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 49-883-83 شماره:

 11/2/1843    تاریخ:

 بر خواص فیزیکوشیمیایی کیک روغنیبررسی تاثیر افزودن آرد مالت جو و گندم  عنوان:

 آبادی، الهام الهی باغان، هاجر گرومی ، حمید بخش میرااییاهللحبیب نویسنده)گان(:

 

 49-883-83  طرح تحقیقاتی شماره شناسه منبع یافته:

  فیزیکوشیمیایی، مالت گندم، مالت جو  خصوصیات کیک، کلیدي: هايواژه

 های کوتاهیافته

 علمی
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 هاترین یافتهمهم

خواص  ای جهت بهبودا توجه به افزایش تقاضا برای محصوالت عملگرا و سالم، تغییر ترکیبات تغذیهامرواه ب

فراسودمند در  گیرد و تحقیقات متعددی در امینه استفاده اا ترکیباتعملکردی غذاها مورد استفاده قرار می

 هایفرآورده آن در که است نولوژیکیعملیات بیوتک ترینقدیمی اا ساایمالت های آردی صورت گرفته است.فرآورده

 تریمطلوب هایویژگی دارای خاص، شیمیایی ترکیبات علت داشتنشود. جو بهمی تولید مطلوب ایتغذیه خواص با

 آرد مالت جو درصد 5/9و  8، 5/1مقادیر  افزودن پژوهش، اثر این در است. ساایامینه مالت در غالت سایر به نسبت

های رطوبت، آامون پس اا تهیه کیک مورد بررسی قرار گرفت. کیک روغنی و حسی وشیمیاییهای فیزیکبر ویژگی

های معتبر ارایابی حسی مطابق روش خاکستر، پروتئین، چربی، حجم، سختی کیک، ارایابی رنگ پوسته و در نهایت

 حسی و فیزیکی خصوصیات ارتقای در آرد مالت جو مثبت تاثیر آمده، دستبه نتایج به توجه با گیری شد.اندااه

 درصد 8 حاوی نمونه که داد نشان آرد مالت جو حاوی کیک و فیزیکی حسی هایبود. ویژگی نمایان کامالا  محصول

 فاکتورهای روی آرد مالت جو بر اثر نتایج شد. یافت کیک به افزودن جهت بهترین مقدار عنوانبه آرد مالت جو

شاهد،  نمونه به نسبت آرد مالت جو حاوی هاینمونه که داد نشان کلی( شپذیر و رنگ بو، مزه، بافت، )رنگ، حسی

 نتایج به توجهآوردند. با  دستبه شاهد نمونه به نسبت بیشتری امتیاا و داشتند (>55/5Pداری )معنی اختالف

 آرد مالت جو اا توانمی های سنتزیدهندهبهبود و هانگهدارنده جای به که کرد گزارش توانمی آامایشات اا حاصل

  .شودمی کیک حسی و فیزیکی خصوصیات بهبود باعث که کرد استفاده
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 مقدمه )شرح مساله(

 در بسیار مهمی نقش همواره تاکنون کهن بسیار هایامان که اا بوده بشر شده شناخته غذاهای اولین اا غالت

 غذایی مواد اا یکی پختی، است. محصوالت داشته توسعه حال در در کشورهای ویژهبه دنیا مردم تغذیه و اقتصاد

 نظر در و دارند ایویژه شهرت هامحصوالت، کیک این بین در. دارند را مصرف دنیا بیشترین در که هستند

 انواع اا هستند. کیک یکی ویژه های ارگانولپتیکویژگی با خوشمزه محصول یک صورتکنندگان بهمصرف

که مربوط به کشور اسکاندیناوی است، مشتق  kakaکلمه کیک اا کلمه قدیمی . باشدمی اروپایی منشأ با هاشیرینی

با  نوعی شیرینی با ساختار متخلخل و شیرین شده با استفاده اا شکر یا عسل بود که معموالا kakaشده است. 

م که در آن نوعی کف یا نوعی سیست توان اساساارا می و کلوچه خمیر کیک شود.مرغ، چربی و شیر مخلوط میتخم

های کف مانند شوند، به حساب آورد. شاخص مهم سیستمهای هوا توسط فاا آبی به دام افتاده و نگهداری میحباب

کننده، اا یکدیگر جدا هستند. در حین آن است که در آنها هوا به واسطه دارا بودن الیه نااکی اا یک ماده تثبیت

های هوا به یکدیگر دهد که در واقع نوعی سیستم است که در آن همه سلولپخت، کف به اسفنج تغییر شکل می

ای که طی آن کف موجود در خمیر تواند در درون این مجموعه حرکت نماید. لحظهمتصل شده و بخار مایعات می

علمی  نام جو با .باشدتاثیر مواد موجود در فرمول کیک میشدت تحتشود، بهکیک، تبدیل به اسفنج می

Hordeum Vulgare )اا جنس  یکی اا گیاهان مهم تیره غالت )گرامینهHordeum گونه وSativum   یا

Vulgare انیجوانه شامل یندآفرشود. این ایست فناوری محسوب می عملیات ترینقدیمی اا ساایمالت. باشدمی 

. خواهد بود تولید ایتغذیه خواص دارایتولیدی  محصول کردن، خشک اا پس که است غالت شده کنترل و محدود

 غالت مالت، سرکه کودك، غذای نانوایی، محصوالت ساای،مانند نوشابه غذایی صنایع درحاصل اا جو،  مالت

 دهنده( مورددهنده، رنگطعم کننده،افزودنی )شیرین عنوانبه و همچنین ساایبیسکویت مالت، عصاره ای،صبحانه

  آن باالی پروتئین و پایین فیبر است. درصد معمولی جو اا باالتر لخت، جو ذاییغاراش . گیردمی قرار استفاده

 است و دربردارنده  باالتر ذرت به نسبت آن لیزین ویژهدرصد آمینواسیدها به باشد.نوع جو می این هایمزیت اا

ر جو نسبت به خصوص لیزین دهباشد. سطوح اسیدهای آمینه ضروری بدرصد محتوای انرژی قابل هضم می 49

باشد که قابلیت های غالت دیگر دارای فسفر بیشتری میچنین جو نسبت به دانهباشد. همهای دیگر باالتر میدانه

 . دسترسی نسبتاا باالیی اا لحاظ ایستی دارند
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 اهمیت موضوع

غالالت  شده کنترل و محدود انیجوانه فرآیند آن اا و منظور بیوتکنولوژیکی عملیات ترینقدیمی اا ساایمالت

 و پوسالته وجالود علالتشالود. جالو بالهمالی تولید ای مطلوبتغذیه خواص با محصولی کردن، خشک اا پس که است

 سایر به نسبت تریهای مطلوبویژگی دارای و کرده پیدا انیجوانه طی تغییرات مطلوبی خاص، شیمیایی ترکیبات

زایش تقاضا برای محصوالت عملگالرا و سالالم، تغییالر ترکیبالات امرواه با توجه به اف .است ساایمالت امینه در غالت

گیرد و تحقیقات متعددی در امیناله اسالتفاده اا ای جهت بهبود خواص عملکردی غذاها مورد استفاده قرار میتغذیه

ماده غالذایی فراسالودمند، دسالت کالم یالک خاصالیت  های آردی صورت گرفته است.ترکیبات فراسودمند در فراورده

صالورت فراسالودمند توسالط ای پایاله داشالته کاله بهمشخص و به اثبات رسیده، افزون بر خواص تغذیهسالمت بخش 

 گردد.کننده مصرف میکننده یا دانشمندان علم تغذیه توصیه و توسط مصرفتولید

 

 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 ارائه شده است. 1آرد مالت جو در شکل  و گندم آرد مخلوط کیک شیمیایی نتایج حاصل اا خصوصیات

 

 . آرد مالت جو و گندم آرد مخلوط كيك شيميايي خصوصيات -1 شکل

 
 میزان رطوبت

(%)  

م مقدار پروتئین خا

(%)  

  مقدار چربی

(%)  

 مقدار کربوهیدرات

(%)  

 مقدار خاکستر

(%)  
pH 

 b 4/43 a 94/15 a 44/36 a 5/93 c 3/44 a 13/95 شاهد

A 13/35 b 4/69 a 94/83 a 43/13 a 5/31 b 3/44 a 

B 13/34 b 4/91 b 94/94 a 45/19 b 5/69 a 3/41 a 

C 14/45 a 3/34 c 94/55 a 49/33 b 5/63 a 3/41 a 

A درصد آرد مالت جو          5/1: نمونه حاوی                                  B درصد آرد مالت جو 8: نمونه حاوی 

C :(درصد 5دار در سطح احتمال دهنده اختالف معنیحروف متفاوت نشان) درصد آرد مالت جو 5/9حاوی  نمونه 

 


