
  
  بررسي اثر كاراگينان، دماي روغن و زمان سرخ كردن 

  سيب زميني  بر ميزان جذب روغن در محصوالت سرخ شده
  

  4 مهدي جعفريو 3 ، يحيي مقصودلو2، مهدي كاشاني نژاد*1مريم علي پور 

  30/1/89: تاريخ پذيرش    11/12/87: تاريخ دريافت
  
دهيچك

روشهاي متعددي براي توليد محصوالت سرخ شده با چربي كم وجود            .بي  رو به افزايش است     كم چر هاي    روز به روز نياز به توليد اسنك      
 و نيز اثر دماي روغن      )در غلظت يك درصد    (در اين تحقيق اثر كاراگينان    . باشد  مي كه يكي از اين روشها استفاده از مواد پوشش دهنده          دارند

در ها  نمونه. مورد بررسي قرار گرفت) چيپس و خالل سرخ شده(يب زميني و زمان سرخ كردن بر درصد جذب روغن محصوالت سرخ شده س           
داده شـده بـا      هـاي     جهت بررسي اثر زمان بر درصد جـذب روغـن، خـالل           .  درجه سانتيگراد سرخ شدند    190 و   175،  160سه دماي    پوشـش

نتايج نشان داد كـه كاراگينـان بعنـوان         . ر گرفتند  دقيقه سرخ شده و از نظر درصد جذب روغن مورد بررسي قرا            10 تا   1كاراگينان در زمانهاي    
، 23/37بـه ترتيـب     هـا      درجه سانتيگراد درصد جذب روغـن نمونـه        190 و   175،  160يك پوشش هيدروكلوئيدي باعث شد كه در سه دماي          

با نمونه      67/43 و   10/41 داري باعـث كـاهش     بـصورت معنـي       ) درصـد  53/49 و   20/47،  27/43به ترتيب   ( شاهد  هاي     شود كه در مقايسه
شد    روغن را در سه دماي فوق به ترتيب از        ها    خاللي پوشش كاراگينان درصد جذب روغن نمونه      هاي    در مورد نمونه  ). P>05/0( درصد جذب

با افزايش دماي سرخ كـردن در زمـان ثابـت،    .  درصد كاهش داد63/18 و43/14، 7/12به ) شاهدهاي  نمونه( درصد   13/23و   83/20،  6/17
 دقيقـه نـشان داد كـه بـا     10 تـا  1در فاصله زمـاني  ها  سرخ كردن نمونه). P>05/0(بصورت معني داري افزايش يافت     ها    وغن نمونه جذب ر 

  ). P>05/0( يابد  ميبصورت معني داري افزايشها  افزايش زمان سرخ كردن در يك دماي ثابت، جذب روغن نمونه
  

  ذب روغن  چيپس سيب زميني، كاراگينان، ج: كليديهاي واژه
  
    1  مقدمه

از نقطه نظر تغذيه اي مصرف چربي عامل اصـلي اضـافي            
از طـرف   . وزن و بيماريهاي قلبي در افراد شناخته شده اسـت         

ديگر، چربي بيشتر در ماده غذايي سرخ شده، قيمت محصول      
  . دهد  ميرا نيز افزايش

 دانشجوي كارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع -1
طبيعي گرگان

  ):m_al770@yahoo.comEmail:                     نويسنده مسئول-(* 
 گروه علوم و صنايع غذايي دانشگاه       به ترتيب استاديار، دانشيار و استاديار      -4 و   3،  2

  علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

سرخ كردن در عمق يـك روش رايـج در آمـاده سـازي              
 باشــد  مــي ويژگيهــاي حــسي مطلــوبســريع مــاده غــذايي بــا

رم و حـرارت بطـور      جاين فرايند يك فرايند انتقال      ).  22و5(
 گرمــا از روغــن بــه مــاده غــذايي منتقــل . باشــد  مــيهمزمــان

شود و روغن به داخـل        مي شود، آب از ماده غذايي تبخير      مي
در واقع سرخ كـردن     . )21 و   19،  13،  10 (شود  مي آن جذب 

 درجه سانتي گـراد نـوعي خـشك         180 تا   160در روغن داغ    
اين خشك شـدن سـريع در بهبـود         ). 9( باشد  مي كردن سريع 

خواص مكـانيكي و سـاختاري محـصول نهـايي بـسيار حـائز              
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