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  زميني شده سيب سرخ وكلوئيدي بر جذب روغن و خواص كيفي خالل نيمهثير مواد هيدرأت
  

  3نژاد  و مهدي كاشاني3، يحيي مقصودلو2اهللا ميرزايي حبيب* ،1خاني گرمه امير دارائي
يع غذايي، دانشگاه گروه علوم و صنااستاديار 2،  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان،ارشد گروه علوم و صنايع غذايي دانشجوي كارشناسي1

   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، گروه علوم و صنايع غذاييدانشيار3 علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان،
  14/12/87 :؛ تاريخ پذيرش 5/12/86 :تاريخ دريافت

 
  

  چكيده
هاي  در سال .يش پيدا كرده استافزا كمتر كنندگان تقاضا براي محصوالت غذايي با ميزان روغن با رشد آگاهي مصرف

ايي ذدهي مواد غ  پوشش.است  شدهانجامنيز كردن عميق   سرخهنگام در چربي در زمينه كاهش مصرف  بسياريتحقيقات اخير
دهي با  اثر پوشش پژوهشدر اين . باشد هاي كاهش جذب روغن در محصوالت سرخ شده مي كردن يكي از روش قبل از سرخ

دهي  نتايج نشان داد كه پوشش. زميني بررسي شد هاي سيب ر ميزان جذب روغن و خواص كيفي خاللمواد هيدروكلوئيدي ب
كردن شده و با توجه   سرخهنگامها در  كنندگي منجر به كاهش اتالف رطوبت خالل علت خاصيت سد با مواد هيدروكلوئيدي به

دهي شده در مقايسه با نمونه شاهد  هاي پوشش ونهه نمهمكنندگي آب در ميزان جذب روغن، مقدار روغن در  به نقش كنترل
 5/1 با غلظت درصد و زانتان 1 با غلظتمخلوط كربوكسي متيل سلولز و پكتين  مطالعه،هاي مورد  از بين صمغ. كمتر است

چربي ها ميزان كاهش  ه غلظتهمصمغ زانتان در  .درصد كمترين ميزان چربي را دارا بودند 43/3 و 40/3ترتيب با  به درصد
هاي زانتان، كربوكسي متيل سلولز، گوار و پكتين  ترتيب مربوط به صمغ دهي به بيشترين درصد پوشش. بااليي را نشان داد

هاي زانتان و پكتين مشاهده شد و كمترين ميزان  كردن در صمغ  سرخهنگامبيشترين ميزان كاهش افت رطوبت در . است
دهي با مواد هيدروكلوئيدي منجر به افزايش  پوشش .صمغ گوار ديده شد مطالعه  موردهاي  كاهش افت رطوبت در غلظت

 و 35/0  درصد با1 درصد و گوار 1زانتان  كه طوري  به شدشده در مقايسه با تيمار شاهد سرخ هاي نيمه مقدار رطوبت خالل
  .را داشتندميزان افزايش رطوبت و كمترين يشترين ترتيب ب هب 16/0

  
  زميني، مواد هيدروكلوئيدي، جذب روغن  سيب خالل: كليديهاي واژه

  
  ∗قدمهم

شده به قطعاتي از    زميني سرخ  سيبخاللفرنچ فرايز يا 
 6-7 و طول مربع متر  سانتي1×1 ابعاد به زميني سيب
شود  گفته مي در روغن داغ سرخ شده باشند كهمتر  سانتي

  ).1989 ،ليزينسكا و ليسچينسكي(

                                                 
  habibmirzaei@yahoo.ca:  مسئول مكاتبه-*

فرآيند پخت خشك يك  1 در روغنكردن عميق سرخ
ور كردن عميق قطعات  طور اساسي شامل غوطه  كه بهاست

باشد   هاي ماده غذايي در روغن گياهي داغ مي و تكه
دار   براي تهيه غذاهاي طعمو ،)2002 ،مويانو و همكاران(

طعم كه داراي بخش داخلي نرم و مرطوب همراه  و خوش
گارسيا و (شود   استفاده ميهستندبا پوسته ترد و شكننده 

                                                 
1- Deep Fat Frying 
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