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  ها ترین یافته مهم
هاي هیدروکلوئیدي باعث افزایش بازده محصول و افزایش چسبندگی روکش  با محلولدهی ناگت ماهی  پوشش

داري بر افزایش میزان   درصد اثر معنی2هاي هیدروکلوئیدي در غلظت  دهی ناگت ماهی با محلول پوشش. گردد می
اثیر را در  درصد بیشترین ت2محلول هیدروکسی پروپیل متیل سلولز با غلظت . )>05/0P(روشنایی روکش داشت 

دهی  هاي پوشش نتایج ارزیابی حسی نشان داد که نمونه .کاهش جذب روغن و بهبود بافت نهایی ناگت ماهی داشت
  . درصد بیشترین پذیرش کلی را داشتند2شده با محلول کربوکسی متیل سلولز در غلظت 
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computer
persian



  ؛ 386: معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی
  32225989: ، نمابر49138- 15739: کد پستی

 

  

  

 

  

 

  اهمیت موضوع
استفاده  .گردد میکننده  پذیرش محصول از سوي مصرفکاهش  باعث  در مایکروویونرم شدن روکش ناگت ماهی

تواند با ممانعت از انتقال بخارهاي آب داخلی به روکش ترد موجب  گت ماهی میهاي هیدروکلوئیدي در نا از پوشش
با در طی فرآیند پخت با مایکروویو  بهبود بافت ناگت ماهی روي تحقیقات اندکیولی،  .بهبود کیفیت ناگت شود

یدروکلوئیدي هاي ه محلول بررسی اثرهدف از این تحقیق .  استشده انجامهاي هیدروکلوئیدي  استفاده از پوشش
بافت و سایر بر  درصد 2 و 1 با غلظت کربوکسی متیل سلولز و هیدروکسی پروپیل متیل سلولزشامل متیل سلولز، 

  .خواص کیفی ناگت ماهی پس از پخت با مایکروویو بود

 

  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
 درصد مشاهده 2هی شده با محلول هیدروکسی پروپیل متیل سلولز د پوشش ي در روکش ناگتتردبیشترین میزان 

هاي متیل سلولز، کربوکسی متیل سلولز و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز باعث  دهی ناگت ماهی با محلول پوشش. شد
   با غلظت محلول هیدروکسی پروپیل متیل سلولز. شد  شاهدنمونهنسبت به  و کاهش سختی بافت جذب روغنکاهش 

تواند  میاین محلول  بنابراین،درصد بیشترین تاثیر را در کاهش جذب روغن و بهبود بافت نهایی ناگت ماهی داشت  2
   .عنوان ساسپتور خوراکی جهت بهبود کیفیت ناگت ماهی مورد استفاده قرار گیرد به

  

  )شرح مساله(مقدمه 
دلیل بافت ترد و رنگ و طعم جذاب  گت ماهی بههاي سوخاري از جمله نا هاي اخیر مصرف فرآورده در سال

هاي سوخاري در منزل استفاده از روش سرخ کردن عمیق در  ترین روش تهیه فرآورده متداول.  استافزایش یافته
هاي سوخاري استفاده  سازي فرآورده توان در مورد آماده از روش پخت با استفاده از مایکروویو نیز می. روغن داغ است

   . استدلیل انتقال بخار آب داخلی به الیه سطحی ه بکرد اما مشکل اصلی این روش نرم شدن بافت نهایی فرآورده


