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 اهمیت موضوع

 ضرورت وجود ترکیبات پروتئینی به همراه یک هیدروکلوئید در جهت کاهش اثرات منفی ناشی از انجماد 

 ای و عملکردی آرد کنسانتره پروتئینی دانه کدوتولید محصول فراسودمند فاقد گلوتن با توجه به خواص تغذیه 

 

 )شرح مساله(مقدمه 

های بهبود ویژگی جهت صمغ زانتان درو  این مطالعه با هدف کاربرد آرد کنسانتره پروتئینی دانه کدو

با  برنج منظور جایگزینی بخشی از آردکیک بدون گلوتن حاصل از خمیر منجمد، بهفیزیکوشیمیایی و حسی 

فرد آن صورت پذیرفت. سطوح مختلف آرد بهای وعملکردی منحصرهای تغذیهکنسانتره پروتئینی دانه کدو با ویژگی

عنوان وتن بهدرصد در فرموالسیون خمیر منجمد کیک فاقد گل (50و  00، 0دانه کدو ) پروتئینی کنسانتره

زوده شد. درصد به فرموالسیون اف( 5/0و  0/0، 0ح )وقرار گرفت و صمغ زانتان در سه سط جایگزین آرد برنج 

در روز  00و  40در دو دوره   خمیر نگهداری یکوشیمیایی خمیر و محصول نهایی پس ازهای فیزچنین ویژگیهم

 حالت انجماد مورد بررسی قرار گرفتند.

 

 هاترین یافتهمهم

 کنسانتره پروتئینی دانه کدو، سبب کاهش اثرات  آردبا د فاقد گلوتن خمیر کیک منجمفرموالسیون سازی غنی

 .کیفیت کیک بدون گلوتن حاصل گردیدمخرب ناشی از انجماد و بهبود 

 های فیزیکی و حسی استفاده از صمغ زانتان در فرموالسیون خمیر کیک منجمد فاقد گلوتن سبب بهبود ویژگی

 گردد.محصول نهایی می

  روز نگهداری در  40در مدت زمان  درصد صمغ زانتان 5/0دانه کدو و درصد آرد کنسانتره پروتئینی  00سطوح

 باشد.فاقد گلوتن میعنوان بهترین ترکیب این دو ماده در فرموالسیون خمیر منجمد به شرایط انجماد،
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلیلی )مشتمل باطالعات تکم

 دار پارامترهای فیزیکوشیمیایی )رطوبت، خاکستر، پروتئین، ویسکوزیته خمیر، تخلخل و زردی معنی ارتقای

 . (0 )شکل دانه کدوپروتئینی با افزودن آرد کنسانتره  رنگ(

  (5 )شکل دانه کدونی پروتئیسازی با آرد کنسانتره درصد غنی 00افزایش حجم کیک تا سطح . 

 کاهش شاخص قرمزی و روشنایی رنگ پوسته کیک با افزودن آرد کنسانتره دانه کدو 

 جز )خاکستر و پروتئین( با افزودن صمغ شیمیایی مورد ارزیابی بهدار تمام پارامترهای فیزیکوافزایش معنی

 زانتان به فرموالسیون خمیر منجمد 

 

 
 

 . های خمیرتئینی دانه کدو و صمغ زانتان بر ویسکوزیته نمونهاثر آرد کنسانتره پرو -0شکل 

 

 

 
 

 . های کیکاثر آرد کنسانتره پروتئینی دانه کدو و صمغ زانتان بر حجم نمونه -5شکل 

 


