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 هاترین یافتهمهم

 داری روی محتوی رطوبت، محتوی روغن و حداکثر نیروی گریز از مرکز تاثیر معنی رویتیمار مایکرویو و نی

 (.p≤50/5زمینی دارد )مورد نیاز در بافت سنجی خالل سیب

 علت حذف تیمار نیروی گریز از مرکز )بهعلت کاهش رطوبت اولیه( و پس)به تیمار مایکرویوبه کارگیری پیش

 کردن محصول شد. فاز سردهش جذب روغن طی ده به محصول( موجب کاروغن چسبی

 تیمار برای انجام پیششرایط بهینه  روغن و بافت مطلوبزمینی با حداقل رطوبت، منظور ایجاد خالل سیببه

 دقیقه محاسبه شد.  6-0/6مدت درجه به 085کردن در دمای و سرخ 0/3-0وات به مدت  005-055 مایکرویو، توان

 کردن در دمای ثانیه و سرخ 85مدت به 355ر دور تیمانجام عملیات گریز از مرکز نیز پسشرایط بهینه برای ا

 دقیقه بدست آمد. 7-8مدت گراد بهدرجه سانتی 085-070

 

 زمینی، مایکرویو، گریز از مرکز  کردن، جذب روغن، خالل سیبسرخ های کلیدی:واژه

 

 29-300-067 طرح تحقیقاتی شماره شناسه  منبع یافته:

 

 حسن صباغی، فرمحمد ضیائیامان نویسنده)گان(:

 شده بر میزان روغن و بافت فراورده نهاییبررسی تاثیر شرایط سردکردن محصول سرخ عنوان:

 

 

 

 

 29-473-761 شماره:

 93/79/7423   تاریخ:

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

 
 

 . )تیمار مایکرویو( در برابر مقادیر حاصل از مدل روش سطح پاسخ گرم ماده خشک( )گرم/ مقادیر آزمایشی محتوای روغن -7 شکل

 

 
 . )تیمار گریز از مرکز( در برابر مقادیر حاصل از مدل روش سطح پاسخ گرم ماده خشک( )گرم/ محتوای روغنآزمایشی مقادیر  -9شکل 

 

 اهمیت موضوع

وقی در اثر مصرف محصوالت با های قلبی و عرکنندگان نسبت به ابتال به بیماریهای مصرفبا توجه به نگرانی

 باشد. شده مورد توجه میباال، کاهش جذب روغن محصوالت سرخی روغن محتو

 مقدمه )شرح مساله(

کردن یک مرحله بحرانی مرحله سرد شدن است.مل دو مرحله سرخ شدن و مرحله سردکردن شافرآیند سرخ

کاهش جذب روغن را به سه های توان روشکردن میزمانی فرآیند سرخ ت. با توجه به مرحلهبرای جذب روغن اس

کردن خالء، سرخکردن تحتتیمار حین فرآیند )سرخ دهی(،تیمارها )خشک کردن اولیه، پوششدسته پیش

 ن( تقسیم کرد.کرداز مرکز در مرحله سرد تیمارها )اعمال نیروی گریزکردن مایکرویو( و پسفشار و سرختحت


