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  ها ترین یافته مهم
 باعث کاهش میزان جذب روغن و افزایش میزان سلولز را و کربوکسی متیلکتی هاي پوششی محلول
دهی  بیشترین میزان رطوبت و کمترین میزان چربی در میگوهاي پوشش. هاي سرخ شده شدندرطوبت در میگو

نرم شدن بافت و کدر شدن هاي هیدروکلوئیدي باعث  پوشش.  درصد مشاهده شد5/1شده با محلول کتیرا با غلظت 
قبول  قابل) دهی شده و بدون پوشش پوشش(ها  نتایج ارزیابی حسی نشان داد که همه نمونه. ها شدند میگورنگ

 درصد بیشترین پذیرش کلی را 1سلولز  دهی شده با محلول کربوکسی متیل هاي پوشش بودند و در مجموع نمونه
  .داشتند

 پوشش هیدروکلوئیدي، جذب روغن، سرخ کردن، میگو : کلیديهاي واژه

  92- 314- 96  شماره شناسهبا  یقاتیطرح تحق :افتهیمنبع 
 

  سیدمهدي اجاق، بهاره شعبانپور، سجاد ایزدي :)انگ(نویسنده
 

  سلولز هاي پوششی کتیرا و کربوکسی متیل  از محلولشده با استفاده کاهش جذب روغن در میگوي سرخ :عنوان

  92-314- 96 :شماره

 24/6/1393  :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

Administrator
Untitled
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  ): و سایر مستنداتها، جداول مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
ترتیب در  دهی به کمترین میزان پوشش. دهی افزایش یافت ها میزان درصد پوششبا افزایش غلظت هیدروکلوئید

ها باعث کلی افزایش غلظت هیدروکلوئیدطور به.  درصد مشاهده شد5/0سلولز   درصد و کربوکسی متیل5/1تیمار کتیرا 
سنجی نشان داد که  نتایح رنگ. هاي سرخ شده گردید میگودرکاهش محتواي چربی و افزایش محتواي رطوبت 

هاي هیدروکلوئیدي موجب  تمامی پوشش .هاي شاهد داشتند  نسبت به نمونهتري دهی شده رنگ تیره هاي پوشش نمونه
ها میزان سختی بافت کاهش ند و با افزایش غلظت هیدروکلوئیدکاهش شاخص سختی بافت میگوهاي سرخ شده شد

  .هاي حسی میگو نداشتند هیدروکلوئیدي تاثیر منفی بر شاخصهاي  ج ارزیابی حسی نشان داد که پوششینتا. یافت

  اهمیت موضوع
کردن در روغن از جمله  سرخ. هاي دریایی استترین غذا نظیرش یکی از محبوب دلیل طعم و بافت بی همیگو ب

کنون هیچ  تا.کند کردن مقدار زیادي روغن جذب می در طی فرآیند سرخ که هاي پخت میگو است ترین روش رایج
. هاي هیدروکلوئیدي صورت نگرفته است شده با استفاده از پوشش تحقیقی روي کاهش جذب روغن میگو سرخ

ترین و موثرترین هیدروکلوئید براي کاهش  از جمله مشتقات سلولزي سنتتیک است که متداول سلولز کربوکسی متیل
هاي طبیعی گیاهی و بومی کشور ایران است که در  کتیرا از صمغ. ی قیمت آن بسیار باالستباشد ول جذب روغن می

دلیل قیمت کمتر نسبت به  استفاده از کتیرا به. صنایع غذایی در حال افزایش استهاي اخیر کاربرد آن در  سال
. مام شده فرآورده نهایی گرددتواند موجب کاهش هزینه ت و قابلیت دسترسی باال در ایران می سلولز کربوکسی متیل

 و 1، 5/0 (هاي مختلف سلولز و کتیرا در غلظت کربوکسی متیلهاي پوششی  هدف از این پژوهش، بررسی اثر محلول
  .باشد دهی، روغن و رطوبت، رنگ، بافت و خواص حسی میگو سرخ شده می بر میزان پوشش)  درصد5/1

  

  )شرح مساله(مقدمه 
. دگان دارندکنن  و رنگ جذاب محبوبیت بسیاري در بین مصرفدلیل طعم و بافت مطلوب هغذاهاي سرخ شده ب

نند که در برخی موارد تا حدود ک ها در طی فرآیند سرخ کردن مقدار زیادي روغن جذب میولی این دسته از غذا
چاقی و تاثیر زیادي در شیوع مصرف بیش از حد مواد غذایی سرخ شده . یابد افزایش میسوم وزن ماده غذایی  یک

از اینرو پژوهشگران و تولیدکنندگان صنایع غذایی سعی دارند از میزان جذب روغن . عروقی دارد - هاي قلبی يبیمار
ترین روش کاهش جذب روغن در  ها متداولدهی با استفاده از هیدروکلوئید  پوشش.کردنی بکاهند هاي سرخ فرآورده
توانند   می)film-forming( خاصیت تشکیل فیلم خاطر دارا بودن هها بهیدروکلوئید. العات دهه اخیر استاکثر مط

  .مانع نفوذ روغن به درون ماده غذایی در حال سرخ شدن شوند
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  .دهی  بر میزان پوششسلولز کتیرا و کربوکسی متیلهاي هیدروکلوئیدي  تاثیر پوشش - 1جدول 

  )درصد(دهی  میزان پوشش  تیمار
 - شاهد

96/5  درصد5/0سلولز  کربوکسی متیل ± 36/0 d 

88/8  درصد1سلولز  کربوکسی متیل ± 1/1 cd 

29/17  درصد5/1سلولز  کربوکسی متیل ± 99/2 b 

21/13   درصد5/0کتیرا  ± 5/1 bc 

92/17   درصد1کتیرا  ± 8/2 b 

94/26   درصد5/1کتیرا  ± 31/4 a 

 ).>05/0P(باشند  می دار معنی اختالف دهنده ها در یک ستون با حروف مختلف، نشان داده
 .است شده گزارش) mean ± S.D (معیار  انحراف±میانگین  صورت              به نتایج

  
  .شده هاي سرخ بر میزان چربی و رطوبت میگوسلولز کتیرا و کربوکسی متیلي هاي هیدروکلوئید تاثیر پوشش -2جدول 
)درصد(میزان چربی  تیمار )درصد(میزان رطوبت    

4/13 شاهد ± 47/0 a 25/51 ± 54/0 e 

58/11  درصد5/0کربوکسی متیل سلولز  ± 31/0 c 7/58 ± 32/0 d 

7/9  درصد1کربوکسی متیل سلولز  ± 22/0 d 43/62 ± 2/0 c 

8/8  درصد5/1ولز کربوکسی متیل سل ± 53/0 e 26/64 ± 75/0 b 

56/12   درصد5/0کتیرا  ± 52/0 b 25/62 ± 23/0 c 

18/10   درصد1کتیرا  ± 25/0 d 8/64 ± 66/0 b 

1/8   درصد5/1کتیرا  ± 28/0 f 74/67 ± 34/1 a 

 ).>05/0P(باشند  می دار معنی اختالف دهنده ها در یک ستون با حروف مختلف، نشان داده

 .است شده گزارش) mean ± S.D (معیار  انحراف±میانگین  تصور              به نتایج

  
 .شده هاي سرخ بر رنگ میگوسلولز کتیرا و کربوکسی متیلهاي هیدروکلوئیدي  تاثیر پوشش - 3جدول 

 *L a* b تیمار

02/69 شاهد ± 16/1 a 34/13 ± 54/0 ab 13/10 ± 85/0 a 

88/66  درصد5/0سلولز  کربوکسی متیل ± 9/0 ab 82/13 ± 88/0 ab 68/9 ± 6/0 a 

73/63  درصد1سلولز  کربوکسی متیل ± 35/1 c 45/14 ± 01/1 a 0/10 ± 44/0 a 

05/62  درصد5/1سلولز  کربوکسی متیل ± 28/1 c 48/13 ± 26/1 ab 25/10 ± 67/0 a 

97/63   درصد5/0کتیرا  ± 86/1 c 62/13 ± 65/0 ab 75/10 ± 84/0 a 

55/61   درصد1کتیرا  ± 29/1 c 47/12 ± 9/0 b 67/9 ± 64/0 a 

5/66   درصد5/1کتیرا  ± 04/1 b 82/12 ± 77/0 ab 04/11 ± 1/1 a 

 ).>05/0P(باشند  می دار معنی اختالف دهنده ها در یک ستون با حروف مختلف، نشان داده

 .است شده گزارش) mean ± S.D (معیار  انحراف±میانگین  صورت              به نتایج
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 .شده  بافت میگوهاي سرخسلولز بر هاي هیدروکلوئیدي کتیرا و کربوکسی متیل تاثیر پوشش -4جدول 

 میزان سختی بافت تیمار
83/5 شاهد ± 38/0 a 

0/5  درصد5/0سلولز  کربوکسی متیل ± 34/0 bc 

66/4  درصد 1سلولز  کربوکسی متیل ± 25/0 bcd 

12/4  درصد5/1سلولز  کربوکسی متیل ± 4/0 de 

05/5   درصد5/0کتیرا  ± 26/0 b 

38/4   درصد1کتیرا  ± 22/0 cde 

78/3   درصد5/1کتیرا  ± 45/0 e 

 ).>05/0P(باشند  می دار معنی اختالف دهنده ها در یک ستون با حروف مختلف، نشان داده

 .است شده گزارش) mean ± S.D (معیار  انحراف±میانگین  صورت              به نتایج

  
 .شده رخهاي سهاي حسی میگو سلولز بر شاخص هاي هیدروکلوئیدي کتیرا و کربوکسی متیل تاثیر پوشش - 5جدول 

هاي حسی شاخص  

 ظاهر رنگ مزه بو بافت پذیرش کلی
 تیمار

18/6 ± 29/1  65/6 ± 1/1  18/7 ± 18/1  56/5 ± 22/1  17/6 ± 62/1  64/5 ± 43/1  شاهد 

62/5 ± 06/1  54/6 ± 9/1  35/6 ± 62/1  1/5 ± 45/1  8/5 ± 15/1  0/6 ± 12/1   درصد5/0سلولز  کربوکسی متیل 

2/7 ± 5/1  24/5 ± 85/0  3/7 ± 45/1  7/6 ± 67/1  25/6 ± 93/1  15/7 ± 26/1   درصد1سلولز  کربوکسی متیل 

56/5 ± 33/1  23/6 ± 15/2  7/6 ± 02/1  02/7 ± 17/1  94/5 ± 67/1  46/6 ± 02/2   درصد5/1سلولز  کربوکسی متیل 

19/6 ± 55/1  4/6 ± 24/1  11/6 ± 1/2  3/5 ± 0/1  65/6 ± 62/1  84/6 ± 02/1    درصد5/0کتیرا  
75/6 ± 1/2  75/5 ± 01/1  58/6 ± 88/0  37/6 ± 08/2  22/5 ± 85/0  93/5 ± 98/0    درصد1کتیرا  
45/6 ± 4/1  95/6 ± 28/1  3/6 ± 09/1  43/7 ± 43/1  65/5 ± 15/2  2/5 ± 68/1    درصد5/1کتیرا  

 .است شده گزارش) mean ± S.D (معیار  انحراف±میانگین  صورت              به نتایج
 


