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  ها ترین یافته مهم
 شده  در محصول سرخ رابیمیزان چربا درصدهاي متفاوت از کیتوزان زمینی هاي سیبدهی چیپسپوشش

  .شده حفظ کردهاي سرخکاهش داد، و میزان رطوبت را در چیپس

ها نداشته چیپس با درصدهاي متفاوت نه تنها تاثیر نامطلوبی بر خصوصیات حسی  کیتوزاناستفاده از پوشش
  . شاهد شوندتوانسته تا حدي سبب بهبود خصوصیات حسی آنها در مقایسه با نمونه%) 1در پوشش (است بلکه 

هاي متفاوت کیتوزان تاثیر چندانی در کاهش میزان همچنین نتایج این تحقیق نشان داد استفاده از غلظت
  .هاي سرخ شده در طول دوره نگهداري نداشتاکسیداسیون چیپس

 زمینی، چیپس، جذب روغن، پوشش خوراکی، کیتوزان سیب : کلیديهاي واژه

  91- 306- 17  شماره شناسهبا  یقاتیطرح تحق :افتهیمنبع 
 

  کوهرودي سجاد کاویانی، علیرضا عالیشاهی :)گان(ویسندهن

، 

  کیتوزان از استفاده با رژیمی چیپس تولید :عنوان

  91-306- 17 :شماره

 19/3/1393  :تاریخ

    علمیهاي کوتاه یافته

Administrator
Untitled
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(میلی اطالعات تک
، 5/0، 25/0(هاي متفاوت دهی شده با غلظتو در تیمارهاي پوشش% 76/32 نمونه شاهد میزان روغن در 

هاي  در چیپس میزان متوسط رطوبت .بدست آمد% 6/27 و 9/29، 72/27، 46/28ترتیب  کیتوزان به%) 1 و 75/0
و براي نمونه % 92/16 و 53/13، 64/17، 34/11 ترتیب کیتوزان به% 1 و 75/0، 5/0، 25/0دهی شده با پوشش
هاي  در چیپس )تیوباربیتوریک اسید( مقادیر شاخص اکسیداسیون دوره انبارداريطول در پایان . بود% 3/2شاهد 
 01/3نه شاهد  و در نمو18/3 و 98/1، 93/1، 31/2ترتیب   بهکیتوزان% 1 و 75/0، 5/0، 25/0دهی شده با  پوشش

  .گرم مالون آلدئید بر کیلوگرم بدست آمد میلی

  اهمیت موضوع
 خود اختصاص داده کنندگان به سهم بازار قابل توجهی را در بین مصرفزمینی چیپس سیبها، در میان اسنک

 تمایل... هاي قلبی و عروقی، دیابت، فشارخون و  هاي مرتبط با چاقی نظیر بیماري با توجه به افزایش بیماري. است
هاي اخیر تحقیقات فراوانی در در سال. اهمیت بسیاري پیدا کرده است چربی کم محصوالت مصرف و تولید به

 قبل از فرایند  محصوالتدهیپوشش. است کردن انجام شده جهت کاهش میزان جذب روغن در طول فرایند سرخ
  .هاي کاهش جذب روغن و جلوگیري از تبادل رطوبت استهاي خوراکی یکی از راهسرخ کردن با پوشش

 

  )شرح مساله(مقدمه 
کردن و بهبود سرخهاي هیدروکلوئیدي جهت کاهش جذب روغن در طول استفاده از پوشش هاي اخیر،در سال
توان   میکلی با انتخاب پوشش مناسب،طور هب. شده، مورد توجه قرار گرفته استبافتی غذاهاي سرخ مشخصات

مختلفی شامل هاي خوراکی پوشش. ول کنترل نمودکردنی و محصانتقال رطوبت و چربی را بین ماده سرخ
ها براي کاهش میزان جذب روغن طی سرخ کردن استفاده  ها و صمغ برخی پروتئیندوست، سلولز،  هاي آب مشتق

تواند باعث حفظ ظرفیت نگهداري آب و مقاومت محصول در   تشکیل فیلم یا پوشش در سطح محصول می.اند شده
کیتوزان از ترکیبات طبیعی با خواص کاربردي قابلیت تشکیل ژل، افزایش استحکام بافت و  .برابر اکسیداسیون شود

  . فیلم استقابلیت تشکیل


