد ()p>0/05

بررسی نتایج حاصل از پذیرش کلی نمونههای بستنی

بیشترین میزان پذیرش کلی در هر تیمار داشت .در

در جدول  6نشان داده شده است .در تیمارهای ،B ،A

تیمار  Aبیشترین میزان پذیرش کلی در روز 60

 D ،Cو  Eکمترین میزان پذیرش کلی مربوط به روز

مشاهده شد که با پذیرش کلی در روزهای  30و 45

صفر بود که البته تفاوت کامال معناداری ( )p>0/05با

تفاوت معنادار نداشت .در روز شصتم باالترین پذیرش
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کلی مربوط به تیمار  200 ppm( Iآنزیم ترانس

اساسی پذیرش بسیاری از فرآوردههـا و کسب رضایت

گلوتامیناز و  %0/2صمغ لوبیای لوکاست) بود .در

از مصرف آنهاست .با توجه بـه اهمیـت ایـن خواص،

تیمار  50ppm( Bآنزیم ترانس گلوتامیناز و  %0/1صمغ

بررسی و شناخت عوامـل مـوثر بـر آنهـا بـه منظـور

لوبیای لوکاست) و  50 ppm( Cآنزیم ترانس گلوتامیناز

دستیابی به خواص حسی بهینه و جلوگیری از ایجاد

و  %0/2صمغ لوبیای لوکاست) در روز صفر کمترین

خـواص حسی نامطلوب ضروری است.

میزان پذیرش کلی بدست آمد .ارزیابی حسی از عوامل
جدول -10نتایج حاصل از ارزیابی پذیرش کلی نمونههای بستنی در طول دوره نگهداری
روز صفر

روز 30

روز 15

روز 45

Aabc

ABa

Ab

4/0±28/48

4/0±00/00

3/0±71/48

A

3/0±57/53

BCa

4/0±00/00

Ca

4/0±00/00

Ca

Aba

3/0±71/48

3/0±42/53

B

3/0±14/37

Aa

Cab

4/0±00/00

Ca

4/0±00/00

Ca

4/0±00/00

Bab

C

3/0±14/37

Aa

3/0±57/53

Bb

4/0±00/00

Ba

4/0±00/00

Ba

Bbc

4/0±14/37

3/0±42/53 D

Aab

3/0±85/37

Bab

4/0±00/00

Ba

4/0±00/00

Ba

4/0±00/00

E

3/0±71/48

Abc

4/0±00/00

Bc

4/0±00/00

Aa

4/0±00/00

Aa

Aab

F

4/0±00/00

Ac

4/0±00/00

Ac

4/0±00/00

Aa

4/0±28/48

Bab

Aab

4/0±00/00

G

4/0±00/00

Ac

4/0±00/00

Ac

4/0±00/00

Aab

4/0±57/53

Bbc

Ab

4/0±14/37

H

4/0±00/00

Ac

4/0±00/00

Ac

4/0±14/37

Ab

4/0±71/48

Aab

4/0±28/48

I

4/0±00/00

Ac

4/0±00/00

Ac

4/0±00/00

ABab

4/0±00/00

روز 60
Bab

Bc

مقادیر براساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش گردیدهاست.
حروف کوچک متفاوت نشاندهنده تفاوت معنادار در ستون و حروف بزرگ متفاوت نشاندهنده تفاوت معنادار در سطر میباشد ()p>0/05

نتیجهگیری کلی

روزهای چهل و پنجم و شصتم حاصل گردید .در واقع

آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی و صمغ لوبیای

استفاده از ppm 200آنزیم ترانس گلوتامیناز و %0/2

لوکاست در باالترین میزان مصرف باعث کاهش میزان

صمغ لوبیای لوکاست باعث افزایش  ،pHویسکوزیته،

اسیدیته و افزایش  ،pHضریب افزایش حجم و بهبود

افزایش حجم ،افزایش مقاومت به ذوب ،بهبود طعم،

رنگ و بافت در روز شصتم شدند .با استفاده از

رنگ ،بافت و پذیرش کلی در طول زمان شده است.

باالترین میزان آنزیم ترانس گلوتامیناز و صمغ لوبیای

بنابراین استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز وصمغ

لوکاست ،درصد ذوب شدن در روزهای شصتم و چهل

لوبیای لوکاست در بستنیها برای حفظ بافت و

و پنجم کاهش پیدا کرد و بیشترین ویسکوزیته در

ویسکوزیته بجای کمبود چربی توصیه میشود.

منابع مورد استفاده
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Abstract
Ice cream is a popular food worldwide and it includes a wide range of frozen desserts. The objective
of this study was to investigate different levels of microbial transglutaminase and locust bean gum
on sensory and physicochemical properties of saffron- flavored traditional ice cream.
Transglutaminase at four levels (50, 100, 150, 200 ppm) and locust bean gum at two levels (% 0.1
and % 0.2) were used. Physicochemical properties (pH, acidity, melting resistance, overrun and
viscosity) and sensory properties (flavor, texture, color, and overall acceptance) were evaluated
during two months storage. According to the results of variance analysis, the effect of microbial
transglutaminase and locust bean gum on sensory and physicochemical of ice cream samples during
storage was significant (p<0.05) Sample I (200ppm transglutaminase + % 0.2 locust bean gum) on
60th day was the best one for sensory and physicochemical properties. Using 200 ppm
transglutaminase and 0.2% locust bean gum caused to increase pH, viscosity, overrun and improve
flavor, color and overall acceptance over time. Therefore, microbial transglutaminase and locust
bean gum may be recommended for ice cream production especially for fat-reduced mixtures.
Keywords: Locust bean gum, Saffron-flavored traditional ice cream, Transglutaminase

