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چکیده
استفاده از لسیتین سویا به دلیل تاثیر منفی بر اکسیداسیون چربی شکالت در مدت نگهداری ،داشتن رنگ تیره ،طعم
نامطلوب و از همه مهمتر به دلیل وجود تقلبهای بسیار توسط افراد سودجو که موارد صنعتی آن را در صنعت غذا
استفاده مینمایند ،نیازمند بازنگری است و نیاز به استفاده از موارد جایگزین آن بدون ایجاد تهدید بر سالمت جامعه،
بیشتر احساس میشود .به همین دلیل ،در این پژوهش ،اثر جایگزینی استر مونو و دیگلیسیرید اسید سیتریک (سیترم)
بر ویژگیهای میکروبی ،فیزیکی شیمیایی و ارگانولپتیکی شکالت شیری به جای لسیتین سویا مورد بررسی قرار گرفت.
بدین منظور  0/5درصد از لسیتین (نمونه کنترل) و  0/6 ،0/5 ،0/4درصد از سیترم در تولید شکالت استفاده گردید.
نمونهها به مدت سه ماه نگهداری شدند و پس از تولید و همچنین در فواصل زمانی یک ماهه ،ویژگیهای کیفی آنها مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از مقایسه دادههای مربوط به شمارش میکروارگانیسمها در نمونههای شکالت در مدت
زمان نگهداری  90روز اثر معنیداری ( )P<0/05روی شمارش میکروارگانیسمها نشان نداد .نتایج مقایسه میانگینها
نشان داد که بیشترین مقدار اسیدیته ( )1/8 mgKOH/gمتعلق به نمونه کنترل در پایان روز  90و کمترین (mgKOH/g
 )0/9متعلق به نمونه  0/5درصد سیترم در ماه اول و دوم تولید بود .همچنین بیشترین مقدار پراکسید ()2/2 meq/Kg
متعلق به نمونه کنترل در پایان روز  90و کمترین ( )0/6 meq/Kgمتعلق به نمونه کنترل در روز اول بود .اسیدیته و
اندیس پراکسید نمونههای تولیدی با لسیتین بیشتر از تیمارهای حاوی سیترم بود و اختالف معنیداری ( )P<0/05در
مقایسه با تیمارهای حاوی سیترم مشاهده گردید .از نظر پذیرش کلی ،پانلیستها ،طعم نمونههای شکالت تولید شده
توسط سیترم را نسبت به نمونه کنترل ،مطلوب گزارش کردند .در کل نتایج نشان میدهد که میتوان با کاربرد سیترم،
محصولی با ویژگیهای کیفی بهتر و طعم مطلوب تولید و به بازار ارائه کرد.
واژگان کلیدی :ارگانولپتیکی ،امولسیفایر ،سیترم ،شکالت ،لسیتین
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مقدمه

ایرادات عمدهای که امروزه در مورد لسیتین بوجود

شناخته شدهترین کاربرد امولسیفایرها در صنعت

آمده است ،وجود تقلبات بسیار در تولید این امولسیفایر

قنادی مربوط به مصرف آنها در شکالتها و پوشش-

بوده ،همچنین رنگ تیره آن که به عنوان فاکتور

های شکالتی میباشد .امولسیفایرها به عنوان یک عامل

نامطلوب در تولید شکالت ،بویژه شکالت سفید میباشد

امولسیفیه کننده ،دو فاز مختلف را قادر میسازند که به

و نیز طعم ناخوشایند لسیتین که برای جبران آن

صورت یک مخلوط شبه هموژن پایدار با یکدیگر ترکیب

نیازمند استفاده از طعم دهندههای بیشتر میباشد .تاثیر

شده و مدت زیادی به همین حالت بمانند .بسیاری از

منفی لسیتین بر اکسیداسیون چربی به دلیل دارا بودن

امولسیفایرهایی که در صنعت آبنبات و شکالت

اسید لینولئیک از فاکتورهایی است که در نگهداری

استفاده میشوند عبارتند از؛ لسیتین ،مونوگلیسیریدهای

شکالت باعث افت کیفیت محصول از نظر طعمی می-

فسفاته و استیله ،اسید الکتیک و اسید تارتاریک،

گردد (مینیفی .)1999

مونوگلیسیریدها ،گلیسرول مونواستئارات ،استرهای

مونو و دیگلیسیریدها نیز غالباً تقطیری یا خالص به

پلیگلیسرول ،استرهای سوربیتان ،استرهای ساکارز،

عنوان افزودنی به شکالت و پوشش اضافه میشوند.

مونواسترهای پروپیلن گالیکول و پلیسورباتها.

این ترکیبات ،به ویژه آنهایی که در دمای باال تهیه شده-

امولسیفایرها موادی هستند که سطوح فعال دارند و به

اند (مانند  ،)GMSمیتوانند به عنوان نقاط هستهزایی

ایجاد پراکندگی و پخش موادی که غیر قابل امتزاجند و

عمل کنند .آنها غالباً در پوششهای ترکیبی حاوی روغن

یا به مقدار اندکی در یکدیگر حل میشوند ،قادر هستند.

هسته پالم به عنوان عوامل ضد شکوفه زدن استفاده

امولسیفایرها عالوه بر امتزاج دو فاز آبی و روغنی ،به

میشوند تا ماندگاری محصول را افزایش دهند .عموماً

دلیل دارا بودن اسیدهای چرب غیراشباع فراوان و نیز

این مواد به مقدار  0/5درصد استفاده میشوند

توانایی کاهش کشش سطحی بین مولکولهای توده

(مقصودی .)1384

شکالت ،قادر هستند سیالیت محصول را افزایش دهند.

استر مونو و دیگلیسیرید اسید سیتریک ،امولسیفایر

همچین امولسیفایر دامنه تحمل دمایی باالیی داشته و در

هیدروفیلیکی است که در امولسیونهای روغنی در آب

صورت مخلوط شدن با چربی ،گسترده تغییر فازی در

مورد استفاده قرار میگیرد .متصل کردن گلیسرول با

دماها را افزایش داده و ویسکوزیته پایینی را موجب

اسید سیتریک قبل از استریفیکاسیون سایر قسمتهای

میگردد (مینیفی .)1999

گلیسرول ،خاصیت هیدروفیلی امولسیفایر را بیشتر می-

در صنایع شکالتسازی ،لسیتین ویژگیهای سیالیت

کند .از این امولسیفایر جهت معلق کردن پودر سفید

شکالت را از طریق کاهش ویسکوزیته کنترل مینماید

مخصوص قهوه در نوشیدنی قهوه و در شکالت برای

(مقصودی  .)1384همچنین لسیتین از جذب رطوبت و

تنظیم قوام ،ویسکوزیته و قابلیت چسبندگی استفاده می-

کلوخه شدن شکر در پوششها جلوگیری میکند.

نمایند (بکت .)1994

افزایش بیش از اندازه مصرف لسیتین نه تنها

آکارا و همکاران ( )2014ویژگیهای رئولوژیکی شکالت

ویسکوزیته شکالت را بیش از این کاهش نمیدهد ،بلکه

شیری را توسط امولسیفایرهای لسیتین ،سیترم

و

اثرات منفی مانند نرم شدن شکالت و افزایش زمان

 PGPRمورد مطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد که

کریستالیزاسیون را نیز به همراه دارد .در نتیجه در

ترکیب لسیتین و  PGPRبیشترین تاثیر را در این راستا

پوششهایی که حدود  30درصد چربی دارند نباید بیش

داشت .همچنین ژووانوویچ و پیژان ( )2004تاثیر غلظت-

از یک درصد لسیتین مصرف شود (مینیفی .)1999

های مختلف امولسیفایر الکتوم  P22را به عنوان

کاربرد امولسیفایر استر مونو و ديگلیسیرید اسید سیتریک (سیترم) به عنوان جایگزین لسیتین بر برخي ویژگيهاي کیفي شکالت شیري
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بازدارنده بلوم بر پایداری بلوم چربی در شکالت

کاهش اندازه ذرات ( )Refiningتا حد  25-30میکرون

بررسی کردند .محققان گزارش کردند که الکتوم P22

صورت گرفت .هدف از انجام این کار ،عدم احساس

باعث بهبود پایداری بلوم چربی نمونههای شکالت شد،

شنی مواد حین خوردن و نیز پخش و پراکندگی کامل

ولی ویژگیهای حسی تیمارها را کاهش داد .میلیسی-

تمامی اجزاء سازنده شکالت با یکدیگر جهت ایجاد طعم

ویچ و همکاران ( )2014ویژگیهای رئولوژیکی شکالت

یکدست و مطلوب بود .عمل ورز دادن شکالت

ذوب شده را با استفاده از امولسیفایرهای مختلف

(کانچینگ) توسط دستگاه کانچ در مرحله بعد انجام

(لسیتین ،PGPR ،استرهای اسید سیتریک و اسیدهای

گرفت تا توده به هم چسبیده شکالت را به یک مایع

چرب مونو و دیگلیسیرید (سیترم)) در مدت زمان 30

روان و سیال و یکدست تبدیل کند .مدت زمان این

روز نگهداری در دمای  50°Cبررسی کردند .نتایج

مرحله بین  10-22ساعت میتواند متغیر باشد .کانچینگ

حاکی از این بود که ویژگیهای رئولوژیکی تمامی

فرایند ضروری برای بهبود ویسکوزیته ،بافت و عطر و

تیمارها طی مدت زمان نگهداری تغییر یافت.

طعم نهایی در محصول است .معموالً عمل کانچینگ با

در این پژوهش از استر مونو و دیگلیسیرید اسید

ورز دادن (تکان و مالش شدید) شکالت در دمای باالی

سیتریک به عنوان جایگزین لسیتین در تولید شکالت

 50°Cبه مدت چندین ساعت انجام میگیرد .در مراحل

شیری با هدف بهبود ویژگیهای حسی و طعمی شکالت

اولیه ،با حذف برخی ترکیبات فرّار نامطلوب نظیر اسید

همراه با افزایش اثرات سالمتبخشی محصول استفاده

استیک ،رطوبت نیز کاهش مییابد و متعاقباً برهمکنش-

و سپس اثر جایگزینی آن بر ویژگیهای میکروبی،

هایی میان فاز پیوسته و پراکنده صورت میگیرد .فرایند

فیزیکی شیمیایی و ارگانولپتیکی در مقایسه با تیمار

کانچینگ به علت اینکه در دماهای باال صورت میگیرد،

کنترل (لسیتین) مورد بررسی قرار گرفت.

باعث بهبود عطر و طعم میشود و عطر و طعم کاراملی
در شکالت ایجاد میکند .در مرحله بعد ،نمونهها توسط

مواد و روشها

دستگاه تمپرینگ مشروط دمایی شدند .شکالت در قالب-

خمیر کاکائو (آلتین مارکا ترکیه) ،کره کاکائو (آلتین

های از جنس پلیکربنات ریخته شد و در یخچال در

مارکا ترکیه) ،ساکارز (شرکت قند پیرانشهر) ،شیر

دمای  5°Cسرد شد .سرانجام ،نمونههای شکالت پس از

خشک پرچرب (شرکت آریا راما) ،وانیلین (Rhodo

قالبگیری ابتدا در سلفونهای  OPPبستهبندی شد و

فرانسه) ،شیر خشک کارامالیز (فرانسه) ،امولسیفایر

سپس در ظروف در بسته تا زمان انجام آزمونها در

(برای نمونههای کنترل از لسیتین سویا شرکت Cargill

دمای  15°Cنگهداری شدند.

هلند استفاده گردید و برای تیمار نمونههای مورد

فرمول شکالت شامل؛  8گرم خمیر کاکائو 29 ،گرم کره

مقایسه با نمونههای کنترل از استر مونو و دیگلیسیرید

کاکائو 36 ،گرم شکر 22 ،گرم شیر خشک 4/5 ،گرم

اسید سیتریک با نام تجاری  Citremتولید شده توسط

شیر خشک کارامالیز 0/5 ،گرم لسیتین و  0/01گرم

شرکت  Palsgaardدانمارک استفاده گردید).

وانیلین در  100گرم محصول بود.

تهیه نمونههای شکالت

تهیه تیمارهای آزمایشی

ابتدا مواد اولیه شکالت یعنی خمیر کاکائو ،کره کاکائو،

به منظور بررسی تاثیر امولسیفایر استر مونو و دی-

شکر ،شیرخشک ،مواد معطر و امولسیفایر با استفاده از

گلیسیرید اسید سیتریک بر جایگزینی با لسیتین سویا

یک سیستم دو غلتکی ،با هم میکس شدند .سپس با

در تهیه شکالت شیری ،سه نمونه شکالت با غلظتهای

استفاده از دستگاهی به نام ( five rollپنج غلتکی) ،عمل

 0/5 ،0/4و  0/6درصد از سیترم تولید شده و با نمونه
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کنترلی شکالت ،حاوی غلطت  0/5درصد لسیتین،

روش اندازهگیری اسیدیته و اندیس پراکسید

مقایسه صورت گرفت .تمامی نمونهها و نمونه کنترلی با

اسیدیته و اندیس پراکسید با استفاه از روش AOAC1

انجام آزمایشات میکروبی (انتروباکتریاسه ،اشرشیاکلی،

( )2005اندازهگیری گردید.

استافیلوکوکوسهای کواگوالز مثبت ،سالمونال ،کپک و

ارزیابی حسی

مخمر) و آزمایشات شیمیایی (اسیدیته و عدد پراکسید)

برای ارزیابی حسی ،ابتدا در یک آزمون اولیه ،پانزده

در چهار بازه زمانی (روز اول ،روز سیام ،روز

نفر انتخاب شدند و نمونههای دو به دو مشابه با کدهای

شصتام و روز نود پس از تولید) و ارزیابی حسی بر

متفاوت در اختیار ارزیابها قرار گرفت .افرادی که قادر

روی صفات رنگ ،عطر و طعم ،بوی شکالت ،بافت

به تشخیص نمونههای مشابه و غیرمشابه بودند (ده نفر

یکنواخت ،طعم پسماند در دهان ،توسط ده پانلیست

پانلیست نهایی) برای ارزیابی نمونههای اصلی انتخاب

آموزش دیده انجام گرفت.

شدند .صفات انتخاب شده (رنگ روشن ،عطر و طعم،

آزمونهای میکروبی

بوی شکالت ،بافت یکنواخت ،طعم پسماند در دهان)
شمارش

برای ارزیابی حسی از استاندارد ملی ایران برگزیده شد

تمامی

آزمونهای

استافیلوکوکوسهای

(استاندارد ملی ایران شماره  .)608برای هر ویژگی

کواگوالز مثبت ،سالمونال ،کپک و مخمر مطابق

امتیاز یک ،نشاندهنده پایینترین شدت صفت مورد

استاندارد ملی ایران انجام شد.

ارزیابی و امتیاز  5نماینده بیشترین شدت صفت مورد

شمارش انتروباکتریاسه طبق استاندارد ملی به شماره

ارزیابی بود .ارزیابها برای آشنایی با مفاهیم ویژگی-

 2461-1انجام گردید و حدود قابل قبول آن حداکثر 10

های مورد ارزیابی آموزش داده شدند و هر نمونه با کد

بود (استاندارد ملی ایران  .)1386شمارش اشرشیاکلی

فرضی در اختیار آنها قرار داده شد.

طبق استاندارد ملی به شماره  ،2946انجام گردید و

طرح آماری مورد استفاده

حدود قابل قبول آن منفی باید باشد (استاندارد ملی

آزمایشها به صورت طرح بلوکهای کامالً تصادفی

ایران  .)1384شمارش استافیلوکوکوسهای کواگوالز

انجام گرفت و دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS16و

مثبت ،طبق استاندارد ملی به شماره  ،6806-3صورت

آنالیز واریانس دو طرفه تجزیه و تحلیل شدند .اثرات

گرفت و حدود قابل قبول آن منفی باید باشد (استاندارد

مورد بررسی شامل نوع امولسیفایر ،غلظت امولسیفایر،

ملی ایران  . )1385شمارش سالمونال طبق استاندارد

اثر زمان بر آروما و طعم محصول ،درصد مقبولیت و

ملی به شماره  ،1810انجام شد و حدود قابل قبول آن

اثرات متقابل آنها بود .مقایسه میانگینها در سطح

منفی باید باشد (استاندارد ملی ایران  . )1381شمارش

 α=0/05انجام و رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار

کپک و مخمر شمارش کپک و مخمر با استفاده از محیط

 Excelصورت گرفت.

انتروباکتریاسه،

میکروبی

اشرشیاکلی،

شامل

کشت  YGCآگار ،طبق استاندارد ملی به شماره -3
 ،10899انجام شد و حدود قابل قبول آن حداکثر 10

نتایج و بحث

میباشد (استاندارد ملی ایران .)1392

ویژگیهای میکروبی نمونهها
نتایج حاصل از مقایسه دادههای حاصل از شمارش
میکروبی در نمونههای شکالت در طول مدت زمان

Association of Official Analytical Chemists

1
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نگهداری  90روز مطابق جدول  1میباشد .نتایج حاصل

تولید تمام نمونهها در شرایط نسبی بهداشتی مربوط

از آزمون میکروبی نشان داد که بار میکروبی

میشود .بیشترین شمارش کپک مربوط به تمامی

اشرشیاکلی ،سالمونال و استافیلوکوکوسهای کوآگوالز

نمونههای شکالت در پایان روز  90نگهداری بود .علت

مثبت در تمام طول مدت نگهداری برای همه نمونهها

افزایش شمارش کپک در نمونههای شکالت طی  90روز

صفر است .بار میکروبی انتروباکتریاسه ،کپک و مخمر

نگهداری ،احتماالً در نتیجه وجود آلودگی ثانویه بود.

در محدوده قابل قبول قرار داشت .در مدت زمان 90

شمارش مخمر در طی نگهداری در هیچ کدام از نمونهها

روز نگهداری در تمام نمونههای شکالت ،شمارش کپک

افزایش نشان نداد.

و مخمرها بسیار نزدیک به هم و اندک بود که این امر به
جدول  -1شمارش انتروباکتریاسه ،کپک و مخمر ( )CFU/mgدر مدت زمان نگهداری
نمونهها

میکروارگانیسم
شکالت

شکالت

شکالت

شکالت

0/5درصد

0/4درصد

0/5درصد

0/6درصد

لسیتین

سیترم

سیترم

سیترم

روز 1

<cfu10

<cfu10

<cfu10

<cfu10

روز 30

cfu10

<cfu10

<cfu10

<cfu10

روز 60

cfu10

<cfu10

<cfu10

<cfu10

روز 90

cfu10

<cfu10

<cfu10

<cfu10

روز 1

<cfu10

<cfu10

<cfu10

<cfu10

روز 30

<cfu10

<cfu10

<cfu10

<cfu10

روز 60

<cfu10

<cfu10

<cfu10

<cfu10

روز 90

cfu10

cfu10

cfu10

cfu10

روز 1

<cfu10

<cfu10

<cfu10

<cfu10

روز 30

<cfu10

<cfu10

<cfu10

<cfu10

روز 60

<cfu10

<cfu10

<cfu10

<cfu10

روز 90

<cfu10

<cfu10

<cfu10

<cfu10

مدت زمان نگهداری
انتروباکتریاسه

کپکها

مخمرها

تغییرات اسیدیته شکالت

روند کاهشی را نشان داد (شکل  ،)1هرچند میان

عدد اسیدی به عنوان یکی از پارامترهای مهم در کنترل

تیمارهای حاوی سیترم اختالف معنیداری وجود

کیفی و ماندگاری روغنها و چربیهای خوراکی مطرح

نداشت ( .)P>0/05نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که

است .در اثر هیدرولیز و لیپولیز این عدد میتواند

بیشترین مقدار اسیدیته ( )1/8 mgKOH/gمتعلق به

افزایش یابد و مقدار باالی آن نشانه کیفیت نامطلوب

نمونه کنترل در پایان روز  90و کمترین (mgKOH/g

محصول میباشد .در این بررسی اثر تیمار و برهمکنش

 )0/9متعلق به نمونه  0/5درصد سیترم در ماه اول و

تیمار و زمان بر اسیدیته معنیدار نبود ( ،)P>0/05اما

دوم تولید بود (شکل .)1

زمان نگهداری باعث تغییر معنیدار ( )P>0/05عدد

اسیدیته همه نمونهها تا پایان زمان نگهداری به غیر از

اسیدی شد .با افزایش مقدار سیترم ،عدد اسیدی تیمارها

نمونه کنترل در روز  90در محدوده قابل قبول قرار
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داشت .در مدت زمان نگهداری در محصول به دلیل

افتاده و در نتیجه منجر به افزایش اسیدیته محصول

اینکه لسیتین حاوی اسیدهای چرب بیشتری از جمله

میگردد.

اسید لینولئیک است ،هیدرولیز اسیدهای چرب اتفاق
2

a
b

ماه اول

e e ed ed

ماه دوم

e

f

f

d

d cd c cd

cd cd

1

ماه سوم

0.5

اسیدیته ()mgKOH/g

روز تولید

1.5

0
F2

F3

کنترل

F1
نوع تیمار

شکل  -1تغییرات اسیدیته نمونههای شکالت در مدت زمان نگهداری

تغییرات عدد پراکسید

داد که بیشترین مقدار پراکسید ( )2/2 meq/Kgمتعلق

نتایج حاصل از آزمون تغییرات عدد پراکسید ،برای

به نمونه کنترل در پایان روز  90و کمترین (meq/Kg

نمونههای مورد آزمایش معنیدار بود ( .)P>0/05با

 )0/6متعلق به نمونه کنترل بود؛ زیرا مقدار پراکسید

افزایش مقدار سیترم ،اندیس پراکسید تیمارها روند

لسیتین حدوداً  ،0/5-0/6ولی پراکسید سیترم 0/6-0/7

کاهشی را نشان داد (شکل  ،)2هرچند میان تیمارهای

بود .بیشترین مقدار پراکسید در این پژوهش مربوط به

حاوی سیترم اختالف معنیداری وجود نداشت

نمونه شکالت کنترل در پایان روز  90بود .اندیس

( .)P>0/05زمان نگهداری باعث تغییر معنیدار اندیس

پراکسید همه نمونهها تا پایان زمان نگهداری به غیر از

پراکسید شد (شکل  .)2نتایج مقایسه میانگینها نشان

نمونه کنترل در روز  90در محدوده قابل قبول قرار
داشت.

2.5

a
روز تولید

b

1.5

ماه اول
ماه دوم

cd c
f

f

f

f

ef

ef

f

f

de

ef
f

g

ماه سوم

1
0.5
0

F3

F1

F2

کنترل

نوع تیمار

شکل -2تغییرات اندیس پراکسید نمونههای شکالت در مدت زمان نگهداری

اندیس پراکسید ()meq/Kg
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سیترم حاوی توکوفرول و آسکوربیل پالمیتات به مقدار

خاصیت چسبندگی

 400ppmمیباشد که هر دو به دلیل تاثیر آنتی-

در ارتباط با خاصیت چسبندگی ،تجزیه و تحلیل دادهها

اکسیدانی (دارا بودن ترکیبات آنتیبلومینگ) ،از

نشان داد که نمونهها اختالف معنیداری با یکدیگر

اکسیداسیون نمونههای تیمار در مقایسه با نمونه کنترل

داشتند (( )P>0/05جدول  .)2طوریکه نمونههای حاوی

در طول نگهداری جلوگیری کرد .با توجه به نتایج به

سیترم نسبت به نمونه کنترل دارای چسبندگی کمتری

دست آمده در این پژوهش میتوان بیان نمود که

بودند .همچنین مقایسه میانگین دادهها نشان داد که در

افزودن استر مونو و دیگلیسیرید نه تنها تاثیر سویی

بین نمونهها ،کمترین چسبندگی به نمونه حاوی 0/5

بر کیفیت شکالت نداشت ،بلکه با گذشت سه ماه از

درصد سیترم اختصاص داشت .تفاوت معنیداری بین

نگهداری شکالت تیمار شده با سیترم ،حاوی عددهای

درصدهای مختلف سیترم مشاهده نشد.

پراکسید پایینتری در مقایسه با نمونه کنترل بود.

آکارا و همکاران ( )2014ویژگیهای رئولوژیکی شکالت

ارزیابی حسی

شیری را توسط امولسیفایرهای لسیتین ،سیترم

ارزیابی حسی شکالت کنترل و شکالت حاوی سیترم

 PGPRمورد مطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد که

در چهار مرحله و در روزهای  60 ،30 ،1و  90نگهداری

جایگزینی لسیتین توسط سایر امولسیفایرها منجر به

انجام گرفت .نتایج حاصل از مقایسه آنالیزهای آماری و

افزایش ویسکوزیته پالستیک کاسون و کاهش تنش

ویژگیهای حسی نمونههای شکالت در روزهای مذکور

تسلیم کاسون در نمونهها شد .طوریکه ترکیب لسیتین

در ادامه تشریح شده است.

و  PGPRبیشترین تاثیر را در این راستا داشت.

ویژگیهای ظاهری

جایگزینی لسیتین توسط مونوگلیسیرید استر اسید

از نظر ویژگی رنگ ،بررسیها نشان داد که نمونهها

سیتریک (سیترم  )LR10باعث افزایش ویسکوزیته

اختالف معنیداری با یکدیگر داشتند (( )P>0/05جدول

پالستیک کاسون و تنش تسلیم کاسون شد .این پدیده

 .)2طوریکه نمونههای حاوی سیترم نسبت به نمونه

میتواند به دلیل کارایی کمتر پوششدهی ذرات شکر

کنترل دارای رنگ روشنتری بودند .همچنین مقایسه

توسط استرهای چربیهای گلیسرول باشد .از طرف

میانگین دادهها نشان داد که در بین نمونهها بیشترین

دیگر ،سیترم با پروتئینهای شیر توسط نیروهای

امتیاز مربوط به نمونه سیترم با  0/5درصد بود .تفاوت

الکترواستاتیک و پیوندهای هیدروژنی باند میشود که

معنیداری بین درصدهای مختلف سیترم گزارش نشد.

در نتیجه عمل سورفاکتانتی پروتئینها و سیترم را

ویژگیهای یکنواختی بافت

کاهش میدهد و این نشان از کارایی کمتر سیترم در

در ارتباط با صفت یکنواختی بافت ،نمونهها اختالف

مقایسه با لسیتین میباشد .سیترم  2in1در کاهش

معنیداری با یکدیگر داشتند (( )P>0/05جدول .)2

ویسکوزیته پالستیک و تنش تسلیم کارا میباشد،

همچنین مقایسه میانگین دادهها نشان داد که در بین

برخالف لسیتین که به طور برجسته ویسکوزیته

نمونهها بیشترین امتیاز مربوط به تیمار  F3در پایان

پالستیک را تحت تاثیر قرار میدهد .تیمارهای حاوی

روز  90بود و نمونه کنترل در پایان روز  ،90کمترین

مخلوط لسیتین و  PGPRدر مقایسه با سایر

یکنواختی بافت را دارا بود .بین نمونههای با درصدهای

امولسیفایرها ( )%0/2 :0/2کمترین ویسکوزیته پالستیک

مختلف سیترم نیز تفاوت معنیداری مشاهده گردید .این

را دارا بود PGPR .به طور موثر ،تنش تسلیم و به

نشان میدهد که اضافه کردن سیترم روی افزایش

مقدار کمتر ویسکوزیته شکالت را کاهش داد .تنش

یکنواختی بافت شکالت تاثیرگذار است.

تسلیم توسط نیروهای مابین ذرات جامد تحت تاثیر

و
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قرار میگیرد .چربی آزاد ،تاثیر زیادی در سیالیت دارد

گلیسیرید اسید سیتریک به دلیل دارا بودن توکوفرول به

و ویسکوزیته پالستیک را شدیداً کاهش میدهدPGPR .

مقدار  400ppmو نیز آسکوربیل پالمیتات به مقدار

حجم اجزای فاز پیوسته را افزایش میدهد و باقیمانده

 400ppmکه هر دو نقش آنتیاکسیدانی دارند محصول

رطوبت را باند کرده و مانع از هیدراته شده و تورم

تولیدی را در برابر بلومینگ محافظت مینمایند .بنابراین

ذرات جامد نیز میشود .لسیتین و  PGPRتوانایی این

استفاده از سیترم باعث تاخیر در بلوم چربی در شکالت

را دارند که ذرات شکر را بیشتر لیپوفیل کند .هرچند

میگردد.

گزارش شده است که سیترم  ،LR10ویسکوزیته

اسیدهای چرب غیراشباع مستعد اکسیداسیون و

پالستیک و تنش تسلیم را تحت تاثیر قرار داد.

اسیدهای چرب اشباع مستعد رانسیدیتی هستند .در اثر

احساس دهانی

اکسیداسیون ،اسیدهای چرب غیراشباع به اسیدهای

در این ارتباط ،نمونهها اختالف معنیداری با یکدیگر

چرب اشباع تبدیل میشوند .اسیدهای چربی که از حالت

داشتند (( )P>0/05جدول  .)2همچنین مقایسه میانگین

غیراشباع به اشباع تبدیل شدهاند ،اکثراً اسیدهای چربی

دادهها نشان داد که در بین نمونهها بیشترین امتیاز

هستند که در سطح محصول قرار میگیرند و زمانی که

مربوط به تیمار  F2بود .کمترین امتیاز به نمونه کنترل

در معرض اکسیژن باشند ،تغییر ساختار داده و به

اختصاص داشت .تفاوت معنیداری بین درصدهای

شکل الیهای موم مانند در سطح محصول نمایان می-

مختلف سیترم مشاهده نگردید.

شود و بلومینگ رخ میدهد .آنتیاکسیدانها مانع از

پخششدگی طعم در دهان

اکسیداسیون شده ،درنتیجه مانع از بلومینگ میشوند.

از نظر ویژگی پخششدگی طعم در دهان ،تجزیه و
تحلیل دادهها نشان داد که نمونهها اختالف معنیداری با

پذیرش کلی

یکدیگر داشتند (( )P>0/05جدول  .)2طوریکه پخش-

نمره نهایی ارزیابی حسی ،نشاندهنده این بود که

شدگی طعم در دهان در نمونههای حاوی سیترم بسیار

ارزیابها بیشترین امتیاز را به تیمارهای حاوی سیترم

سریع و قویتر نسبت به نمونه کنترلی بود .همچنین

اختصاص دادند و به دلیل عدم وجود تفاوت قابل توجه

مقایسه میانگین دادهها نشان داد که در بین نمونهها

در طعم نمونههای تیمار شده ،تفاوتی در درصدهای

بیشترین امتیاز مربوط به نمونه سیترم با  0/5درصد

مورد آزمایش در پژوهش اعالم نداشتند (جدول .)2

بود .تفاوت معنیداری بین درصدهای مختلف سیترم

نتایج نشان داد که در تمامی موارد محصول حاوی

دیده نشد.

سیترم ،طعم حقیقی شکالت را بروز مینمود .همچنین به

بلوم چربی

دلیل عدم وجود لسیتین که دارای طعم تند رنسیدی می-

از نظر ویژگی بلوم چربی ،نتایج حاکی از این بود که

باشد ،در تیمارهای حاوی سیترم ،آرومای حاصل از

نمونهها اختالف معنیداری با یکدیگر داشتند ()P>0/05

ترکیب کره کاکائو و شیر خشک بیشتر محسوس بوده

(جدول  .)2همچنین مقایسه میانگین دادهها نشان داد که

و ایجاد طعم جدیدی نمود.

کمترین امتیاز مربوط به نمونه کنترل بود .نمونه با 0/6
سیترم کمترین بلوم چربی و نمونه کنترل بیشترین بلوم
چربی را داشت .تفاوت معنیداری بین درصدهای
مختلف سیترم نیز مشاهده گردید .استر مونو و دی-
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جدول  -2نتایج ارزیابی حسی تیمارهای شکالت
تیمار

رنگ

یکنواختی

چسبندگی

احساس دهانی

بافت

پخش شدگی

بلوم چربی

پذیرش کلی

طعم
i

کنترل

4/10a

3/73c

g

3/93

3/00

k

3/80

m

q

1/23

3/30

F1

4/33b

3/85d

4/11h

3/15j

3/93l

1/37n

3/46r

F2

4/36b

4/08e

4/16h

3/18j

4/03l

1/49o

3/55r

F3

4/31b

4/19f

4/14h

3/17j

3/98l

1/61p

3/57r

حروف کوچک نشانگر اختالف معنیداری میانگینها در سطح احتمال  5درصد میباشد

در مطالعهای مشابه ،ژووانوویچ و پیژان ( )2004اثر

 0/3تا  0/7درصد ،رفتار مشابهی در ارتباط با

کاربرد استر اسید الکتیک را بر کیفیت شکالت بررسی

پارامترهای کاسون (ویسکوزیته پالستیک و تنش

کردند .بدین منظور تاثیر غلظتهای مختلف امولیسفایر

برشی) در هر چهار درصد از چربی ارائه دادPGPR .

الکتوم  P22را به عنوان بازدارنده بلوم بر پایداری بلوم

کاهش اندکی در ویسکوزیته پالستیک کاسون نشان داد،

چربی در نمونههای شکالت مقایسه کردند .این ترکیب

اما کاهش قابل توجهی در تنش برشی مشاهده گردید.

در مرحله پریکریستالیزاسیون به نمونهها اضافه

نتایج حاکی از برابری اثر لسیتین و  PGPRبر

گردید .نتایج این مطالعه نشان داد که الکتوم  P22باعث

ویسکوزیته پالستیک بوده ولی  PGPRاثر بیشتری بر

بهبود پایداری بلوم چربی نمونههای شکالت شد ،ولی

تنش برشی نسبت به لسیتین داشت .در نتیجه مقدار

ویژگیهای حسی تیمارها را کاهش داد .نمونههای

بهینه امولسیفایر و محتوای چربی ،یک فاکتور اساسی

شکالت که در دمای  23°Cپری کریستالیزه شده بودند

بر خواص سیالیت شکالت میباشد.

و حاوی  %3الکتوم  P22بودند ،بیشترین پایداری در

همچنین میلیسیویچ و همکاران ( )2014ویژگیهای

برابر شکوفه چربی را دارا بودند .افزایش غلظت الکتوم

رئولوژیکی شکالت ذوب شده را با استفاده از

 P22ویژگیهای حسی شکالتها را بهبود داد ،در حالی

امولسیفایرهای مختلف (لسیتین ،PGPR ،استرهای

که دیناسان  118تاثیر چشمگیری بر کیفیت حسی

اسید سیتریک و اسیدهای چرب مونو و دیگلیسیرید

نمونهها نداشت .بیشترین امتیاز حسی در ترکیب %0/5

(سیترم)) در مدت زمان  30روز نگهداری در دمای

دیناسان  118و  %2الکتوم  P22گزارش شد .این نمونه-

 50°Cبررسی کردند .نتایج نشان داد که ویژگیهای

ها حاوی سطح براق ،صاف و ساختار یکنواخت بودند.

رئولوژیکی تمامی تیمارها طی مدت زمان نگهداری

در غلظت پایین الکتوم  )3-1%( P22با افزایش غلظت

تغییر یافت .افزودن لسیتین ،ویسکوزیته پالستیک و

دیناسان  ،118سختی بافت نمونهها کاهش یافت .نتایج

تنش تسلیم را کاهش داد .در پایان زمان نگهداری ،تنش

بدست آمده برهمکنش میان الکتوم  P22و دیناسان

تسلیم توده شکالتهای حاوی لسیتین افزایش ،در حالی

 118را نشان میدهد که در نتیجه با افزایش غلظت این

که در سایر نمونهها کاهش یافت .پس از افزودن

ترکیبات باعث افزایش پایداری در برابر بلوم چربی می-

امولیسفایر ،بیشترین تاثیر در تنش تسلیم در نمونههای

شود.

حاوی  PGPRو بیشترین تاثیر در ویسکوزیته

روزت و همکاران ( )2002تاثیر لسیتین و  PGPRرا بر

پالستیک در نمونههای حاوی لسیتین مشاهده گردید.

چهار درصد مختلف از محتوای چربی ( 31-34درصد)
در شکالت بررسی کردند .لسیتین سویا با غلظت بین
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نتیجهگیری

سیتریک به دلیل دارا بودن توکوفرول و آسکوربیل

ضرورت تولید شکالت با مواد اولیه مرغوب ،امری است

پالمیتات به مقدار  400ppmکه هر دو نقش آنتی-

که امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .هر ماده

اکسیدانی دارند محصول تولیدی را در برابر بلومینگ و

اولیهای که بر ویژگیهای حسی ،آرومایی و فیزیکی

اکسیداسیون محافظت نمودند .ارزیابی حسی نشان داد

شیمیایی شکالت تاثیر منفی داشته باشد ،از چرخه

پانلیستها ،نمونههای تیمار شده با سیترم را مطلوبتر

مصرف خارج شده و جایگزینهای مناسبتر از آن

از نمونه کنترل تشخیص دادند .در مجموع با توجه به

مورد استفاده قرار میگیرند .در این پژوهش ،نتایج

نتایج به دست آمده میتوان بیان نمود که تیمار شکالت-

حاصل از تاثیر تیمار شکالت با استر مونو و دی-

ها با سیترم اثر مثبت در بهبود ویژگیهای کیفی شکالت

گلیسیرید اسید سیتریک (سیترم) بر ویژگیهای فیزیکی،

دارد.

شیمیایی و حسی شکالت نشان داد که استفاده از

در این پژوهش ،پارامتر ویسکوزیته پالستیک پس از

سیترم در شکالت به طور معنیدار باعث کاهش عدد

جایگزینی لسیتین اندازهگیری نشد و تالش گردید

پراکسید در نمونهها میشود .همچنین افزایش غلظت

پارامترهای دیگری که کمتر مورد بررسی قرار گرفته

سیترم نیز تاثیر معنیداری بر کاهش اسیدیته نمونهها

مطالعه گردد ،زیرا این بررسی پیشتر توسط محققان

داشت .با افزایش مقدار سیترم عدد اسیدی تیمارها روند

به انجام رسیده است.

کاهشی را نشان داد .استر مونو و دیگلیسیرید اسید
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Abstract
Using soy bean lecithin in chocolate need further revisions and requires adding replacement without any
threat on society health due to its negative effects on the lipid oxidation during storage of chocolate, causing
darkness, unpleasant taste and more important that all above, because of the usual frauds of crass
industrialization in the food industry. In this research, effects of substitution of ester of mono-dyglycerid
citric acid (Citrem) were assessed on the microbial, physico-chemical and organoleptic properties of milk
chocolate. Preparation of chocolate with Citrem was done at different levels of 0.4%, 0.5% and 0.6%. The
control samples made with 0.5% lecithin. The samples were stored for 3 months. Organoleptic and physicochemical properties were analyzed every month. The results showed that the microbial enumeration of
treatments was not affected during 90 days storage. Also, the maximum acidity (1.8 mgKOH/g) and peroxide
values (2.2 meq/Kg) belonged to control samples in the end of storage period. The minimum acidity index
(0.9 mgKOH/g) were seen in the samples containing 0.5% Citrem in days 30 and 60. The minimum peroxide
value (0.6 meq/Kg) observed in control treatments in day one. Acidity and peroxide values of samples
produced with lecithin were higher than chocolates with citrem. On the basis of consumer acceptance,
chocolates containing Citrem, received higher sensory scores compared to the control treatments. Generally,
the results indicated that by incorporating Citem in chocolate, it is possible to produce product with desirable
flavor and sensory properties that have significant role in the quality of chocolate.
Key words: Chocolate, Citrem, Emulsifier, Lecithin, Organoleptic

