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  زميني شده سيب سرخ كردن مقدماتي بر ميزان جذب روغن و خواص كيفي خالل نيمه بررسي تأثير خشك
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  چكيده
كردن مقدماتي محـصول   خشك. زايش يافته استچربي يا عاري از چربي اف      امروزه تمايل به توليد و مصرف محصوالت كم       

كردن مقدماتي در سه زمان   اثر خشكپژوهشدر اين . باشد ميشده   هاي كاهش جذب روغن در محصوالت سرخ       يكي از روش  
آگريـا،  (زميني اسـتان گلـستان       شده سه رقم سيب    هاي سرخ  بر ميزان جذب روغن و خواص كيفي خالل       )  دقيقه 30 و   20،  10(

زمينـي از لحـاظ ميـزان جـذب روغـن بـا يكـديگر                 نشان داد كه سه رقم سيب      پژوهشنتايج اين   . بررسي شد ) نبكساتينا و ك  
ترتيب بيشترين و كمترين مقدار روغن را در بـين سـه رقـم                درصد به  11/14 و   27/14اختالف دارند كه ارقام آگريا و كنبك با         

هـاي شـاهد شـد       فـزايش جـذب روغـن در مقايـسه بـا نمونـه            كردن مقدماتي باعـث ا     در رقم آگريا خشك   . جذب كرده بودند  
 درصـد   72/20 دقيقه خشك شده بودنـد بـا         10هايي كه     درصد روغن كمترين مقدار و نمونه      27/14كه نمونه شاهد با      طوري به

ن كـرد   درصـد بـود و خـشك   11/14هاي شاهد  در رقم كنبك ميزان جذب روغن در نمونه      . بيشترين مقدار روغن را دارا بودند     
در رقـم سـاتينا نيـز       . هـاي حاصـل شـده بـود        مقدماتي باعث كاهش ميزان جذب روغن و بهبود خواص بافتي و رنگ خـالل             

كـردن از ميـزان جـذب روغـن كاسـته شـد،              كردن مقدماتي باعث كاهش جذب روغن شد و با افـزايش زمـان خـشك               خشك
تـرين مقـدار     ترتيـب بـاالترين و پـايين        درصد به  83/6  و 46/11 دقيقه خشك شده با مقادير       30هاي شاهد و     كه نمونه  طوري به

هاي رنگي و نيـروي الزم بـراي         كردن مقدماتي باعث افزايش ماده خشك، شاخص       در هر سه رقم، خشك    . روغن را دارا بودند   
  .هاي شاهد شد ها در مقايسه با نمونه برش خالل

  
  كردن مقدماتي، جذب روغن زميني، خشك  خالل سيب:هاي كليدي واژه

  
  1مقدمه

اهي است ي سوالنوم توبرزوم گ با نام علمينييزم بيس
 با كه از خانواده سوالناسه  وجنس سوالنوم د ازيتتراپلوئ

ون تن پس از گندم، ذرت و يلي م400ش از يد ساالنه بيتول
 رود مي شمار ن محصوالت كشاورزي بهيتر برنج از مهم

                                                 
 habibmirzaei@yahoo.com:  مسئول مكاتبه-*

راك ان خوعنو بهتوان  زميني مي از سيب). 2000 ،جعفريان(
چيپس و خالل (شده  دام، تهيه محصوالت سرخ

زميني  ، تهيه نشاسته، توليد پودر و آرد سيب)شده سرخ نيمه
شده  زميني سرخ فرايز يا خالل سيب فرنچ. استفاده نمود... و

متر   سانتي×11 كه داراي ابعاد زميني به قطعاتي از سيب
 و در روغن داغ ودهبمتر   سانتي6-7مربع و طول 
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