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چکیده
کیفیت خالل سیب زمینی سرخ شده عمدتاَ به رنگ ،طعم ،بافت و میزان روغن باقیمانده آن مربوط میشود .یکی از مراحل
مهم در تولید این محصول ،مرحله سرخ کردن میباشد .به منظور بررسی سینتیک جذب روغن ،خروج رطوبت و تغییررا
بافت خالل سیب زمینی طی سرخ کردن ،خاللهایی با ابعاد  8 × 0/8 × 0/8سانتیمتر تهیه و پس از  00دقیقه آنزیمبری برا
آب داغ در دمای ℃ 00و پیش خشک کردن با جریان هوای گرم با سرعت 𝑠 0 𝑚⁄و دمای ℃ 00ترا رسریدن بره محتروای
رطوبت  %07براساس وزن مرطوب ،در روغن داغ با دماهای  007 ،060و ℃ 090به مرد  07دقیقره سررخ شردند .نترای
آزمایشا نشان داد که افزایش دمای سرخ کردن بطور معنیداری ( )P<0/00سبب افزایش جذب روغن و خروج رطوبرت
از خاللها میگردد .افزایش دمای سرخ کردن همچنین موجب کاهش سفتی مغز خالل و تشردید سرفت شردن پوسرته مری
شود .برای توصیف میزان جذب روغن و خروج رطوبت از خالل سیب زمینی و تغییرا سفتی پوسته و مغرز خرالل طری
سرخ کردن ،مدلهای سینتیکی متفاوتی مورد بررسی قرار گرفت .نتای بررسیها نشان داد که مردل سرینتیکی درجره اول
با اثر محدود کنندگی محصول ،بیشترین انطباق را با دادههای آزمایشگاهی مربوط به خروج رطوبرت و روغرن باقیمانرده
در خالل داراست.
واژه های کلیدی :جذب روغن ،خروج رطوبت ،بافت ،آنزیمبری ،پیش خشک کردن ،سرخ کردن ،مدل ریاضی
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مقدمه

و گلوریا  6000و اندرسون و همکاران  0991و یروفهی و

سرخ کردن یک روش معمول پخت است که بافت و طعرم

اسررچر  .)0996بوچرران و آگیلرررا ( )6000بررا اسررتفاده از

منحصر به فردی در مواد غذایی ایجاد مینمایرد (میرتلمن

تکنیک اپی فلورسنس میکروسکپی گرزارش دادنرد کره در

و همکاران  .)0981فرایند سرخ کردن میتواند به صور

یک ورقه سیب زمینی سرخ شده روغرن بطرور عمرده در

مداوم یا غیر مرداوم و همچنرین بره صرور غوطرهوری

قسمت پوسته قرار گرفته و هسته واقعا فاقد روغن است.

ماده غذایی در روغرن داغ (سررخ کرردن عمیر)) یرا قررار

چندین فاکتور بر میزان روغرن باقیمانرده در محصروال

دادن سطح مراده غرذایی در تمراس برا روغرن داغ (سررخ

سرخ شده تأثیر دارند .اثر دمرای سررخ کرردن برر جرذب

کردن سطحی) انجام گیرد .سرخ کردن خالل سیب زمینی

روغن هنوز کامال" مشخص نیست .برخی محققران بیران

در دمای باال موجب تولید محصولی با هسته (مغرز) تررد

نمودهاند که سرخ کردن در دمای باال به علت کاهش مد

و مرطوب ،و حاوی سلولهای آردی که توسط پوستهای

زمان الزم جهت سرخ کردن منجر به تشکیل پوستهای برا

ترد و خشک ،و روغنی با ساختمانی یکپارچه احاطه شده

تخلخل پایین و ویژگی ممانعتی باال در برابر روغن گشته

است ،میگردد .میزان روغرن باقیمانرده در فرراوردههرای

و در نهایت جذب روغن را کاهش میدهد (بومن و اسچر

سررخ شرده ،بعنروان یرک عامرل مربثر برر کیفیرت ،دارای

 0997و فن و آرسی  .)0986در حالیکه کروکیردا ()6000

اهمیت زیادی است .با افزایش جرذب روغرن ،هزینرههرای

گزارش کرده است که افزایش دمای روغرن بطرور معنری

تولیررد برراال رفترره و بافررت محصررول واکسرری مرریشررود

دار سبب افزایش جذب روغن در خالل سیب زمینری مری

(میشررالیل و آگیلرررا  .)6006پررس از ورود قطعرره سرریب

گردد .برخی نیز عنوان کرردهانرد کره اثرر دمرا برر جرذب

زمینی به داخل روغن داغ (℃ )060-080دمای الیرههرای

روغررن معنرریدار نیسررت (پراویسررانی و کررالولو  0986و

سطحی به سرعت افزایش یافته و آب شروع به جوشیدن

گمبل و همکاران  .)0980از جمله روشهای بهبود کیفیرت

در دمای ℃ 000مینماید و به شکل حبابهایی از سرطح

بافت و کاهش جذب روغن در محصوال سرخ شده مری

محصررول آزاد مرریگررردد .درون مرراده غررذایی یررک مرررز

توان به آنزیمبری ،پریش خشرک کرردن و پوشرش دهری

متحرک تشکیل میشود که بخش های پوسته و هسرته را

اشاره نمود .آنزیمبری موجب صا

شدن سطح به علرت

از یکدیگر جدا مینماید (ساژی و همکاران  0998و سینگ

ژالتینه شردن نشاسرته و پرر شردن منافرذ درون سرلولی

 .)6000همگام با پیشرفت فرایند سررخ کرردن ،ضرخامت

ناشی از انبساط سلولی میشود .تیمار خشرک کرردن یرا

پوسته افزایش یافته و از تعداد حبرابهرای بخرار کاسرته

پیش خشک کردن سطحی در صنعت تولیرد خرالل سریب

میشود .گرانولهای نشاستهی سیب زمینری در دامنرهی

زمینی سرخ شده جهت کاهش جذب روغن مورد استفاده

دمایی ℃ ،60-00ژالتینه میشوند .در حدود همین دامنره

قرار مریگیررد (کروکیردا و همکراران  6000و المبرر

و

دمایی الیه المالی میانی موجود بین سلولها تجزیه شده

هالسررتروم  .)0990برررای بررسرری از دسررت رفررتن آب و

و سلولها از هم جدا میشروند کره سربب پیردایش بافرت

جذب روغن بعنوان تابعی از زمان سرخ کرردن ،کروکیردا

آردی در محصول میگرردد .دمراهرای براالترر از ℃000

و همکاران ( )6000یک معادله سرینتیک درجره اول ارالره

سبب دهیدراته شدن گرانولهای نشاسرته و سرلولهرای

نمودهاند که ثابت سرعت واکرنش در ایرن معادلره ترابعی

موجود در پوسته میشوند که روغن میتواند از شرکا

است از متغیرهرای اصرلی فراینرد هماننرد :دمرای روغرن،

های موجود مابین آنها به درون خالل طری سررخ کرردن

ضخامت نمونه و نوع روغن.

نفوذ کند .نفوذ اصلی روغن به پوسته پس از پایان سررخ

با توجه به موارد مذکور ،سررخ کرردن از جملره عملیرا

کردن و هنگام سرد کردن محصول اتفاق میافتد (آگیلررا

موثر برر کیفیرت محصرول نهرایی از نظرر میرزان روغرن
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باقیمانده ،بافت و  ...مریباشرد .لرذا در ایرن تحقیر) سرعی

اندازه گیری میزان رطوبت

شررده اسررت برره بررسرری سررینتیک جررذب روغررن ،خررروج

برای اندازه گیری رطوبت 2-7 ،گرم نمونه کامال" خررد و

رطوبت و تغییرا بافرت خرالل سریب زمینری طری سررخ

همگن شده به مد  61سراعت در آون خر تحرت فشرار

کرردن در دمرراهررای مختلرف پرداخترره و در نهایررت برررای

 000میلرریمتررر جیرروه و دمررای ℃  00خشررک گردیررد

توصرریف سررینتیک تغییرررا پدیرردههررای مررذکور برخرری

(.)AOAC

مدلهای ریاضی توسعه داده شود.

تعیین محتوای روغن جذب شده (باقیمانده)
اندازه گیری محتوای روغن خاللها یرا اسرتفاده از روش

مواد و روشها

سوکسله بر مبنای اسرتخراج برا حرالل پترولیروم اترر بره

تهیه و نگهداری سیب زمینی

مد  00ساعت انجام شد (.)AOCS

سیب زمینی با رقم آگریرا ( %62مراده خشرک) بره میرزان

ارزیابی بافت

 000کیلوگرم از منطقه فریردن اصرفهان و روغرن گیراهی

ارزیابی بافرت خراللهرا در دمرای اتراق و برا اسرتفاده از

مخصوص سرخ کردنی بهرار شرامل مخلروطی از روغرن

آزمون نفوذسنجی با پروب  6میلیمترری ،سررعت نفروذ

آفتابگردان ،سویا و تخم پنبه از کارخانه خریداری و در

 060میلیمتر بر دقیقه و لودسل  70کیلوگرم در دسرتگاه

سردخانه دانشکده کشراورزی در دمرای ℃ 1و رطوبرت

کشررش و فشررار ( ،STMمرردل  )STM-20انجررام شررد.

نسبی  %90نگهداری شدند (سیب زمینیها قبل از مصر

پارامترهای مورد بررسی شامل استرس مغز و اسرترس

به مد  6هفته در دمای ℃  60قررار داده شردند) .سریب

پوسررته بودنررد .اسررترس پوسررته عبارتسررت از حررداک ر

زمینیها پس از شستشو و پوست گیری توسط دسرتگاه

استرس ایجاد شده در اثر نفوذ پروب در بافت و استرس

خالل کرن ( ،Haldehمردل  )RG-000بره صرور خرالل

مغز عبارتست از مقردار اسرترس ،زمرانی کره پرروب بره

هایی با ابعاد  8×0/8×0/8سانتیمتر برش داده شدند.

مرکز خالل (در فاصله  1میلیمتری از سرطح خرالل) مری

آماده سازی نمونههای خالل سیب زمینی سرخ شده

رسد (استرس = نیرو تقسیم بر سطح مقطع پروب).

خاللهای سیب زمینی خام برالفاصرله پرس از بررش بره

مدلسازی ریاضی

نشاسرته سرطحی بره مرد  0دقیقره برا آب

جهت توصیف جذب روغن (معادله [ )]0و خروج رطوبرت

مقطر شستشو شده و سپس آنزیمبرری خراللهرا در آب

(معادلرره [ )]6طرری سرررخ کررردن از معررادال سررینتیکی

مقطر داغ (با نسبت وزنی سیب زمینی به آب  0به  )60برا

واکنشهای تک مولکولی درجه اول با اثر محدود کننردگی

دمای ℃  00به مد  00دقیقه صور گرفت .خراللهرای

محصول استفاده شد .درحالیکه برای بیران سرفت شردن

آنزیمبری شده در مرحله بعرد وارد خشرک کرن قفسرهای

پوسته خالل (معادله [ )]2و نرم شدن مغز خرالل در فراز

شده و با جریان هوای گررم ℃ 00±0/7و سررعت 𝑠𝑚⁄

آهسته (معادله [ )]1از درجه صفر و برای تبعیت توصیف

 0تا رسیدن بره رطوبرت ( %07برراسراس وزن مرطروب)

نرررم شرردن مغررز خررالل در فرراز سررریع (معادلرره [ )]7از

پیش خشک شدند .خاللهای سیب زمینی آنزیمبری شده

معادال سینتیکی واکنشهای درجه اول استفاده گردید.

و پیش خشرک شرده ،در نهایرت در روغرن داغ برا نسربت

[]1

منظور حذ

سیب زمینی به روغن  0به ( 70وزنی /وزنی) در دماهرای
 007 ،060و ℃ 090به مد  07دقیقه سرخ شدند.

[]2
[]3
[]4
[]5

)) 𝒐𝑩 [𝒐𝒊𝒍] = [𝒐𝒊𝒍]𝒆 . (𝟏 − 𝐞𝐱 𝐩(−𝒌𝒐 𝒕 −
𝒆𝑪𝑴
) 𝒎𝑩𝟏−𝒆𝒙𝒑(−𝒌𝒎 𝒕−

= 𝑪𝑴

𝒏𝒊𝒎 𝟓𝟏 ≤ 𝒕 ≤ 𝟓 𝑺𝒎𝒂𝒙 = 𝒌𝒉 𝒕 + 𝑩𝒉 ,

𝒏𝒊𝒎 𝟓𝟏 ≤ 𝒕 ≤ 𝟓 𝑪𝑺∗ = −𝒌∗𝒔 𝒕 + 𝑩∗𝒔 ,
𝒏𝒊𝒎 𝟓 ≤ 𝒕 ≤ 𝟎 𝑪𝑺 = 𝑪𝑺𝟎 . 𝒆𝒙𝒑(−𝒌𝒔 𝒕 + 𝑩𝒔 ) ,
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در معادال باال پارامترهرای ]𝑙𝑖𝑜[ 𝐶𝑆 ∗ ،𝑆𝑚𝑎𝑥 ،𝑀𝐶 ،و

با استفاده از نرم افرزار  SASو رسرم نمودارهرا برا نررم

𝑆𝐶 برره ترتیررب نشرران دهنررده مقررادیر محترروای روغررن،

افزار  Excelصور گرفت .آزمرون میرانگین دادههرا بره

محتوای رطوبت ،استرس پوسرته ،اسرترس مغرز در فراز

روش حداقل تفاو معنی دار ( )LSDدر سرطح اطمینران

آهسته و استرس مغرز در فراز سرریع طری سررخ کرردن

 %99انجام گرفت.

هسررتند 𝑀𝐶𝑒 ،[𝑜𝑖𝑙]𝑒 .و  𝐶𝑆0برره ترتیررب نشرران دهنررده
محتوای روغن و رطوبت در انتهای سرخ کرردن و مقردار

نتایج و بحث

استرس پوسته در زمان  t=0هستند .پارامترهرای  kو B

سینتیک تغییرات رطوبت طی سرخ کردن

نیرررز نشررران دهنرررده ثابرررت سررررعت و فررراکتور

pre

شکل  0سینتیک تغییرا رطوبت خالل سیب زمینری طری

 exponentialمربوط به هر فرایند میباشند.

سرخ کردن در دماهای مختلف را نشان میدهد .با توجره

وابسررتگی دمررایی ثابررتهررای سرررعت اسررتخراج شررده برا

به شکل مذکور ،طی سرخ کردن رطوبت محصول کراهش

استفاده از رابطه آرنیوس توصیف گردید:

مییابد کره شریب یرا سررعت کراهش رطوبرت در ابتردای

)𝑻𝑹𝒌 = 𝒌𝟎 . 𝐞𝐱𝐩(− 𝑬𝒂 ⁄

[]6

که 𝑘 R ،𝐸𝑎 ،𝑘0 ،و  Tبه ترتیب عبارتند از :ثابت سررعت

فرایند زیاد بوده و با گذشت زمان کاهش مییابد.

در دمای مورد نظر ،فراکتور پرری اکسپوننشریال ،انررژی
فعال سازی ،ثابت جهرانی گرازهرا ( 𝐾  8/201(𝐽⁄𝑚𝑜𝑙.و
دمای مطل) سرخ کردن .تأیید مدل با اسرتفاده از مقایسره
ی دادههای آزمایشگاهی و مقادیر پیش بینی شده توسط
مدلهای سینتکی انجام شد .از فاکتورهای ضرریب تبیرین
( )R2و ریشره میررانگین مربعررا خطررا ( )RMSEبعنرروان
معیارهای مقایسه استفاده گردید:
𝟐

)

[]0

شکل  -1تغییرات رطوبت خال های سیب زمینی طی سرخ

𝒍𝒂𝒄𝒗𝒗𝒆𝒙𝒑 −

𝟏

𝒑𝒙𝒆𝒗

𝑵

𝑵∑ √ = 𝑬𝑺𝑴𝑹
( 𝟏=𝒊

𝒗 ∑(𝒗𝐞𝐱𝐩 −
𝒗 ̅𝐞𝐱𝐩 )(𝒗𝐜𝐚𝐥 −
) 𝐥𝐚𝐜̅
[]8

کردن در دماهای مختلف

= 𝟐𝑹

𝒗 ̅𝐞𝐱𝐩 )𝟐 . ∑(𝒗𝐜𝐚𝐥 −
𝟐) 𝐥𝐚𝐜̅
𝒗 √∑(𝒗𝐞𝐱𝐩 −

که درمعادال باال  𝑣𝑒𝑥𝑝 ،Nو 𝑙𝑎𝑐𝑣 به ترتیب عبارتند از:
تعداد مقادیر ،مقادیر آزمایشگاهی و مقادیر پیشبینی
شده توسط مدل .ضریب تبیین باال و ریشه میانگین
مربعا

خطای پایین نشان دهندهی مناسب بودن مدل

پیشنهادی میباشد.
طرح آماری مورد استفاده
آزمایشا به صرور فاکتوریرل در قالرب طررک کرامال"
تصادفی با سه تکرار انجام گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها

جرردول  0مقایسرره میررانگین دادههررای مربرروط برره خررروج
رطوبت طی سرخ کردن را نشان میدهد .اثر دما و زمران
بر کاهش رطوبت ،در سطح احتمال  %0معنیدار میباشد.
جدول  0نشان میدهد که تفراو برین محتروای رطوبرت
محصول در زمان صفر و  2دقیقه معنیدار میباشرد امرا
از دقیقه سوم به بعد سرعت کاهش رطوبت نزول کرده و
تفاو زمانهای  2و  7دقیقره معنریدار نیسرت ،همچنرین
اختال

معنریداری برین محتروای رطوبرت محصرول در

زمانهای  00 ،7و  07دقیقه وجود ندارد .کراهش رطوبرت
نیز با افزایش دمای سرخ کرردن افرزایش یافتره و تفراو
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بین محتوای رطوبرت محصرول در دماهرای  007 ،060و
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℃ 090معنیدار میباشد.

جدول  -1مقایسه میانگین دادههای مربوط به خروج رطوبت طی سرخ کردن خالل سیب زمینی در دماهای متفاوت
زمان (دقیقه)

مقدار رطوبت (گرم در گرم ماده خشک)

0

2/0660a

0/33

6/1760b

0/66

6/0088c

1

0/7800d

2

0/8970e

3

0/6600f

5

0/7008fg

10

0/1061g

15

0/2972g

دما (درجه سانتیگراد)

مقدار رطوبت (گرم در گرم ماده خشک)

160

0/7086a

165

0/2178b

190

0/0710c

حرو

غیر مشترک در هر ستون نشاندهنده تفاو معنیدار در سطح احتمال  %0میباشد.

ثابتهای سینتیکی مربوط به خرروج رطوبرت طری سررخ
کردن محاسبه و در ردیف شماره  0جدول  6ارالره شرده
اند .مطاب) با جدول مرذکور ،افرزایش دمرا سربب افرزایش
ثابت سرعت فرایند خروج رطوبت شده است
سییینتیک جییذب روغیین طییی سییرخ کییردن در دماهییای
مختلف
میزان جرذب روغرن توسرط محصرول طری سررخ کرردن
افزایش مییابد .جذب روغن در ابتدای فراینرد برا سررعت
باالیی انجام گرفته ولی با گذشت زمران کراهش مرییابرد
(شکل .)6
شکل  6همچنین نشان میدهد که سرعت جذب روغرن برا
افزایش دمای سررخ کرردن افرزایش مرییابرد .طری سررخ
کردن روغن جایگزین آب تبخیرر شرده از محصرول مری
گردد و با گذشت زمان نرخ خرروج رطوبرت از محصرول
کاهش مییابد بنابراین سرعت جذب روغن نیز رفته رفته
کاهش مییابد.

شکل  -2تغییرات جذب روغن خالل سیب زمینی طی سرخ
کردن در دماهای مختلف

اثر دما و زمان بر محتوای روغن خالل در سطح احتمرال
 %0معنرریدار اسررت .ط ری سرررخ کررردن محترروای روغررن
محصول بطور معنیداری تا دقیقه دهم افرزایش مرییابرد
ولی از دقیقه دهم به بعد افرزایش جرذب روغرن معنریدار
نیست .از سوی دیگر افزایش دمای سرخ کردن نیز جرذب
روغن را بطور معنیدار افزایش داده است.
محتوای نهایی روغن محصول بستگی به میرزان رطوبرت
باقیمانده در محصرول دارد .سررخ کرردن در دمرا هرای
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برراالتررر موجررب کرراهش محترروای رطوبررت محصررول و

ابتدا با یک شیب تند (تا دقیقه پنجم برای دمراهرای  060و

جایگزینی روغن با رطوبت تبخیر شده از محصول گشته

℃ 007و تا دقیقه سوم برای دمرای ℃ )090و سرپس برا

و در نهایررت سرربب افررزایش میررزان روغررن باقیمانررده در

یک شیب کند کاهش مییابد کره سررعت نررم شردگی برا

محصول میگردد (گمبل و همکراران  0980و کروکیردا و

افزایش دما افزایش مییابد .نتیجه اتفاقا مذکور ،پیدایش

همکاران  6000و ترونکوسو و پدرسچی .)6009

بافتی نرم و آردی در ناحیه مغز خواهد بود.

مطاب) برا جردول  6ثابرت سررعت جرذب روغرن ( 𝑜𝑘) برا

از سوی دیگر طی فرایند سرخ کردن ،پوسته تشکیل شده

دیگرر ثابرتهرای

به تدری گسترش مییابد .ابتدا رونرد نررم شردن پوسرته

بدست آمده برای جذب روغن نسبت به ثابتهای مربروط

(شکل گیری پوسته و کاهش حداک رر اسرترس) برا شریب

برره کرراهش رطوبررت ،دارای مقررادیر بزرگتررری هسررتند،

زیادی تا دقیقه پنجم فرایند اتفاق میافتد (شکل  .)1سرپس

بنابراین میتوان نتیجه گرفت که طی فرایند سررخ کرردن،

درنتیجه دهیدراته شدن پوسرته (توسرعه پوسرته) ،بافرت

جررذب روغررن سررریعتر از خررروج رطوبررت از محصررول

پوسته با یک شیب مالیم نسبت به مرحله قبل ،شرروع بره

صور میگیرد.

سفت شدن مینماید.

افزایش دما افرزایش مرییابرد .از طرر

مقررررردار انررررررژی فعرررررال سرررررازی ایرررررن فراینرررررد
() 𝑙𝑜𝑚 )60/0919(𝑘𝐽⁄در مقایسه با مقدار محاسبه شده
برررای کرراهش رطوبررت () 𝑙𝑜𝑚 ،)60/8086(𝑘𝐽⁄مقرردار
کوچکتری میباشد .لذا مریتروان نتیجره گیرری نمرود کره
خروج رطوبت از محصرول طری سررخ کرردن نسربت بره
جذب روغن به درون آن کندتر صرور مریگیررد .البتره
خروج رطوبت ،طی سرخ کردن و در اثر انتقال حرار از
روغن داغ به خاللهای سیب زمینی اتفاق میافتد کره ایرن
امر با افزایش دمای سرخ کن منجرر بره افرزایش تخلخرل
محصول میگرردد امرا جرذب روغرن صررفا" یرک پدیرده
سطحی است که در پایران سررخ کرردن و هنگرام خرروج
محصول از سرخ کن رخ میدهد .در واقع خ ایجاد شده
در اثر کندانس شدن بخار هنگرام خرروج از سررخ کرن و
مکش مولینگی عامل اصلی جذب روغرن بره درون خرالل
های سیب زمینی هستند .بنابراین خروج رطوبت و جرذب
روغن طی سرخ کردن خاللهای سیب زمینری ،دو پدیرده
غیر همزمان و در ارتباط با یکدیگر هستند.
سینتیک تغیرات بافت طیی سیرخ کیردن در دمیاهیای
مختلف
شکل  2سینتیک نرم شدن بافت مغز خرالل سریب زمینری
طی سرخ کردن در دماهای مختلف را نشان می دهرد .برر
اساس شکل مذکور ،طی سررخ کرردن سرفتی بافرت مغرز
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5

4

3

2

1

ردیف

شماره

استرس پوسته

استرس مغز (فاز آهسته)

استرس مغز (فاز سریع)

روغن باقیمانده

رطوبت

مدل سینتیکی

درجه صفر

درجه صفر

درجه اول

کنندگی محصول

درجه اول با اثر محدود

کنندگی محصول

درجه اول با اثر محدود

وابسته) طی سرخ کردن

فاکتور مورد نظر (متغیر

نوع و درجه

0/0076

0/0071

0/0070

0/6060

0/0860

160

0/0092

0/0062

0/0060

0/2290

0/6160

165

دما ()˚C

190

0/0010

0/0068

0/6980

0/2960

0/2000

ثابت سرعت (بر ثانیه)

70/2066

02/8600

70/9676

60/0919

60/8086

Eak

10/0866

0/0017×006

60/6090

66/9622

8/8016×002

0/0916

0/0000

0/0007

2100/7960

72/8010

02/7677

2/2081×00-8

6/0081×00-8
78/0182

107/6997

k0

Pre exponential

B0

EaB

(کیلوژول /مول)

انرژی فعالسازی

فاکتور

جدول  -2پارامترهای سینتیکی خواص کیفی طی سرخکردن خالل سیب زمینی در دماهای مختلف

0/9982-0/9999

0/9087 -0/9969

0/9960 -0/9906

0/9092 -0/9990

0/9187 -0/9890

R2

0/0777 -2/0616

2/0872 -02/0992

6/0087 -27/9909

9/0087 -66/9198

06/1692 -62/7600

%RMSE

دادههای آزمایشی

قابلیت انطباق مدل با
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جدول  -3مقایسه میانگین مربوط به دادههای جذب روغن طی سرخ کردن خالل سیب زمینی در دماهای مختلف
زمان (دقیقه)

محتوای روغن خالل (گرم درگرم ماده خشک)

0

0h

0/33

0/0101g

0/66

0/0669f

1

0/0968e

2

0/0170d

3

0/0806c

5

0/6226b

10

0/6007a

15

0/6800a

دما (درجه سانتیگراد)

محتوای روغن خالل (گرم درگرم ماده خشک)

160

0/0010c

165

0/0108b

190

0/0900a

حرو

غیر مشترک در هر ستون بیانگر تفاو معنیدار در سطح احتمال  %0میباشد

با توجه به شکل  ،1شیب افزایش سرفتی برا افرزایش دمرا
افزایش مییابد که منجر به تشکیل پوسرتهای سرختتر در
دماهای باالتر میگردد.
مطاب) با نتای جدول ( 6ثابت سرعت در ردیرفهرای -7
 ،)2افزایش دمای سرخ کرردن هررسره فراینرد مرذکور را
سرعت بخشیده است .ثابت سررعت فراینرد سرفت شردن
بافت (  )𝑘hمانند مرحله نرم شردن (  ) 𝑘sبرا افرزایش دمرا
شکل  -3تغییرات نرم شدن مغز خالل سیبزمینی طی سرخ
کردن در دماهای مختلف

افزایش مییابد ،اما تأثیر دما بر  𝑘sبیشتر بوده اسرت بره
طوریکه افزایش دما از ℃ 060تا ℃ 090به ترتیرب سربب
افررزایش پررارامترهررای  𝑘sو  𝑘hبرره میررزان  %082/80و
 %070/09شده است.
ثابتهای سرعت بدست آمده در این تحقیر) (ردیرف 2در
جدول  )6برای فراز سرریع نررمشردن نسربت بره مقرادیر
گزارششده توسرط پدرسرچی ( )6000بررای خراللهرای
سیبزمینی (بدون آنزیمبری و بدون پیش خشک کرردن)
(به ترتیرب  0/766 ،0/108و  0/106بررای دمراهرای ،060
 007و ℃ ،)090کوچکتر هستند که علرت ایرن اخرتال

را

شکل  -4تغییرات سفتی پوسته خالل سیب زمینی طی

میتوان با آنزیمبری و پیش خشک کردن خاللها قبرل از

سرخ کردن در دماهای مختلف

سرخ کردن مرتبط دانست که سربب شرکلگیرری پوسرته
اولیه طی خشک کردن و هچنین نرم شردن ابتردایی بافرت

سینتیک جذب روغن ،خروج رطوبت و تغییرات بافت طي سرخ کردن خالل سیب زمیني
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طی آنزیمبری و پیش خشک کردن شده و نهایترا موجرب

مقادیر پیش بینی شده بروده و در نهایرت مناسرب برودن

کاهش شیب نرمشدن بافت طی سرخ کرردن گردیردهانرد.

مدلهای سینتیکی پیشنهادی را تایید مینماید.

ثابتهای سرعت فاز آهسته نیز مانند فاز سریع ،کوچرک
تر از مقادیر گزارششده در مطالعه پدرسچی و همکاران

نتیجه گیری

( )6000میباشند.

در این تحقی) ،سرینتیک جرذب روغرن ،خرروج رطوبرت و

مویانو و همکاران ( )6000مقدار انرژی فعرال سرازی (در

تغییرا بافت خالل سیب زمینی طی سررخ کرردن مرورد

محدوده دمایی  060تا ℃ )080را برای فازهای سرریع و

مطالعه قررار گرفرت .نترای بررسریهرا نشران داد کره )0

کند نرم شدن بره ترتیرب  61/0و ) 𝑙𝑜𝑚 00/0 (𝑘𝐽⁄ذکرر
کردهاند که با مقادیر بدست آمده در این تحقیر) (ردیرف-
های  2و  1جدول  )6مطابقرت دارد .انررژی فعرال سرازی
فرایند افزایش سفتی پوسته ،نسربت بره انررژی محاسربه
شده برای فاز سریع فراینرد نررم شردن بافرت (جردول )6
مقدار کمتری داراست که نشان میدهد فرایند سرخ کردن
موجب می شرود پرس از یرک رونرد نررم شردن اولیره برا
سرعت زیادی ناحیه پوسته توسعه یابد.
نتای مقایسه مابین دادههای اندازه گیری شرده و مقرادیر
پیش بینی شده توسط مدلهرای سرینتیکی پیشرنهادی در
جدول ( )6اراله شده است .ضرایب تبیرین براال و مقرادیر
پررایین ریشرره میررانگین مربعررا خطررا ،نشرران دهنرردهی
همبستگی مناسب مرابین دادههرای انردازه گیرری شرده و

افزایش دمای سرخ کردن بطور معنیداری موجب کاهش
محتوای رطوبت و افزایش جذب روغن طری سررخ کرردن
می شود )6 ،سفتی مغز خالل ،ابتدا (ترا دقیقره پرن سررخ
کردن) با سرعت زیاد (فراز سرریع) و سرپس برا سررعت
پایین (فاز آهسته) طی سررخ کرردن کراهش مرییابرد)2 ،
سفتی پوسته از ابتدای سرخ کردن ترا دقیقره پرن کراهش
یافته و سپس بره علرت دهیدراتره شردن ،رونرد افزایشری
نشان میدهد )1 ،بررای توصریف میرزان جرذب روغرن و
خروج رطوبت از خالل سیب زمینی ،نرم شدن مغز خالل
در فاز سریع ،سفت شدن پوسته خالل و نرم شردن مغرز
در فاز آهسته طی سرخ کردن میتوان به ترتیرب از مردل
های سینتیکی درجه اول با اثر محدود کنندگی محصرول،
درجره اول ،درجره صرفر و درجره صرفر اسرتفاده نمررود.

منابع مورد استفاده
Aguilera J M and Gloria-Hernandez H, 2000. Oil absorption during frying of frozen parfried potatoes.
Journal of Food Science 63: 476–479.
Andersson A, Gekas V, Lind I, Oliveira F and Oste R, 1994. Effect of preheating on potato texture. Journal
of Food Science and Nutrition 34: 229–251.
AOAC, 1984. Association Official Analytical Chemists. The official methods of analysis. Method 28.074.
Arlington, VA: AOAC.
AOCS, 1993. Oficial methods and recommended practices of the American Oil Chemists Society (4th ed).
Washington DC: The American Oil Chemists Society.
Baumann B and Escher F, 1995. Mass and heat transfer during deep-fat frying of potato slices. I, Rate of
drying and oil uptake. Lebensmittel-Wissenschaft and Technology 28: 395–403.
Bouchon P and Aguilera J M, 2001. Microstructural analysis of frying potatoes. International Journal of
Food Science and Technology 36: 669–676.
Fan L L and Arce J A, 1986. Preparation of fried food products with oil containing emulsifiers. US Patent 4
608 264. Data issued 26 August.
Gamble M H, Rice P and Seldman J D, 1987. Relationship between oil uptake and moisture loss during
–frying of potato slices from c.v. Record U.K. tubers. Journal of Food Science and Technology. 22: 233
241.

2233  سال/4  شماره32  جلد/نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي

بیگي و همدمي

444

Krokida M K, Oreopolou V, Maroulis Z B and Marinos-Kouris D, 2001. Effect of pre-drying on quality of
french fries. Journal of Food Engineering 49: 347–354.
Krokida M K, Oreopoulou V and Maroulis Z B, 2000. Water loss and oil uptake as a function of frying time.
Journal of Food Engineering 44: 39-46.
Lamberg I and Hallstrom Olsson H, 1990. Fat uptake in a potato drying/frying process. LebensmittelWissenschaft and Technology 23: 295–300.
Misael M L and Aguilera J M, 2006. Structure and Texture Properties of Fried Potato Products. Food
Review 22: 173-201.
Mittelman N, Mizrahi S and Berk Z, 1984. Heat and mass transfer in frying. In Engineering and Food. VolI.
Engineering Sciences in the Food Industry; B McKenna, Ed.; Elsevier: London 109–116.
Moyano P C, Troncoso E and Pedreschi F, 2007. Texture Kinetics during Thermal Processing of Potato
Products. Journal of Food science 72: 102-107.
Pedreschi F, Aguilera J M and Pyle L, 2001. Textural characterization and kinetics of potato strips during
frying. Journal of Food Science 66: 304–308.
Pravisani C I and Calvelo A, 1986. Minimum cooking time for potato strip frying. Journal of Food Science
51: 614–617.
Saguy I S, Ufheil G and Livings S, 1998. Aspects Physiques du Procede Oil uptake in deep-fat frying.
Oleagineaux Corps Gras Lipides 5: 30–35.
Singh R P, 2000. Moving boundaries in food engineering. Food Technology 54: 44–53.
Ufheil G and Escher F, 1996. Dynamics of oil uptake during deep-fat frying of potato slices. LebensmittelWissenschaft and Technology 29: 640–644.

442

 خروج رطوبت و تغییرات بافت طي سرخ کردن خالل سیب زمیني،سینتیک جذب روغن

Kinetic of oil uptake, water loss and texture changes during frying of potato
strips
H Beyki1* and N Hamdami2
Received: February 21, 2013 Accepted: July 20, 2013
1
MSc Student, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Isfahan University
of Technology, Isfahan, Iran
2
Assistant Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Isfahan
University of Technology, Isfahan, Iran
*
Corresponding author: E-mail: h.beyki@ag.iut.ac.ir

Abstract
The quality of fried potato strips usually depends on color, flavor, texture and oil content. Frying is
one of the most important stages in processing of this product. In order to investigate the kinetic of
oil uptake, water loss and textural changes during frying, the potato strips with a cross-section of
0.8×0.8×8 cm were fried in hot oil at temperatures of 160, 175, 190 ℃ for 15 minutes after being
blanched for 10 minutes at 70℃ and then pre-dried at 70℃ with air velocity of 1 𝑚⁄𝑠 until mean
moisture content of 75% (wet basis). The results showed that increasing the temperature of frying
increased the oil uptake and water loss from strips significantly (P<0.01). Increasing the frying
temperature also decreased the core firmness and intensified the crust hardening. The different
kinetic models were studied to describe the oil uptake, water loss and firmness changes of crust and
core regions. The results showed that the first order kinetic with production rate limiting effect had
the most conformity with experimental data of oil uptake and water loss.
Keywords: Oil uptake, Water loss, Texture, Blanching, Pre-drying, Frying, Mathematical model

