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  ها ن یافتهتری مهم
 مرغ در مایونز را دارد عنوان جایگزین تخم آرد چربی گرفته جوانه گندم قابلیت استفاده به. 

 ها تاثیر گذاشته و باعث  مرغ آرد چربی گرفته جوانه گندم، بر روي ظاهر و رنگ نمونه افزایش جایگزینی تخم
 .گرددکاهش کیفیت حسی می

  بی گرفته جوانه گندم موجب تولید مایونز با صد به همراه آرد چر در4/0 و 2/0کاربرد صمغ زانتان در سطوح
 .گرددهاي بافتی و پایداري مناسبی می ویژگی

 هاي  نیز ویژگی% 2/0باشد، اگرچه سطح   درصد می4/0و % 75ترتیب  بهترین ترکیب آرد جوانه گندم و زانتان به
  .گردد فتی و پایداري مناسبی را موجب میبا

  مرغ، سس مایونز، صمغ زانتان آرد چربی گرفته جوانه گندم، جایگزین تخم : کلیديهاي واژه

 91- 305- 9  طرح تحقیقاتی شماره شناسه :منبع یافته

  مهشید رهبري- نژاد  مهدي کاشانی -  ماهونک  علیرضا صادقی-  ران اعلمیمه ):گان(نویسنده

  مرغ در سس مایونز ان جایگزین تخمعنو استفاده از آرد چربی گرفته جوانه گندم به :عنوان

  91-305-9  :شماره

 25/1/1393 :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته
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  اهمیت موضوع
رسد که  به نظر می . عروقی به اثبات رسیده است- هاي قلبیامروزه ارتباط مصرف کلسترول تخم مرغ و بیماري

ترول سس هایی براي کم کردن بخشی یا کل تخم مرغ، با هدف کاهش میزان کلستوان با انتخاب جایگزین می
اي باال، که جوانه گندم با داشتن ترکیبات با ارزش تغذیهبا توجه به این. اي آن را افزایش دادمایونز، کیفیت تغذیه

قدار اثرات مفیدي روي سالمتی انسان داشته و در عین حال منبع پروتئینی ارزان قیمتی است که ساالنه به م
در آرد چربی گرفته شده آن را توان رود، میت از دست می، به صورت ضایعازیادي طی فرایند آسیاب گندم

 .فرموالسیون سس مایونز به کار برد

  ) مسالهشرح(مقدمه 
مرغ  منظور کاهش مضرات ناشی از کلسترول تخم این مطالعه با هدف جایگزین کردن تخم مرغ سس مایونز به

اي و عملکردي مطلوب جوانه گندم که در مطالعات مختلف بدان اشاره شده  هاي تغذیه با توجه به ویژگی. انجام شد
این پژوهش با . زین مناسبی براي تخم مرغ مایونز باشدتواند جایگرسد که آرد چربی گرفته آن می به نظر میاست، 

 2/0سنجی قابلیت استفاده از آرد چربی گرفته جوانه گندم به تنهایی و در ترکیب با زانتان در دو سطح  هدف امکان
هاي پایداري، بافتی، حسی و رئولوژیکی مایونز مرغ مایونز و بررسی ویژگی  درصد، براي جایگزین کردن تخم4/0و 

  . حاصل، شکل گرفت
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
هاي بافتی و رفته جوانه گندم پایداري و ویژگیآرد چربی گ% 100هاي مایونز حاوي نتایج نشان داد که نمونه

ها  مرغ آرد چربی گرفته جوانه گندم، بر روي ظاهر و رنگ نمونه اگرچه افزایش جایگزینی تخمی دارند، رئولوژیکی مناسب
، از نظر ) درصد4/0 و 2/0( همچنین در سطوح زانتان مورد استفاده .تاثیر گذاشته و باعث کاهش کیفیت حسی گردید

هاي رئولوژیکی  زانتان ویژگی% 4/0هاي حاوي مونهداري مشاهده نشد، اگرچه نهاي بافتی تفاوت معنیپایداري و ویژگی
هاي رئولوژي نشان نتایج آزمون). تر ویسکوزیته و ضریب قوام باالتر و شاخص رفتار جریان پایین(تري نشان دادند مطلوب

ی با مدل هاي مایونز رفتار رقیق شونده با برش داشته و داراي خاصیت تیکسوتروپیک بودند و به خوبداد که تمامی نمونه
مرغ با آرد چربی گرفته جوانه گندم در دو  تخم% 75هاي مایونز با جایگزینی در مجموع نمونه. لکلی برازش شدندهرشل با

 2 و 1هاي در شکل. )9 و 7هاي نمونه( هاي مورد بررسی مطلوب بودند درصد زانتان از نظر کلیه ویژگی4/0 و 2/0سطح 
  . زانتان نشان داده شده است4/0هاي حاوي نمونهر سفتی بافت و رفتار جریان نمودا

  

  
 ).زانتان% 4/0سطح (هاي مایونز   نمودار رفتار جریان نمونه-1شکل 

  

  
 .هاي مایونز  نمودار سفتی بافت نمونه- 2شکل 


