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تأثیر پوشش خوراکی کیتوزان و عصاره دارچین بر خواص کیفی و بافتی کیک روغنی
صبحانه در دوره نگهداری
شهین زمردی  *1و حمید باباپور
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 -1استادیار ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی ،سازمان تحقیقاات ،آماوزش و تاروی کشااورزی ،ارومیا،،
ایران
-2دانشآموخت ،کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغ ،،مراغ ،،ایران
تاریخ دریافت1316/12/11 :؛ تاریخ پذیرش1311/4/11 :

چکیده
در این پژوهش ،تأثیر پوشش خوراکی کیتوزان (صفر 0/5 ،و  1درصد) همراه با عصاره دارچین (صفر 2 ،و  4درصد) بر رطوبت
و خصوصیات بافتی ،حسی و میکروبی کیک صبحانه روغنی در دوره  21روز نگهداری در دمای محیط بررسی شده اس  .نتتای
بررسیها نشان داد که در دوره نگهداری ،رطوب

نمونه شاهد  42/7درصد کاهش ،اما رشتد قتار هتا  3/9ستیک گگتاریتمی

افزایش پیدا کرده اس  .در اثر استفاده از پوشش کیتوزان در سطوح  0/5و  1درصد ،مقدار رطوب
درصد و فنری

نیز به ترتی

 1/5و  0/4درصد افزایش یافته در حاگی که سفتی باف

 1/7سیک گگاریتمی کاهش پیدا کرده اس

بته ترتیت

 19/5و 25/4

 33و  49درصد و تعداد قتار هتا  1/5و

( .)p<0/05افزایش عصاره دارچین نیز اثر سینرژیستی بر این ویژگتیهتا نشتان

میدهد .با توجه به نتای ارزیابی حسی ،استفاده از پوشش کیتوزان موج
نمونه شاهد شده اس  .افزودن عصاره دارچین نیز موج

افزایش معنیدار امتیاز باف

افزایش امتیاز رنگ مغز کیک نسب

و طعم کیک نسب

بته

به نمونه شاهد گردیده اس  .با

توجه به نتای این بررسی ،استفاده از  0/5درصد کیتوزان همراه با  2درصد عصاره دارچین برای پوششدهتی کیتک صتبحانه
اسفنجی بهترین تیمار شناخته شده اس .

واژههای کلیدی
کیک اسفنجی ،ماندگاری ،ترکیبات ضدمیکروبی ،ویژگیهای حسی

مقدمه

کاراگینان از مهمترین مواد برای تهی ،فیلمها و پوششهای

پوششهای خوراکی الی،ای نازکی از ماواد هتاتند کا ،در

خوراکی هتتند ) .(Liu et al., 2004در این میان کیتوزان

برابر انتقال رطوبت ،اکتیژن و مواد حل شاده در آن مااده

خواصی منحصر ب ،فرد دارد .این ترکیب خاصیت انبتاط و

غذایی سدی ایجاد میکنند و ماده غذایی را از واکنشهای

کششپذیری باالتر و تاث یرات ضدویروسای ،ضادباکتریایی،

نامطلوب میکروبی و شیمیایی و نیز از آسیبهای مکانیکی

ضاادکرکی و آنتاایاکتاایدانی دارد .کیتااوزان بااا فرمااول

محافظت میکنند .این پوششها با غوط،ور کردن ،اسارری

 )C6H11NO5(nپس از حذف بخش عمادهای از گاروههاای

کردن و برس زدن محلول سازنده بار ساطم ماواد غاذایی

استیل کتین حاصل می شود .کتیاوزان پلای سااکاریدی باا

ایجاد میشوند .نشاست ،و مشاتقات آن ،سالو ز و مشاتقات

مقادیری مختلف از گروههای آمین آزاد است و میتواند باا

آن ،آ ژینااات ،نالن ،وبیااای خرنااوب ،پکتااین ،کیتااوزان و

تشکیل پیوندهای هیدروننی و یونی در واکنشهاا شارکت
http://doi: 10.22092/fooder.2018.121028.1125
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کنااد ) .(Ravi Kumar, 2001بااا افاازودن ترکیبااات

عصاره دار ین را روی گالبی تازه برش داده شاده بررسای

ضدمیکروبی طبیعای با ،پوشاشهاای خاوراکی مایتاوان

کردنااد و نشااان دادنااد کاا ،ایاان پوشااش در جلااوگیری از

خواص ضدمیکروبی و برخی خاواص فیزیکای و شایمیایی

قهوهای شدن و افزایش مدت زمان نگهداری محصول ماث ر

و جلاوگیری از تبخیار آب

است .رودریگاز و همکااران ) ،(Rodriguez et al., 2008از

فیلمهای کامروزیتی را ب ،طور قابل توجهی بهباود بخشاید

کاغذ پارافینی حاوی اسانس دار ین ب ،عنوان بتات،بنادی

) .(Sánchez-González et al., 2010در پوشااشهااای

فعال در برابر فتاد ناشی از ریزوپوس استو ینفر 1یاا کراک

خوراکی حاوی ترکیبات ضدمیکروبی ،مواد ضادمیکروبی از

نان استفاده کردند .نتای بررسیهاا نشاان داده اسات کا،

ماتریکس پلیمری ب ،سطم ماده غذایی آهتت ،و در زماانی

مواد فرار حاصال از اساانس دار این کا ،وارد فااز گاازی

طوالنی منتشر می شود در نتیج ،برای مدت زمانی طوالنی

اتمتفر بتت،بندی میشوند ،نقش ضادقاار ی دارناد و باا

غلظت باالیی از ماده ضدمیکروبی در سطم فرآورده وجاود

افزایش اسانس از  1ب 6 ،درصاد ،خاصایت ضادقار ی نیاز

خواهد داشت .مواد ضدمیکروبی با کاستن از سرعت رشد و

افزایش مییابد .جووانوویکا و همکاران (Jovanovica et al.,

طوالنی کردن فاز تثخیری میکروارگانیتامهاا یاا غیرفعاال

) 2016خااواص ضاادمیکروبی کیتااوزان را باا ،تنهااایی و در

کااردن و نااابودی میکااروبهااا ،باعااا افاازایش ماناادگاری

ترکیااب بااا نالتااین و اسااانس آویشاان باار رشااد یتااتریا

فرآوردههای غذایی میشوند ) .(Cooksey, 2000اسانسهاا

مونوسیتوننز 2طی  1روز نگهداری در تربچ ،بررسی کردناد

و عصارههای گیاهاان دارویای با ،د یال داشاتن ترکیباات

و نشان دادند ک ،تمام پوششهای تهیا ،شاده از کیتاوزان

ضاادمیکروبی ،از رشااد میکروارگانیتاامهااای بیماااریزا

فعا یت ضدمیکروبی قوی بر یتتریا مونوسیتوننز دارند کا،

جلوگیری میکنند و رشد عوامل فتاد را در مواد غذایی ب،

با افزودن اسانس آویشن این فعا یت ضادمیکروبی افازایش

تثخیر میاندازند؛ این مواد ب،عنوان افزودنایهاای خاوراکی

مااییابااد .واساایالتوس و ساااوایدیس & (Vasi-latos

مورد توج ،صنعت غذا قرارگرفت،اند (Olivas & Barbosa-

) Savvaidis, 2013نشان دادند ک ،پوشش کیتوزان هماراه

) .Canovas,2005گیاااااه دار ااااین بااااا نااااام علماا ای

با  0/21درصاد اساانس رزمااری بار محادودهای وسایع از

 ،Cinnamomum zeylanicumبومی سریالنکا است .اسانس

گوناا،هااای الکتوباساایلوس ،سااودموناس ،انتروباکتریاساا،آ،

دار ااین را برخاای محققااان منبع ای مناسااب از ترکیبااات

کرااکهااا و مخمرهااا ا اار ضاادمیکروبی قااوی دارد .پتاارو و

ضدقار ی و ضدباکتریایی می شناسند ک ،میتوانند از رشد

همکااران ) (Petrou et al., 2012نیاز گازارش کردناد کا،

میکروارگانیتم های اصلی فاسد کننده غذاهای باا رطوبات

کاربرد کیتاوزان با،تنهاایی و در ترکیاب باا اساانس پونا،

متوسط جلوگیری کند ) .(Gurib- Fakim, 2006طفی نیاا

کوهی ،عمر مفید فیل ،مرغ را در بتت،بندی اصالح شده ب،

و همکاااران ) (Lotfinia et al., 2014باارای جلااوگیری از

مدت  14روز افازایش مای دهاد .ا زینای و همکااران (El-

رشد کرک و بهبود ماندگاری نان بتت،بنادی شاده از فاوم

) Zainy et al., 2014ا ر پوشش خوراکی متشکل از متیال

نشاست ،حاوی اسانس روغنای دار این اساتفاده کردناد و

ساالو ز ،نشاساات ،و گلیتاایرول را باا،عنااوان حاماال روغاان

نشان دادند ک ،با افزایش غلظت اسانس دار این خاصایت

دار ااین باار خااواص رئو ااونیکی ،اکتیداساایون رباای و

ضدمیکروبی و با جلوگیری از رشد کراکهاا ،مادت زماان

آ ودگی میکروبی کیک در دوره نگهاداری بررسای کردناد.

نگهداری نان افزایش یافت ،است .شارما و رائاو & (Sharma

محلول پوششی ب ،هنگام تهی ،فرمول کیاک یاا با،عناوان

) Rao, 2014پوششهای خوراکی بر پایا ،زانتاان و حااوی

پوشش پس از پخت کیک استفاده شاد .نتاای بررسایهاا

مانناد خاواص مکاانیکی ،رنا

1- Rhizopus stolonifer

2- Listeria monocytogenes
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نشان داد ک ،افزودن محلول پوشاش خاوراکی با ،فرماول

وانیل ،پودر قناادی( 1سابزان از شاهر صانعتی صفادشات،

کیک موجب بهباود خاواص رئو اونیکی خمیار مایشاود.

تهران) ،شیر خشک بدون ربی (از شرکت راماک ،ایاران)،

استفاده از روغن دار ین نیز موجب کااهش باار میکروبای

روغن مایع الدن (از شرکت بهشاهر ،تهاران) ،تخاممارغ از

کلی و مخمرها نتبت ب ،نمون ،شاهد میشاود .اساتفاده از

فروشگاههای سطم شهر تبریز تهی ،شده .شاربت اناورت از

پوشش خوراکی همراه با روغن دار ین در دوره نگهاداری،

شاارکت آریاان گلااوکز ،امااو ژل  304گلاادن (امو تاایفایر

در مقایت ،با نمون ،کنتارل (شااهد) ،سابب حفاب بیشاتر

هیدرات ،از شرکت فرآورده هاای غاذایی آذرناوش شاکوف،،

رطوبت و کاهش عدد اسید و عادد پراکتاید شاده اسات.

تهران) ،عصاره ا کلی دار ین از شرکت آدونایس گال دارو

عالوه بر این ،محلول پوشش خوراکی حجام ویاژه و حفاب

تهی ،شده .کیتوزان با وزن مو کو ی متوسط ساخت شرکت

سفتی کیاک را در دوره نگهاداری بهباود بخشایده اسات.

سیگما -آ دریچ و ماواد شایمیایی سااخت کارخانا ،مارک

براوین و همکاران ) (Bravin et al., 2006نیز ا ار پوشاش

آ مان بود.

خوراکی حاوی نشاست ،ذرت ،متیل سلو ز و روغن ساویا را

تهیه محلول کیتوزان

بر تغییرات رطوبت کراکر بررسی کردند و نشان دادناد کا،

محلولهای  0/1و  1درصاد کیتاوزان ،با ،ترتیاب باا حال

پوشااش مااانع انتقااال بخااار آب و موجااب بهبااود خااواص

کردن  1و  10گرم پودر کیتوزان در اسید استیک  1درصد

مکانیکی کراکر میشاود .کراکرهاای پوشاش داده شاده و

و رساندن حجم آنها ب ،یاک یتار با،دسات آماده .پاودر

باادون پوشااش در رطوباات نتاابی  11 ،61و  51درصااد

کیتوزان ب ،آرامی و در دمای حادود  60درجا ،سلتایوس

نگهاداری شاادند .نتااای بررسایهاا نشااان داده اساات کاا،

روی همزن مغناطیتی اضاف ،شد و تاا حال شادن تماامی

کراکرهای پوشاش داده شاده ،عمار طاوالنیتار و رطوبات

ذرات کیتوزان و شفاف شدن محلول ،هم زدن ادام ،یافات.

بیشتری نتبت ب ،نمون ،کنتارل (شااهد) در تماام شارایط

ب،اندازه  10درصد وزن پودر کیتوزان مصارفی ،گلیتایرول

نگهداری دارند .کیک یکی از محصوالت نانوایی پرمصرف و

ب،عنوان پالستیسایزر ب ،محلول اضاف ،و هم زدن ب ،مادت

مناسب برای صبحان ،و عصران ،است ،اما مشاکل اصالی در

 11دقیق ،دیگر ادام ،داده شاده .محلاول باا کاغاذ صاافی

نگهداری کیک فتاد میکروبی است ک ،اغلب در ا ار رشاد

واتمن شاماره  1صااف شاد ).(Badawy & Rabea, 2009

کرکهای آسررنیلوس ،پنی سیلیم ،ریزوپوس و موکاور با،

پس از سرد شدن ،اسانس دار ین در مقاادیر صافر 2 ،و 4

وجود می آید .این نوع فتاد ساالن ،سبب بازگشات مقاادیر

درصد و بتت ،ب ،نوع تیماار با ،محلاول کیتاوزان اضااف ،و

بتاایار زیااادی از ایاان محصااول باا ،کارخاناا ،و ایجاااد

کامالً مخلوط و یکنواخت شد .محلولها مدت یاک سااعت

ختارت های اقتصادی قابل توجهی ب ،تو یدکننادگان ایان

در معرض نور فرابنفش قرار داده شده تا استریل شوند.

محصول می گردد .در این تحقیق ،تاث یر پوشاش کیتاوزان

تهیه نمونههای کیک صبحانه

حاوی عصاره دار ین بار ویژگایهاای میکروبای ،باافتی و

کیک صبحان ،در کارگاه تو یدی کیاک صابحان ،یملای در

حتی کیک صبحان ،در دوره نگهداری بررسی میشود.

شهرستان تبریز با فرماول سااخت آن شارکت تو یاد شاد
(جدول  .)1روش مورداستفاده جهت اخاتالط ،روش شاکر

مواد و روشها

خمیار  2بااود ) .(Peyghambardoust, 2010در ایان روش

آرد نول س ،صافر باا رطوبات  13/5درصاد ،پاروتئین 5/5

ابتدا تخممرغ ،شکر و وانیل ب ،مدت  10دقیقا ،باا سارعت

درصد و  pHبرابر ( 6/2از شرکت آرد اطهر ،تبریاز) ،شاکر،

پایین مخلوطکن استیل (آ فا تجهیز ،تهران) تا ایجاد رنا
1- Baking powder

2- Sugar batter
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کِرِم روشن مخلوط شد .شاربت ایناورت ،آب و اماو ژل با،

 ،Fl16گروه صانعتی فریماان ،اصافهان) منتقال شاد و در

ترتیب ب ،مخلوط اضاف ،شد و باا سارعت تناد با ،مادت 1

دمای  150±10درج ،سلتیوس ،پخت ب ،مدت  21دقیق،

دقیق ،هم زده شد .بقی ،اجازای خشاک شاامل آرد گنادم،

ادام ،یافت .پس از سرد شدن ،کیکها در سلوفان با ،قطار

شیر خشک و پودر قنادی افزوده شده و با سارعت تناد با،

 6میلی میکرون (از شرکت ا ماس فیلم آذربایجاان ،ایاران)

مدت  10دقیق ،اختالط ادام ،یافت .روغن مایع اضاف ،شده

بتت،بنادی و با ،مادت  21روز در دماای محایط (21±3

و ب ،مدت  1دقیق ،با سرعت  3مخلاوط گردیاد تاا خمیار

درج ،سلتیوس و رطوبت نتبی  12±3درصاد) نگهاداری

یکنواختی ب،دست آمد .مقدار  300گرم خمیر در قا بهای

شااادند و در فاصااال،هاااای زماااانی  14 ،1 ،1و  21روز

کیک میان تهی گرد ب ،قطر  6سانتیمتر از جنس گا وانیزه

آزمایشهای رطوبت و شمارش کراک و مخمار و در پایاانِ

ریخت ،شد .قا بها ب ،داخل فر استیل ضدمغناطیس (مادل

دوره نگهداری ،بافت و خواص حتی ارزیابی شد.

جدول  -1فرمول تهیه خمیر کیک روغنی صبحانه
ترکیبات

مقادیر (درصد)

آرد نول

40/31

روغن مایع

10/51

شکر

11/11

تخممرغ

5/66

آب

11/16

شیر خشک

2/00

پودر قنادی

0/10

وانیل

0/21

شربت اینورت

1/2

امو ژل

1/45

ب ،قطر  2/1سانتیمتر ب،اندازه  1سانتیمتر ( 40درصاد) از

روشهای آزمایش

بارگاذاری1

رطوبت :با خشککردن در آون (ممارت ،آ ماان) باا دماای

بافت را فشرده کرد .نیاروی وارد شاده باا سال

 103±2درج ،سلتیوس تا رسیدن ب ،وزن ابات ،رطوبات

دستگاه  1تا  10نیوتن ،سرعت میل ،دستگاه  10میلیمتار

تعیین شد (.)AACC, 1999

بر دقیق ،و سرعت منحنی  210میلیمتر بر دقیق ،در نظار

ارزیابی بافت :1ویژگیهای بافت نمون،هاا ازجملا ،سافتی،2

گرفت ،شد .میزان نیروی وارد شده ب ،نمون ،برحتاب گارم

پیوستگی 3و حا ت فنریت 4با استفاده از دستگاه بافتسان

گزارش شد .سفتی :حاداکثر نیارو در منحنای اول (گارم)،

(ماادل  TA XT Plusساااخت شاارکت Stable Micro

پیوستگی :نتبت سطم زیر منحنی دوم با ،منحنای اول و

 Systemsانگلیس) پس از  21روز نگهاداری انادازهگیاری

حا اات فنریاات :متااافت زیاار منحناای دوم محاسااب ،شااد

شد .سفتی ب،عنوان حداکثر مقاومت در مقابل تغییر شاکل

(.)AACC, 1999

ب ،میزان  40درصد فشردگی در بافت در نظر گرفتا ،شاد.

شمارش کپک و مخمر

برای این کار قطع ،مکعبی ب ،ابعاد  2/14سانتیمتر از بافت

برای تهی ،رقتها 10 ،گارم کیاک پاودر شاده ،در شارایط

کیک بدون پوست ،جدا شد و میل ،استوان،ای شکل دستگاه

استریل ب 10 ،میلی یتار سارم فیزیو اونی اساتریل شاده

2- Hardness
4- Springiness
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)1- Textural Profile Analysis (TPA
3- Cohesiveness
5- Load cell

تأثیر پوشش خوراکی کیتوزان و عصاره...

افزوده و در یک مخلوطکن آزمایشگاهی( 1سایورد ،2نادن،

رطوبت نمون،های کیک آورده شده است .مشخص است ک،

انگلتتان) کامالً مخلوط شد .ساری رقاتهاا تهیا ،شاد .از

پوششدهی کیکها باا کیتاوزان موجاب شاد تاا رطوبات

رقتهای مورد نظار با ،مقادار  0/1میلای یتار در محایط

نمون،های کیک ،نتبت ب ،نمون ،شااهد ،با،طاور معنایدار

کشت پتیتو دکتتروز آگار 3با ،روش ساطحی کشات داده

افزایش یابد ( .)p<0/01کاهش سرعت انتقاال بخاار آب در

شد .پلیتها در دمای  21درج ،سلتیوس با ،مادت  1روز

پوشش میتواند مربوط ب ،آبگریازی کیتاوزان ،با ،د یال

گرمخان ،گذاری شدند .پرگن،های کرک و مخمر شمارش و

حضور گروههای آزاد استیل آبگریز در ساختار ایان مااده

بر گاریتم واحد پرگن ،بر گرم گزارش شد ).(ISIRI, 2007

باشد ک ،ب ،طور کامل دیاستیل ،نشاده اسات .گاروههاای

ارزیابی حسی

استیل باقیمانده نقش خود را در جلوگیری از انتقاال بخاار

ویژگیهای حتی کیک را پس از  21روز نگهداری 11 ،نفر

آب بازی میکنند ) .(Bangyekan et al., 2006باا افازایش

ارزیاب آموزش دیده در یک اتاق مجزا دور از صدا و باا ناور

غلظت کیتاوزان تاا  1درصاد در پوشاش ،مقادار رطوبات

کافی ارزیابی کردند .از هر تیمار ،پانزده ( )11نمون ،یکتان

نمون،های کیک با ،طاور معنایداری کااهش یافتا ،اسات

(قطعاتی ب ،ابعاد  3×1×1سانتیمتر) تهی ،و همراه باا برگا،

( ،)p<0/01زیرا نفوذپاذیری بخاار آب در فایلمهاای تهیا،

ارزیابی هدونیک  1نقط،ای برای بررسی ویژگیهای کیفای

شده از کیتوزان با افزایش غلظت ،افزایش ماییاباد .مقادار

مغز ،طعم و بافت ب ،داوران داده شد کا،

فاکتور نفوذپذیری بخار آب در فیلمهای ماورد اساتفاده در

امتیاز  1برای کیفیات مطلاوب و بتایار خاوب و امتیااز 1

بتت،بندی باید تا حد ممکن کم باشد (Bangyekan et al.,

برای کیفیت نامطلوب و بتیار بد اختصاص داده شاد .باین

) .2006کیتااوزان باا ،د ی ال توانااایی تش اکیل ف ایلم باادون

دو آزمااون ،داوران باارای شتتشااوی دهااان خااود از آب

هرگون ،افزودنی ،قابلیت استفاده برای بتت،بندی یا پوشش

استفاده کردند ).(AACC, 1999

دادن را دارد .فایلم کیتااوزان نتاابت باا ،ف ایلم پل ایات ایلن

تجزیه و تحلیل آماری

نفوذپذیری کمتری ب ،اکتایژن و دیاکتاید کاربن دارد و

نتای میزان رطوبت و شمارش کرک و مخمر با اساتفاده از

خاواص مکاانیکی خاوبی دارد ;(Suyatma et al., 2004

آزمایش فاکتوریل در قا ب طرح کامل تصادفی با  3فااکتور

) .Ziani et al., 2008عصاااره دار این نیااز در غلظاات 2

و در  3تکرار تجزی ،شاد .فااکتور اول دوره نگهاداری در 4

درصد ا ر سینرنیتتی بر این ویژگی نشان داده زیرا موجب

سطم ،فاکتور دوم مقدار کیتوزان در پوشش در  3ساطم و

کااهش نفوذپااذیری پوشااش کیتااوزان شااده اساات .نتااای

فاکتور سوم عصاره دار این در  3ساطم باود .اماا ارزیاابی

مشابهی در تحقیقات دیگر محققاان گازارش شاده اسات.

بافت و خواص حتی با  2فاکتور مقدار کیتاوزان و عصااره

سایریراتراوان و هاارت )(Siripatrawan & Harte, 2010

دار ین تجزی ،شاد .نتاای باا اساتفاده از نارم افازار SAS

میگویند ب ،د یل قرار گارفتن اساانس در فضااهای خاا ی

تجزی ،و تحلیل شد .مقایت ،میانگینها با استفاده از آزمون

بین زنجیرههای پلیمر و بنا ب ،ماهیات آبگریازی اساانس

توکی در سطم  1درصد انجام گرفت.

م ایتوانااد در جلااوگیری از جااذب رطوباات زیاااد توسااط

رن

پوست ،،رن

گلیتیرول ترکیب شده با فیلم نیز ماث ر باشاد .فایلمهاای
نتایج و بحث

دارای اسانس ب ،د یل افزایش خاصیت آبگریزی در فایلم،

تغییرات رطوبت

نتبت ب ،فیلم بدون اسانس ،در جلوگیری از عبور بخار آب

در شکل ( )1تث یر متقابل کیتاوزان و عصااره دار این بار

بهتر عمل میکنند .بار اسااس نتاایجی کا ،ایان محققاان

2- Seward

00

1- Lab blender 400 stomacher
)3- Potato Dextrose Agar (PDA
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ب،دست آمده آوردهاند ،بیشترین نفوذپذیری در برابار بخاار

و همکاران ) (Pires et al., 2013نیز ا ر افزودن اسانسهای

آب مربوط با ،فایلم فاقاد اساانس و کمتارین نفوذپاذیری

گشنیز ،سنبل هندی ،ترخون و آویشن را ب ،فیلم پروتئینی

مربوط با ،فایلم حااوی اساانس اسات .ساانچز-گاونزا ز و

بررسی کردند و نشان دادناد کا ،هما ،اساانسهاا موجاب

همکاران ) (Sánchez-González et al., 2011اعالم کردند

کاهش نفوذپذیری فایلم در برابار بخاار آب شادهاناد .ایان

ک ،افزودن  3درصد اسانس ترن با ،فایلم کیتاوزان باعاا

محققان میگویناد نفوذپاذیری در برابار بخاار آب ممکان

کاهش نفوذپذیری در برابر بخاار آب فایلم ،با ،میازان 10

است تحات تاث یر شارایط محیطای مختلاف مانناد دماا و

درصد ،گردیاده اسات کا ،د یال ایان امار را با ،افازایش

رطوبت باشد و بتت ،ب ،نوع پلیمر نیز با افزودن اسانسهای

خاصیت آبگریزی فیلم حاوی اسانس نتبت دادهاند .پیارز

مختلف نتای متفاوتی ب،دست آمده میآید.

شک  -1تأثیر متقاب کیتوزان و عصاره دارچین بر رطوب

نمونههای کیک

اعداد حداق با یک حرف مشابه در شک از گحاظ آماری معنیدار نیستند.
خطای استاندارد میانگین = 0/20و  :CEعصاره دارچین (درصد)

از جدول ( )2مشخص اسات کا ،در دوره نگهاداری مقادار

کاااهش وزن نموناا،هااا نمایااانتاار اساات؛ در نموناا،هااای

رطوبت در تمام تیمارها کاهشیافت ،ک ،کاهش رطوبات در

پوشش دار باگذشت زمان کاهش وزنی بتایار کمتار اسات

نمون ،شاهد معنیداری است ،اما در سایر تیمارها فقط پس

( .)p<0/01کاهش رطوبات یکای از مهامتارین عوامال در

از  21روز کاهش رطوبت معنایدار شاده اسات .در پایاان

انتخاب نوع بتت ،بندی است .نفوذپذیری در برابر بخاار آب

دوره نگهداری ،کمترین و بیشترین مقدار رطوبت ب ،ترتیب

ب ،عوامل متعددی بتتگی دارد و عامل تعیین کنندهای در

در نمون ،شاهد و نمون،های پوشش داده شده با  0/1درصد

کاهش رطوبت است.

کیتوزان و  4درصد اسانس دار ین دیده میشود؛ بنابراین،

ارزیابی بافت

پوشش کیتوزان ا ار معنای داری بار جلاوگیری از کااهش

یکی از با اهمیتترین مث ف،های اندازهگیری شاده در ایان

رطوبت یا از دست رفتن رطوبت در دوره نگهاداری داشات،

تحقیق ارزیابی بافت کیک پاس از  21روز نگهاداری اسات

است .با افزایش دوره نگهاداری ،تاث یر پوشاش بار درصاد

ک ،نشانگر میزان بیااتی آن اسات .در واقاع سافتی بافات،
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بیانگر مقاومت ماده غذایی نتبت ب ،اِعمال نیاروی فشااری

میشود ) .(Karaoglu & Kotancilar, 2009سفتی ناحیا،

است ک ،ب ،عنوان حداکثر نیروی الزم برای فشاردن کیاک

اول حداکثر ارتفاع منحنی نیرو در او این فشاار اسات کا،

تاا میزانای مشاخص و در سارعتی مشاخص انادازهگیاری

حداکثر نیروی اعمال شده طی گاز زدن را نشان میدهد.

جدول  -2تأثیر متقاب تیمارها بر درصد رطوب
کیتوزان (درصد)

0

0/1

1

دوره نگهداری (روز)

دارچین (درصد)

1

1

14

21

0

11/12Aa

11/31Bd

12/11Cd

11/15Cc

2

Aa

20/21

Aa

Aab

Bab

4

Aa

20/01

22/01

Aab

11/23

Aa

11/01

Ba

20/21

20/26

15/16

0

20/12Aa

20/11Aab

15/01Bb

16/50Cb

2

Aa

20/20

Aa

Aa

Ba

11/51

4

Aa

20/51

Ca

11/14

0

Aa

11/62

20/11

Aa

20/16

BCc

11/12

20/25

Bab

11/35

Cc

16/5

Cb

11/51

2

20/56Aa

11/15ABb

15/14Bb

11/01Cab

4

20/11Aa

20/10Aab

11/06Bab

11/24Ca

اعداد حداقل با یک حرف کو ک مشاب ،در هر ستون و با یک حرف بزرگ مشاب ،در هر سطر از حاظ آماری معنیدار نیتتند.
خطای استاندارد میانگین =0/40

این شاخص ب ،صفات نرمی یا سفتی مااده غاذایی مرباوط

مو کولهاای آمیلاوز و آمیلاوپکتین اسات (Gomez et al.,

است .سفتی اول شامل سطم زیر منحنی در او این اعماال

) .2007رطوبت عاملی بتایار ا رگاذار بار میازان سافتی و

فشار است و کار انجام یافت ،طی او این گااز زدن را نشاان

فشااردگی بافاات محصااوالت صاانایع پخاات اساات زیاارا

میدهد .سافتی دوم نیاز حاداکثر ارتفااع منحنای نیاروی

پالستی سایزر است و موجاب نارم شادن بافات مایشاود.

فشاری در دومین فشار (دومین گاز زدن) است .سفتی دوم

کاهش رطوبت موجب افزایش سفتی و افزایش آن موجاب

نیز سطم زیر منحنی در دومین اعماال فشاار اسات و کاار

کاهش سافتی مایشاود ) .(Peyghambardoust, 2010در

انجام یافت ،طی دومین گاز زدن را نشان میدهد .باا توجا،

نتای آزمون رطوبت مشااهده مایشاود کا ،پوشاشدهای

ب ،جدول ( ،)3استفاده از پوشش کیتاوزان موجاب کااهش

کیااکهااا بااا کیتااوزان موجااب افاازایش معنایدار رطوباات

معنیدار سفتی اول و دوم کیاک نتابت با ،نمونا ،شااهد

نمون،های کیک ،نتبت ب ،نمون ،شاهد شده است .پوشاش

شده است .همچنین سفتی بافت نمونا،هاای پوشاش داده

موجاب نگهاداری رطوبات در بافات کیاک و جلاوگیری از

شده با غلظت  1درصد کیتوزان ب،طور معنیداری بیشتر از

انتقال آن ب ،دان،های نشاسات ،و بلاوری (کریتاتا  )،شادن

سفتی بافت نمون،هاای پوشاش داده شاده باا  0/1درصاد

آنها میشود؛ در نتیج ،آن بیاتی و سفت شادن کیاک با،

کیتااوزان و کمتاار از ساافتی بافاات نموناا ،شاااهد اساات

تعویق میافتد.

( .)p<0/01علات اصالی سافت شادن بافات کیاک پدیاده

نتااای ایاان تحقیااق بااا نتااای تحقیقااات حااام محماادی و

برگشت (بیاتی) نشاست ،و تبدیل حا ت بیشکل نشاست ،با،

همکاااران ) (Hajmohammadi et al., 2014و گااومز و

حا ات بلاوری آن باا تشاکیل پیونادهای هیادروننی باین

همکاااران ) (Gomez et al., 2007همخااوانی دارد کاا،
03
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میگویند د یل مث ر بودن هیدروکلوئیادها در نرمای بافات

دست دادن کیفیت تغذی،ای همراه باشد .جای و همکااران

کیک ،نگهداری رطوبت در بافت است .پوشش کیتاوزان در

) (Ji et al., 2007گزارش دادهاناد کا ،کااهش رطوبات در

غلظت  1درصاد ،نتابت با ،غلظات  0/1درصاد ،موجاب

مغز کیک موجب سفتی مغز این محصول میشاود .این و

کاهش رطوبت و در نتیجا ،افازایش سافتی بافات در ایان

همکااران ) (Lin & Lee, 2005بیااتی نشاسات ،را عامال

تیمار شده اسات ( .)p<0/01افازودن عصااره دار این با،

سفتی کیک میدانند .گای ) (Guy, 1983میگویاد بیااتی

پوشش نیز موجب کاهش سفتی بافت کیک شده است کا،

کیک مربوط ب ،فرایند سفت شدن مغز و انتقال رطوبات از

د یل آن افزایش رطوبت کیک در ا ر افزایش عصاره اسات.

مغز ب ،پوست ،است.

و همکاااران (Nyanjage et al.,

ا زینای و همکااران ) (El-Zainy et al., 2014نیاز نشاان

بررسایهااای نیانجانا

) 2005نشان میدهاد کا ،رطوبات با،صاورت بخاار آب از

دادند کا ،اساتفاده از پوشاش خاوراکی متشاکل از متیال

فضاااهای داخاال محصااول باا ،فضااای اطااراف آن از دساات

سلو ز و نشاست ،همراه با روغن دار این با ،بهباود حجام

میرود و کاهش آن میتواند باا از دسات دادن کیفیات ،از

ویژه و حفب سفتی کیک در دوره نگهداری میانجاماد کا،

جمل ،افزایش سفتی و سایر تغییرات نامطلوب در رن

نتای این بررسی را تائید میکند.

و از

جدول  -3تأثیر کیتوزان و عصاره دارچین بر خواص بافتی کیک
دارچین (درصد)

کیتوزان (درصد)
0
0/1

0

2

4

سفتی ( 3گرم نیرو)
a

سفتی ( 9گرم نیرو)
a

1613

g

621

پیوستگی

1150

a

f

a

411

0/12
0/16

فنریت (میلیمتر)
b
a

22/1

21/1

1

562d

161c

0/13a

21/2a

0

1413b

110b

0/20a

21/1a

c

a

0/13

a

21/1

a

0/15

a

21/5

a

21/0

0/1

c

1

i

0

c

146

101

h

415

312

d

555

106

a

0/16

0/1

121h

411g

0/16a

21/1a

1

115f

353i

0/12a

26/1a

231/5

114/1

0/02

1/4

SEM

اعداد حداقل با یک حرف مشاب ،در هر ستون از حاظ آماری معنیدار نیتتند
 :SEMخطای استاندارد میانگین

پیوستگی

غذایی است و میزان آن ب ،برهمکنشهای درون مو کاو ی

پیوسااتگی مقاادار تغییاار شااکلی اساات کاا ،کیااک قباال از

اجاازای فرموالساایون بتااتگی دارد و از ایان رو اسااتفاده از

گتیختن بافت میتواند نشان دهاد کا ،مقادار آن نتابت

پوشش تاث یر معنایداری بار ایان ویژگای نادارد .گاومز و

متاااحت ناحیاا ،دوم باا ،ناحیاا ،اول اعمااال نیروساات

همکاااران ) (Gomez et al., 2007نیااز در بررساای ا اار

) .(Karaoglu & Kotancilar, 2009نتاای تحقیاق نشاان

صمغهاای مختلاف (زانتاان ،آ ژیناات ،کارانیناان ،وبیاای

می دهد هیچ یک از تیمارها تث یر معنیداری بر این ویژگی

خرنوب ،گوار ،پکتین و هیدروکتی پروپیل متیل سلو ز) بر

نداشت ،است .پیوستگی بیانگر مقاومت درونی ساختار مااده

کیک الی،ای زرد تفاوت معنیداری در پیوستگی نمونا،هاا
03
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در مقایت ،با نمون ،شاهد مشاهده نکردناد کا ،نتاای ایان

میدهد در تعداد کرک ها و مخمرها ،بین نمون،هاای دارای

بررسی را تثیید میکند.

پوشش کیتوزان و نمونا ،شااهد (بادون پوشاش) اخاتالف

فنریت

معنیداری وجود دارد .سرعت رشد قارچها در نمون ،شااهد

حا ت فنریت توانایی کیک بارای بازیافات موقعیات اصالی

ب ،طور معنیداری بیشاتر و نشاان دهناده ایان اسات کا،

خود طی تغییر شکل اول است .فنریت در حقیقات نیاروی

پوشش کیتوزان سرعت رشد قارچ را در کیک کااهش داده

الزم برای هضم دهانی ماواد غاذایی نیما ،جاماد و آمااده

است .کیتوزان باعا ایجاد تغییرات شدید در ساطم سالول

کردن آن برای بلع است ک ،بیانگر میزان خاصیت االستیک

میشود و با ساختارهای ویتکوز خود ،غشااهای بیرونای را

نمون ،است ) .(Karaoglu & Kotancilar, 2009نتای آنا یز

میپوشاند؛ بنابراین ،کیتوزان با پیوناد شادن با ،غشااهای

واریانس نشان میدهد ک ،تیمارها بر حا ت فنریت کیکهاا

بیروناای موجااب از دساات رفااتن عملکاارد غشااای ساالو ی

تث یر معنای داری داشات ،اناد ( .)p<0/01کمتارین فنریات

میشود .این ویژگی کیتوزان برای محافظت از مواد غاذایی

ب،طور معنیداری در نمون ،شاهد دیاده مایشاود اماا ایان

مفید است ) .(Jovanovica et al., 2016غلظتهای بااالتر

خاصیت در بین سایر تیمارهاا اخاتالف معنایداری وجاود

کیتوزان ،فعا یت ضدمیکربی باالتری از خود نشان دادهاناد

ناادارد .در ا اار از دساات دادن آب درون بااافتی محصااول،

و در نمون،های با غلظت باال ،رشد کرک و مخمر محادودتر

فنریت و قابلیت جویادن نمونا،هاا کااهش پیادا مایکناد

شده است .با توج ،مو کولهای کیتاوزان دارای باار مثبات

).(McCarthy et al., 2005

ناشی از گروههای آمینی آزاد هتتند ،ازایان رو باا افازایش

در نتیج ،اساتفاده از پوشاش ،رطوبات در سااختار کیاک

غلظت کیتوزان بار مثبت موجود بر مو کولهای آن افزایش

حفب و موجب شده است تا فنریت نمون،ها نتبت ب ،نمون،

مییابد .این متئل ،واکنشهای بین دیواره سلو ی بااکتری

شاهد افزایش یابد .کمتر باودن سافتی نمونا،هاا نمایاانگر

و قارچ را افزایش میدهد ) .(Kong et al., 2010نتای ایان

وجود خلل و فرم و حا ت اسفنجی و فنریت مناسب در آن

تحقیق با نتای مطا عات پیشاین در زمینا ،فعا یات ضاد-

است ).(Peyghambardoust, 2010

قار ی کیتوزان در گوج،فرنگی (Bhaskara Reddy et al.,

تغییرات کپک و مخمر

) ،2000توتفرنگی ) (Campaniello et al., 2008و پتات،

نتای تحقیق نشان میدهد زمان نگهداری تث یر افزایشای و

) (Maghsoudlou et al., 2012همخااوانی دارد .اسااانس

مقدار اسانس دار ین و پوشش کیتوزان تث یر کاهشای بار

دار ین نیز در ترکیب با پوشش کیتاوزان موجاب کااهش

تعداد کراکهاا و مخمرهاا دارد ( .)p<0/01در شاکل ()2

رشد قار ی شد و با افزایش غلظات اساانس ،میازان رشاد

مشخص است تا روز  1نگهداری ،در هایچ یاک از تیمارهاا

کرکها و مخمرها در شرایط یکتاان کااهش یافات .علات

رشد کرک و مخمر مشاهده نمیشود؛ اماا پاس از  14روز،

این امر کاهش نفوذپذیری پوشش کیتوزان در ا ار افازایش

رشد کرکها و مخمرها ب ،طور ناگهانی آغاز مایشاود و تاا

اساانس دار این اسات ).(Siripatrawan & Harte, 2010

 21روز پااس از نگهااداری اداماا ،دارد .ایاان مت ائل ،نشااان

مشاک و مارادی ) (Moshak & Moradi, 2011نیاز ابات

مااایدهاااد در مراحااال او یااا ،نگهاااداری محصاااول،

کردند ک ،اسانس دار این دارای خاصایت ضادمیکروبای

میکروارگانیتم ها در فاز تثخیری بودهاند اما ب،تدری ب ،فاز

قوی است .بیش از  61درصد دار ین سایناما دهید اسات

گاااریتمی وارد شااده و رشااد آنهااا افاازایش یافتاا ،اساات

ک ،فعا یت ضدمیکروبی دارد .این ترکیاب از طریاق اتصاال

) .(Maghsoudlou et al., 2012مقایت ،میانگینهاا نشاان

گروه کربونیلی ب ،پروتئین میکروارگانیتمها و جلوگیری از

03

تحقیقات مهندسی صنایع غذایی/جلد  /17شماره /35تابستان /1397ص 29-44

دکربوکتیالسیون اسیدهای آمین ،،خاصیت ضادمیکروبای

اسانس نیاز خاواص ضادمیکروبای قاوی دارناد گنادمی و

خود را اعمال میکناد .عاالوه بار آن ،ترکیباات ترپنای (از

همکاران ) (Gandomi et al., 2009نیز نشان دادند کا ،باا

جمل ،یمونن و ینا ول ،تانن ،کومارین و رزین) و ترکیبات

افزایش غلظت اسانس دار ین ،میزان رشد کراک و مخمار

فنلی (مانند اونناول ،فالنادرن و ساافرول) موجاود در ایان

نان کاهش مییابد.

شک  -2تأثیر متقاب غلط

پوشش کیتوزان و اسانس دارچین بر تعداد کپکها و مخمرها در دوره نگهداری

 :Chکیتوزان (درصد) و  CEعصاره دارچین (درصد) .اعداد حداق با یک حرف مشابه از گحاظ آماری معنیدار نیستند

سالیمان و باداعی ) (Soliman & Badaeaa, 2002نشاان

حا ی کا ،تعاداد قاارچهاا در نمونا ،شااهد تاا  1روز و در

دادند ک ،اسانسهای دار ین ،آویشن و نعنا در باازداری از

نمون،های پوشش داده شده با  0/1درصد کیتاوزان تاا 14

رشااد قااارچ آسااررنیلوس فااالووس و باا ،دنبااال آن تو یااد

روز پااایینتاار از حااد مجاااز بااوده اساات .در پایااان دوره

مایکوتوکتین در دان،های گندم مث رتر از سایر اساانسهاا

نگهداری ،استفاده از پوشاش کیتاوزان در غلظات  0/1و 1

هتاتند .طفای نیاا و همکااران )(Lotfinia et al., 2014

درصد ب ،ترتیب موجب کاهش  1/1و  1/1سیکل گاریتمی

نشان دادند ک ،با افازایش غلظات اساانس دار این ،رشاد

تعداد قارچها در نمون،ها ،نتبت ب ،نمون ،شاهد ،شده است؛

کرک و مخمر در نانهای بتت،بندی شده در فوم نشاسات،

بنااابراین ،اسااتفاده از پوشااش کیتااوزان همااراه بااا عصاااره

کاهش می یابد .نتای تحقیقات این محققان ،نتای بررسای

دار ین ،نتبت ب ،نمون ،شاهد ،زمان ماندگاری کیک را با،

حاضر را تثیید میکنند .بر اساس استاندارد ملای ایاران با،

مدت  14روز در دماای اتااق افازایش مایدهاد .ا زینای و

شااماره  ،2311حااد مجاااز کرااک و مخماار در نااان و

همکاااران) (El-Zainy et al., 2014نیااز گاازارش کردنااد

فراوردههای خمیری  102سیافیاو در گارم یاا  2سایکل

نمون،های کیک شاهد در هفت ،هارم نگهاداری در دماای

گاریتمی است .در پایاان دوره نگهاداری (پاس از  21روز)

اتاق ،ب ،علت فتاد میکروبی غیر قابل مصرف شدهاند.

تعداد قارچ فقط در نمون،های پوشش دادهشده باا  0/1و 1

ارزیابیهای حسی

درصد کیتوزان حاوی  2و  4درصد عصاره دار ین ،از حاد

نتای تجزی ،آماری حتی ،جدول ( ،)4نشان میدهد تاث یر

مجاز توصی ،شده برای کیک پایینتر اسات (شاکل  .)2در

پوست ،،بافت و طعم کیک و مقدار

پوشش کیتوزان بر رن
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دار ین بر امتیاز رن

مغز کیک پاس از  21روز نگهاداری

کیکهای پوشش داده شاده

معنیدار است؛ اما امتیاز رن

معناایدار اساات ( .)p<0/01اسااتفاده از پوشااش کیتااوزان

بااا غلظاات  0/1درصااد کیتااوزان بااا نموناا ،شاااهد تفاااوت

موجب افزایش معنیدار امتیاز بافت و طعم کیک نتبت ب،

معنی داری نشان نمیدهد .اسانس دار ین موجب افازایش

نمون ،شاهد شده است؛ اما استفاده از پوشاش باا  1درصاد

امتیاز رن

مغز کیک نتبت ب ،نمون ،شاهد شده است؛ اماا

کیتوزان ،نتبت ب ،پوشش  0/1درصد ،اختالف معنایداری

در سااایر صاافات حتاای ،بااین تیمارهااای حاااوی دار ااین

نشان نمیدهد (جدول .)4

اختالف معنی داری دیده نمیشود .یادآوری می شود داوران

استفاده از پوشش کیتوزان موجب کاهش امتیاز رن

حتی وجود طعم دار ین را در نمونا،هاای کیاک مثبات

شده

ارزیابی کردند.

است ک ،این کاهش در پوشش حااوی  1درصاد کیتاوزان

جدول – 4تأثیر تیمارها بر ارزیابی حسی پس از  21روز نگهداری
کیتوزان (درصد)

رنگ پوسته

رنگ مغز

بافت

طعم

0

3/12a

3/51a

2/51b

3/11b

0/1

a

a

a

a

3/14

3/12

3/61

3/53

1

2/51b

3/15a

3/33a

3/16ab

SEM

0/23

0/14

0/2

0/20

دارچین (درصد)

رنگ پوسته

رنگ مغز

بافت

طعم

0

3/44a

3/16b

3/31a

3/12a

2

3/21a

4/10a

3/25a

3/53a

4

3/21a

3/15a

3/22a

3/11a

SEM

0/23

0/14

0/20

0/20

اعداد حداقل با یک حرف مشاب ،در هر ستون از حاظ آماری معنیدار نیتتند
 :SEMخطای استاندارد میانگین

بیشترین امتیاز ارزیابی حتی را در نمون،های پوشاش داده

مانند محافب عمل میکناد و از واکانشهاای ناخواسات ،و

شده با  0/1درصد کیتوزان و  2درصاد دار این مایتاوان

تغییر رن

محصوالت جلوگیری خواهد کارد .جلاوگیری از

دید ک ،بیشاترین پاذیرش حتای را نیاز با ،دسات آماده

نفوذ اکتیژن و رطوبت ب ،بافت محصول و ب ،دام اناداختن

آوردهاند؛ کمترین امتیاز در نمون،های پوشش داده شده باا

یونهای فلزی نیز از ویژگیهای مهم و مث ر کیتوزان است.

 1درصااد کیتااوزان و  4درصااد دار ااین داده شااده اساات.

این ویژگی از رخ دادن واکنشهای آنزیمی و غیار آنزیمای

نمون،های شاهد و پوششدار ،نمره قابل قباو ی در بررسای

ک ،نتیج ،آنها تغییر رنا

در محصاول اسات ،جلاوگیری

ارزیابی حتی ب،دست آماده .اساتفاده از پوشاش کیتاوزان

میکند .اما غلظتهای باالتر کیتوزان ،ب ،علت ایجااد پاس

ب ،طور شمگیر خصوصیات حتی کیک را نتبت ب ،نمون،

طعمی شبی ،طعم ماهی یا سایر محصاوالت دریاایی ،قابال

شاهد ،افازایش داده اسات کا ،باا خصوصایات عملکاردی

تشخیص است .در این آزمون نیز غلظت باالی کیتوزان با،

کیتوزان ب،ویژه خصوصیات ضدمیکربی و آنتیاکتیدانی آن

مقدار کمی در طعام محصاول تغییار ایجااد کارده اسات.

ارتباط دارد .کیتوزان با قرار گارفتن بار ساطم محصاوالت

افزایش مقدار کیتوزان با ،علات ایجااد انادکی مازه تلاخ،
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امتیازات حتی را کاهش داده است (Devlieghere et al.,

عصاره دار ین ،در تماام غلظاتهاا دارای امتیااز بااالتری

).2004; Maghsoudlou et al., 2012

است ک ،نتیج ،مطا ع ،فعلی را تثیید میکند.

کیتااوزان بااا خاصاایت ممانعاات کنناادگی در مقاباال نفااوذ
نتیجهگیری

رطوبت ب ،بافت محصول ،رطوبت آن را ابت نگ ،میدارد و

استفاده از پوشش کیتوزان موجب افزایش معنیدار رطوبت

درنتیج ،بافت محصول تردی و شاکنندگی خاود را حفاب

و فنریت و کاهش سفتی بافت نمون،های کیاک مایشاود؛

میکند .بافت محصول ب ،مقدار قابالتاوجهی تحات تاث یر

غلظت  0/1درصد کیتوزان تث یر بیشاتری دارد ()p<0/01؛

میزان رطوبت اسات .در صاورت جاذب رطوبات از محایط

استفاده از عصاره دار ین در ترکیب با پوشش کیتوزان ا ر

اطراف ،کیک بافت نرم و تبنده پیدا خواهاد کارد کا ،از

سینرنیتتی نشان میدهد ( .)p<0/01بیشترین رشد کرک

نظر مصرف کنندگان نامطلوب است .این نتای تثییدکننده

و مخمار در نمونا ،شااهد و کمتارین آن در تیماار حاااوی

نتااای حاصاال از اناادازهگیااری دسااتگاهی بافاات اساات.
نتبتهای مختلف کیتوزان ا ر نامطلوبی بر رن

عصاره دار ین دیده شده است .این موضوع نشان میدهاد

مغز ندارد

ک ،پوشش کیتوزان سرعت رشد قارچ در کیاک را کااهش

کااا ،باااا نتاااای مطا عاااات روی پتااات ،و تاااوتفرنگا ای

میدهد و افزایش عصاره دار ین نیز موجب کاهش بیشاتر

(Campaniello et al., 2008; Maghsoudlou et al.,

) 2012مطابقت دارد.

قارچها میشود .در پایان دوره نگهاداری (پاس از  21روز)،

مقصاود او و همکااران ) (Maghsoudlou et al., 2012و

تعداد قارچها در نمون ،های پوشش داده شاده باا کیتاوزان

کامرانیلو و همکااران ) (Campaniello et al., 2008اعاالم

حاوی عصاره دار ین ،پایینتر از حاد مجاازِ توصای ،شاده

کردند ک ،کیتوزان با وزن مو کو ی پایین تث یر نامطلوبی بر

برای کیک بوده است .عصاره دار ین میتواناد نگا،دارناده

محصوالت نادارد .ا زینای و همکااران (El-Zainy et

طبیعی و ضدمیکروبی مناسب در نگهداری کیک باشاد .باا

) al., 2014نیز گزارش کردند ک ،کیاکهاای پوشاش داده

توج ،ب ،نتای ارزیابی حتی ،نمون،های پوشاش داده شاده

شده با کربوکتی متیل سلو ز ،در مقایت ،با نمونا ،شااهد،

با  0/1درصد کیتوزان و  2درصد عصاره دار ین ،بیشترین

خواص حتی مطلوبتری دارند .احمد و حتاین (Ahmed

پذیرش حتی را در باین داوران با ،دسات آوردناد و ایان

) & Hussein, 2012نیز گزارش کردند ک ،کیکهای حاوی

تیمار برای استفاده در کیک صبحان ،پیشنهاد میشود.
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In this study, the effect of chitosan coating (0, 0.5 and 1%) and cinnamon extract (0, 2 and 4%) were
evaluated on moisture content, texture and sensory properties and fungal growth of oily breakfast cake
during 21 days storage at room temperature. The results showed that during storage, the moisture content of
control sample decreased about 42.7% but the growth of fungi increased about 3.9 log cfu/g. Application of
chitosan coatings at 0.5% and 1% levels, increased moisture content 19.5% and 25.4%, and springiness
1.5% and 0.4%, while decreased hardness 63% and 49%, and the number of fungi 1.5 and 1.7 log cfu/g,
respectively, compared to the control sample (p <0.05). The increase of cinnamon extract also has a
synergistic effect. According to the sensory evaluation results, using chitosan coating significantly
increased the texture and flavor score of cake compared to the control sample. Adding cinnamon extract
also increased the color score of cake brain compared to the control sample. According to the results
obtained in this study, using 0.5% chitosan coating containing 2% cinnamon extract is recommended for
coating sponge breakfast cake.
Keywords: Antimicrobial, Sensory properties, Sponge cake, Storage life
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