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 سازی، چای سبز، کاراگینان روغن ماهی، سوسیس ماهی، غنیای، امولسیون ژله های کلیدی:واژه

 93-323-9 طرح تحقیقاتی شماره شناسه منبع یافته: 

 بهاره شعبانپور، معظمه کردجزی ، پرستو پورعاشوری نویسنده)گان(:

( با اسییههای چیر  Hypophthalmichthys moltrix)ای سازی و حفاظت سوسیس ماهی کپور نقرهغنی عنوان:

 ای ( به کمک امولسیون ژلهCamellia sinensis) و عصاره چای سبز 3 -امگا

 93-323-9 شماره:

 8/6/5391   تاریخ:

های کوتاه یافته

 علمی
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 اهمیت موضوع

مصرف  طبق پیشنهادات متخصصان تغذیه بازار محصوالت غذایی غنی شهه با روغن ماهی رو به رشه است.

شهه با های دستیابی به این ههف، مصرف روزانه غذاهای غنییکی از روش بایه افزایش یابه. 3-اسیههای چر  امگا

 تاثیر هاسیون آن جلوگیری نمود.یبوده و بایه از اکس روغن ماهی مستعه اکسیهاسیوناین اسیههای چر  است. 

مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، فرموالسیون جهیه ی چای سبز در بسیاری از مطالعات اکسیهانآنتی

  ، همراه با عصاره آبی چای سبز مورد بررسی قرار گرفت.3-شهه با اسیههای چر  امگاسوسیس ماهی غنی

 مقدمه )شرح مساله(

از کل  %41-33 اًباشنه، که تقریب( میPUFAماهیان دریایی منبع غنی از اسیههای چر  چنه غیراشباع )

اهیان آ  میزان این اسیههای چر  در م ن در حالی است کهدهه، ایاسیههای چر  را به خود اختصاص می

توانه راهی برای بهبود کیفیت روغن این ماهیان باشه و سازی سوسیس ماهی میاست. غنی %4-44شیرین تنها 

یکی از مشکالت در افزودن روغن ماهی در مواد غذایی حساسیت  را افزایش دهه. 3-اسیههای چر  امگا مصرف

برای تولیه محصوالت غنی های امولسیونی برخی از سیستم بو و طعم آن است. ویژههاکسیهاسیون و بباالی آنها به 

این مطالعه به بررسی چنه روش  انه.رفته کارهای این محصوالت فرآوری شهه بو بهبود ارزش تغذیه 3-از امگا

  زد.پرداسوسیس ماهی می سازی و افزودن عصاره گیاهی بر پایهاری اکسایشیغنی

 هاترین یافتهمهم

  انتخا  بهتری در کاهش افت  ایدر مقایسه با تیمار روغن ماهی و امولسیون روغن در آ ، تیمار امولسیون ژله

  افزایش فنریت سوسیس ماهی تولیهی بود. ناشی از پخت و 
 

 جایگزین کردن  بود و برای 3-مناسبی برای انتقال اسیههای چر  امگای روغن در آ  روش اامولسیون ژله

 چربی نمونه مناسب بود.
 

 ای مقهار امولسیون ژله حاوی در فرموالسیونEPA  وDHA نسبت  تیمار شاهه، افزایش یافت و در مقایسه با

ω-6/ω-3  درصه کاهش یافت. 58/9به  33/22از 
 

 ( افزودن عصاره چای سبزppm 933 در )دار مقهار شاخص ای سبب کاهش معنیتیمار امولسیون ژله

 .تیوباربیتوریک اسیه در مقایسه با تیمار روغن ماهی گردیه
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکللی )مشتمل باطالعات تکمی

ای و افزودن با امولسیون روغن در آ ، امولسیون ژله سازی سوسیس ماهی با روغن ماهیههف این مطالعه غنی

روزه در  33ها در دوره سوسیس و حفاظت از آن با مقادیر مختلف از عصاره چای سبز بود. روغن ماهی به تنهایی

سازی سوسیس با روغن ماهی سبب تغییر ترکیب نتایج نشان داد که غنی گراد نگههاری شهنه.یدرجه سانت 1دمای 

  6 -دار اسیههای چر  امگامعنیو کاهش  DHAو  EPAای با افزایش اسیههای چر  سوسیس کپور نقره

بوده و افزودن توجه با افزایش زمان نگههاری افزایش میزان شاخص اکسیهاسیون قابل )اسیه لینولئیک( گردیه.

نتایج ارزیابی  نست اکسیهاسیون چربی را کاهش دهه.اای توژلهبه همراه امولسیون ( ppm 933عصاره چای سبز )

وه ارزیا  از نظر شاخص بافت، رنگ، بو و رهای مختلف، با یکهیگر تفاوت داشته و گحسی در بین فرموالسیون

  ارجحیت داشت.تیمارها ای به سایر پذیرش کلی تیمار امولسیون ژله

 
 و افزودن عصاره چای سبز  3-سازی سوسیس ماهی با اسیدهای چرب امگاهای مختلف غنیتاثیر روش -5 شکل

 . گراددرجه سانتی 4طی نگهداری در ها نمونه TBAبر میزان شاخص 

 

 
 دن عصاره چای سبز و افزو 3-سازی سوسیس ماهی با اسیدهای چرب امگاهای مختلف غنیتاثیر روش -2شکل 

 . گراددرجه سانتی 4طی نگهداری در ها بر میزان افت ناشی از پخت نمونه
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 . و افزودن عصاره چای سبز 3-اسیدهای چرب امگاشده با غنیاهی سوسیس مترکیب اسید چرب  -5 جدول

 اسیه چر  شاهه روغن ماهی امولسیون ایامولسیون ژله 033امولسیون  933امولسیون  033ژل  933ژل 

33/3±42/2  33/3±42/2  3/3±36/2  3/3±30/2  33/3±40/2  33/3±33/2  33/3±15/2  33/3±18/4  C14:0 

33/3±49/44  33/3±83/44  33/3±22/44  33/3±31/44  33/3±48/44  33/3±21/44  33/3±28/44  33/3±23/43  C16:0 

33/3±51/3  33/3±53/3  33/3±51/3  33/3±00/3  33/3±06/3  33/3±08/3  33/3±00/3  33/3±02/3  C18:0 

34/3±42/3  34/3±43/3  34/3±43/3  34/3±30/3  34/3±41/3  33/3±43/3  33/3±36/3  33/3±43/3  C20:0 

33/3±10/3  33/3±14/3  33/3±14/3  33/3±39/3  33/3±15/3  33/3±18/3  33/3±14/3  33/3±10/3  C22:0 

34/3±60/2  34/3±03/2  34/3±00/2  34/3±93/2  34/3±52/2  34/3±58/2  34/3±33/2  34/3±51/4  C16:1 

34/3±24/26  34/3±16/26  34/3±12/26  34/3±12/26  34/3±33/26  34/3±23/26  34/3±5/26  34/3±23/20  C18:1 

34/3±33/3  34/3±49/3  34/3±31/3  34/3±22/3  34/3±29/3  34/3±39/3  34/3±22/3  34/3±43/3  C20:1 

34/3±38/3  34/3±39/3  34/3±30/3  34/3±32/3  34/3±30/3  34/3±14/3  34/3±33/3  34/3±26/3  C22:1 

34/3±54/16  34/3±60/10  34/3±91/16  34/3±31/10  34/3±53/16  34/3±48/10  34/3±91/10  33/3±11/84  C18:2n6 

34/3±35/3  34/3±40/3  34/3±16/3  34/3±45/3  34/3±30/3  34/3±13/3  33/3±04/3  33/3±34/3  C20:2 n6 

4/31±3/34d 4/33±3/34e 4/35±3/34b 4/34±3/34e 4/36±3/34c 4/11±3/34a 4/31±3/34d 4/29±3/33f C18:3n3 

34/3±31/3  34/3±30/3  34/3±35/3  34/3±11/3  34/3±39/3  34/3±36/3  33/3±14/3  34/3±34/3  C20:4n6 

4/58±3/34a 4/05±3/34b 4/65±3/34d 4/02±3/34c 4/58±3/33a 4/89±3/33e 4/83±3/33f 3/15±3/34g C20:5n3 (EPA) 

34/3±22/3  34/3±45/3  34/3±21/3  34/3±40/3  34/3±23/3  34/3±49/3  34/3±41/3  34/3±39/3  C22:5 n3 

4/12±3/33a 4/36±3/33ab 4/34±3/33bc 4/20±3/33bc 4/14±3/33a 4/21±3/33c 4/48±3/33d 3/16±3/33e C22:6n3 (DHA) 

40/01±3/33c 40/91±3/33b 40/66±3/33e 40/68±3/33e 40/03±3/33d 40/89±3/33f 40/95±3/34a 46/43±3/33g SFA 

29/60±3/34d 29/09±3/34c 29/94±3/34a 29/55±3/34ab 29/53±3/34bc 29/59±3/34ab 29/39±3/30f 29/15±3/34e 
MUFA 

82/35±3/32c 82/33±3/32c 82/13±3/32c 82/18±3/32c 82/10±3/32c 82/13±3/32c 82/60±3/32b 81/14±3/32a 
PUFA 

10/81±3/34f 10/22±3/34g 10/09±3/34d 10/90±3/34c 10/63±3/34e 10/98±3/34c 15/83±3/34b 82/30±3/34a 6ω 

1/51±3/33a 1/66±3/33b 1/61±3/33b 1/15±3/33c 1/50±3/33a 1/15±3/33c 1/41±3/33d 2/31±3/33e 3ω 

9/54±3/30e 43/42±3/30d 43/29±3/30d 43/65±3/30c 9/00±3/30e 43/03±3/30c 44/02±3/30b 22/23±3/30a 3/ ω6ω 

 

 
 و افزودن عصاره چای سبز  3-سازی سوسیس ماهی با اسیدهای چرب امگاهای مختلف غنیتاثیر روش -3شکل 

 . گراددرجه سانتی 4طی نگهداری در ها بر پذیرش کلی نمونه


