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چکیده
اثر افزودن عصاره چای سبز بر برخی ویژگیهای کیفی ورئولوژیک شیرینی پنجرهای مورد مطالعه قرارگرفت  .عصتاره
چای سبز با درصدهای  1 ،0/5و  1/5بر پایه وزن مواد تشکیل دهنده شیرینی پنجرهای مورد استفاده قرار گرفت  .رفتتار
رئولوژیکی خمیر شیرینی پنجرهای توسط ویسکومتر چرخشی در دماهای 35 ،20و  50درجه سانتیگراد و سترع هتای
 200-10 rpmبررسی شد .اثر دما بر ویسکوزیته و ضریب پایداری با استفاده از رابطه آرنیوس ارزیابی و سپس انترژی
فعال سازی به دس آمد .نتایج بدس آمده نشان دادند که با افزایش دما ،ویسکوزیته به طور معنیداری کاهش متییابتد.
همچنین محاسبات ریاضی یافتهها بر اساس روش میچکا نشان دادند که خمیر شیرینی پنجرهای از نوع سیال غیرنیتوتنی
و رقیق شونده با برش بود .سپس خمیرهای شیرینیهای پنجرهای به مدت دو دقیقه درستر کتن بتا دمتای 150 ˚Cستر
شدند .نمونهها موردآزمونهای زمان پایداری در برابراکسیداسیون و شاخصهای پراکسید واستیدی قرارگرفتنتد .نتتایج
نشان داد که استفاده ازعصاره چای سبز در شیرینیهای پنجره ای ،باعث کاهش عدد پراکسید وافزایش زمان القتا شتد.
استفاده از عصاره چای سبز سرع هیدرولیز روغن وافزایش عدداسیدی را به تعویق انداخ .


واژگان کلیدی :پایداری اکسیداتیو ،ویژگی رئولوژیکی ،شیرینی پنجرهای ،عصاره چای سبز
مقدمه

سوپر اکسید ،اکسیژن یگانه ،رادیکالهتای هیدروکستیل،

پلیفنولهای چای بته دلیتل ستاختار پلتیفنولیتک،آنتی-

اکسید نیتریک ،دی اکسید نیتروژن و پراکسی نیتریت را

اکسیدانهای قوی هستند .آنها چتتت کننتدههتای یتون

بتته داا اندازنتتد (یانتتو و همکتتاران  .)2007مهتت تتترین

فلزی هستند ،برای مثال ،با چتت کردن یتون  Fe3+متان

فتوونوئید موجود در چای فتوونول یا کاتچینهتا متی

از تشکیل گونههای فعال اکسیژن1متیشتوند .پلتیفنتول-

باشد .کاتچینها آنتیاکسیدانند و دارای اثرات مفیدی در

های چای میتوانند گونههای واکنش پذیر مانند رادیکتال

بدن هستند)+( .کاتچین ()-( ،)Cاپی کاتچین ()-( ،)ECاپی
گالوکاتچین ()-( ،)EGCاپتی کتاتچین گتا(ت (-( ،)ECG

1

ROS

)اپی گالو کتاتچین گتا(ت ( ،)EGCGو ()-گتالو کتاتچین
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گا(ت ( )GCGشش کاتچین موجود در چای هستتند کته

رطوب  0/4 ،درصد خاکستر کل و  pH=5بود (موسسه

ویژگیهای زیستی چای مانند خاصی آنتتیاکستیدانی،

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  1390و .)1393تمتاا

ضتتد میکروبتتی ،ضتتد ستترطانی و ضتتد جهتتشزایتتی را

متتواد شتتیمیایی مصتترف شتتده دارای خلتتو

بتتا( و از

مربوط به آنها میدانند .کاتچینهتا بتیش از  30درصتد

شرک مرک آلمان تهیه شدند.

ماده خشک چای را شامل میشوند (نصیریراد .)1387

روش ها

اپیگالوکتاتچین-3-گتا(ت ( )EGCGمهت تترین کتاتچین

روش تهیه عصاره چای سبز

چای می باشد .بتا(ترین فعالیت مهتار رادیکتال آزاد را

چتای ستتبز توستتط آستتیاب برقتتی آزمایشتتگاهی (،A10

دارد و نقش آن در کاهش خطر ابتت بته سترطان ،ثابت

 )IKAکامت پودر شده و به نسب  1به  35چای سبز با

شده اس  .بنابراین با افزودن چای سبز بته محصتو(ت

آب مخلوط شد .استخراج به روش پرکو(سیون توستط

غذایی سترع فستاد اکستیداتیو کتاهش یافتته و ستط

حتل آب انجاا گردید .به مدت  24ساع پودر و حتتل

ستم در دراز متدت بهبتود متییابتد((ن و همکتاران

در دمتتای محتتیط توستتط شتتیکر ( )7890A ،Agilentبتتا

.)2013

سرع  100 rpmمخلوط شدند .عصارههتای بته دست

هدف از این پژوهش امکان استفاده از عصاره چای سبز

آمده با استفاده از مش  100صاف شدند .سپس توستط

به عنوان یک آنتیاکسیدان طبیعی در شتیرینی پنجترهای

دستگاه روتاری اواپراتور ( )Stuart ،RE.300Bدر دمای

و بررسی تغییرات کیفی و ویژگی رئولوژیکی آن بود.

محتتیط ،تحت ختتت و تتتا رستتیدن بتته وزن ثابت تغلتتی
شدند(پورحاجی .)1390

مواد و روشها

روش تهیه شیرینی پنجره ای

مواد

به منظورتولیتد خمیرشتیرینی پنجتره ای ،درمرحلته اول

برگهای چای سبز خشک شده از مزرعهای در (هیجان

مواداولیتته (زا بتتا توجتته بتته فرمو(ستتیون موجتتود در

تهیه شتدند کته دارای  4/61درصتد رطوبت بتر استاس

جدول یک بته دقت بتا تترازوی  0/0001گترا (،KERN

وزن مرطوب 5/58 ،درصد خاکستر کتل 0/072 ،درصتد

 )ABS 120-4تتتوزین شتتدند .عصتتاره چتتای ستتبز بتتا

خاکستر غیر محلول در اسید بودند(موسسته استتاندارد

درصتتدهای  )GT1( 1 ،)GT0.5( 0/5و  )GT1.5( 1/5بتتر

و تحقیقات صنعتی ایران  .)1393روغن مای مخصتو

اساس وزن مرطوب بته خمیرهتا اضتافه گردیتد .خمیتر

سر کردن (مخلوطی از روغن سویا ،آفتابگردان و پنبه-

شیرینیهای پنجترهای بته متدت دو دقیقته در ستر کتن

دانه) با نتاا تجتاری بهتار تهیته گردیتد کته دارای 0/02

الکتریکی ( )Delonghi ،F26237به روش عمیق با دمای

میلیگرا بر گرا عتدد استیدی و  1/2میلتیاکتیوا(ن در

 150 ˚Cسر شدند .زمان و دمای سر کردن بر استاس

کیلوگرا عدد پراکسید بود .زمتان مقاومت روغتن متای

آزمایشهای اولیه مبتنی بتر تولیتد محصتولی بتا بافت ،
˚

تتتردی و رنتتو مناستتب تعیتتین شتتدند .روغتتن اضتتافی

 9/5 ،120ساع بود .روغن مورد استتفاده بتا ویژگتی-

شیرینیها پس از خارج شدن از سر کن توستط کاغتذ

های روغن سر کردنی جه مصرف در صنای غتذایی

جذب گرفته شد .نمونهها به مدت  30دقیقه در دمای اتاق

مطابق داش (موسسه استتاندارد و تحقیقتات صتنعتی

خنک شدند و سپس در داخل بستههای پلی اتیلنی بستته

ایران  .)1389آرد گندا مورد استتفاده دارای  12درصتد

بندی شدند.

مخصو

ستر کتردن بته اکسیداستیون در دمتای C

رطوب بر مبنای مرطوب 0/39 ،درصتد خاکستتر کتل و
 pH=5/8و نشاستتته متتورد استتتفاده دارای  11درصتتد

اثر افزودن عصاره چاي سبز بر برخي ویژگيهاي کیفي و رئولوژیکي شیریني پنجرهاي
جدول  -1فرموالسیون شیرینی پنجرهای
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نظر تنظی شد .پس از اینکه خمیرها به دمای مورد نظتر

GT0.5

GT1

GT1.5

رسید آزمایش انجاا گردید .ویسکوزیته و گشتتاور هتر

آرد گندم

75

75

75

75

نمونه پس از گذش مدت زمان نسبتا کوتاه (یک دقیقته)

عصاره چای سبز

0

2/37

4/75

7/12

در دورهای مختلف در دامنه  200-10 rpmدر  16نقطته

نشاسته

75

75

75

75

اندازه گیری و جه

تخم مرغ

275

275

275

275

گالب

50

50

50

50

 2007استفاده شد.

مواد تشکیل دهنده ( )gشاهد

ویژگیهای فیزیکوشیمیایی شیرینی پنجرهای
به منظور استخراج روغن ،شیرینیهای پنجترهای کتامت
خرد شده و از مخلوط حتتلهتای پترولیتوا اتتر (نقطته
جوش  40تا  )60 ˚Cو دی اتیتل اتتر بته نستب مستاوی
استفاده شد .به ازا پنج گترا شتیرینی از  50میلتیلیتتر
حتل استفاده گردید .برای جدا کردن حتتل و روغتن از
روتاری اواپراتور در دمای  ،70 ˚Cتح خت و تتا زمتان
جدا شدن کامل حتل استفاده شد(موسسه استتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران  .)1388روغنهتا در بطتریهتای
مخصو

ریختته شتده و در دمتای  4 ˚Cجهت انجتاا

آزمایشهای بعدی نگهتداری شتد (مجتبتوی و همکتاران
 .)1390آزمونهای انتدیس پراکستید ،انتدیس استیدی و
پایتتداری روغتتن در برابتتر اکسیداستتیون مطتتابق بتتا
استتتانداردهای ملتتی ایتتران انجتتاا شتتد (الهتتامیراد و
همکاران  ،1391موسسه استاندارد و تحقیقتات صتنعتی
ایران  1383و .)1386

برازش دادهها از نترا افتزار Excel

محاسبه پارامترهای رئولوژیکی خمیرهای شیرینی با
روش میچکا
با استفاده از روش میچکا خوا

رئولوژیکی خمیرهای

شیرینی به ترتیب زیر محاسبه شدند .نخس با استتفاده
از رابطه  1مقدار  nیتا شتاخص رفتتار جریتان محاستبه
گردید.
M  K N n )1

که در آن  Mدرصد گشتاور یا درصد گشتتاور بیشتینه
ثب شده در طول آزمتون انتدازهگیتری ویستکوزیته در
یک سرع ثاب  N ،دور اسپیندل ویسکومتر بتر حستب
دور در دقیقه ( n ،)rpmشاخص رفتار جریتان در ستیال
پاور( و  K ثاب است  .بتا گترفتن لگتاریت طبیعتی از
طرفین رابطه  1خواهی داش :

ln M  ln K   n ln N )2

تنش برشی متوسط از رابطههای  3و  4محاسبه شد:
 a  K  *C *(%M ) )3

)4

) M max (dyn .m
7187

C 

تعیین خواص رئولوژیکی خمیر شیرینی پنجره ای

که در آن   aتتنش برشتی متوستط ( K  ،)paضتریب

بتته منظتتور بررستتی رفتتتار رئولتتوژیکی نمونتتههتتا ،از

تبدیل تنش برشی اس که تابعی از نمره اسپیندل است

ویستتکومتر چرخشتتی ( متتدل )Brookfield, Lvdv-11

(در این تحقیق از استپیندل شتماره  3بتا ضتریب تبتدیل

استتتفاده گردیتتد .حجتت هتتای مشخصتتی از خمیرهتتای

 0/279استفاده شد) و  Cیک ثاب بدون بعد اس که بته

شیرینی ( 600سی سی) برای هتر دمتا انتختاب و بترای

ظرفی گشتاور کل دستگاه بستگی دارد.

انتتدازه گیتتری ویستتکوزیته آمتتاده شتتدند .دمتتای محتتیط

آهنو برشی میانگین از رابطه  5به دس آمد:

آزمایش  20 ˚Cبود و برای رسیدن به دماهتای  35 ˚Cو
 50˚Cاز بن ماری استفاده شد .به این صتورت کته بشتر
حاوی نمونه داخل بن ماری قرار گرفت و دمتای متورد



 a  K * N )5
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کتته در آن   aآهنتتو برشتتی میتتانگین و  K ضتتریب


تبدیل آهنو برشی اس کته بته مقتدار عتددی شتاخص
رفتار جریان وابسته اس (توکلیپور :)1392

طرح آماری مورد استفاده
آزمایشهای کیفی در سه تکترار انجتاا شتد ودادههتای
بهدس آمده از فاکتوردرصد چتای ستبز (1 ،0/5و )1/5
با استفاده از نراافزار ( SAS )9.2مورد تجزیه و تحلیتل

1 0.771
)6
) (K  0.263

n

آماری قترار گرفتنتد .مقایسته میانگینهتا بتا استتفاده از

محاسبه اثر دما بر ویسککوییته و رکریپ پایکداری

آزمون  tانجاا شد .در نتایج بدست آمتده میانگینهتایی

خمیرهای شیرینی

کتته دارای حتتروف مشتتابه بودن تد ،از نظتتر آزمتتون  tبتتا

برای تعیین تاثیر ویسکوزیته و ضریب پایداری با درجه

یکدیگر تفاوت معنیداری نداشتند.



حرارت از مدل آرنیوس (معادله  )7استفاده شد.
) )7

Ea
RT

نتایج و بحث

(k  k T exp

کتته در آن  k Tثابت آرنیتتوس بتتر حستتب Ea ، pa .s n
kj
انرژی اکتیواسیون بر حسب (
mol
بتتتتتر حستتتتتب  Kو  Rثابتتتتت جهتتتتتانی گازهتتتتتا
) T ،درجته حترارت

آیمونهای رئولوژیکی
نتتتایج حاصتتل ازآزمتتایش درستته دمتتای  35 ،20و 50
درجتتتته ستتتتانتی گتتتتراد نشتتتتان داد کتتتته هرستتتته
نموداررفتارغیرنیوتنی ازنوع قانون توان(رقیق شونده با
برش) از خود نشان دادند و با افتزایش دمتا در سترع

kj
mol .k
محاسبه پارامترهای رئولوژیکی خمیرهکای شکیرینی

بدس آمده با استفاده از مدل قانون تتوان توستط نترا

پنجرهای با استفاده ای مدل استوالد-دی وال

افزاراکسل ( )2007برازش شدند .همانطور کته در شتکل

بتتا استتتفاده از متتدل استتتوالد-دی وال میتتتوان ضتتریب

 1مشاهده میشود با ترستی لگتاریت گشتتاور برحستب

 8.314*103اس .

برشی ثاب  ،تنش برشی افزایش یاف  .دادههتای تجربتی

پایداری را محاسبه کرد .در ایتن روش نیتز فتری متی-

لگاریت دوراستپیندل (رابطته  ،)2از شتیب ختط حاصتل

شود که سیست مدل خمیرهای شیرینی بتا پتیش تیمتار

شاخص رفتار جریان و با استفاده از روابط  5 ،4 ،3و 6

چای سبز از رابطه قانون توان پیروی میکند (معادله .)8

تنش برشی و سرع برشتی محاستبه گردیتد .از رست

  k s  n )8
s

رئوگراا حاصل که در شکل  2ارائته شتده است  ،رفتتار

 k sضریب پایداری سیست مدل و  n sشاخص رفتتار

رقیق شونده با برش خمیرهای شتیرینی قابتل مشتاهده
لزامتا1و

جریان سیست مدل اس  .سپس ویسکوزیته ظتاهری از

اس که با نتایج بدس آمتده توستط

رابطه  9به دس آمد .در ادامته رونتد محاستبات ارائته

( ،)2016مطابق ت دارد .ایتتن پژوهشتتگران دریافتنتتد کتته

شده اس (توکلیپور :)1392

رفتار رئولوژیکی خمیر کیک استفنجی در آهنتو برشتی

 k 
    s   k s   )9


2 4 N
)10
 

ns

ns 1

ns

ns

ln   lnk s  (n s  1) ln n s  (n s  1) ln(4 N ) )11

با(تر از

s-1

،4-10

همکتاران

رقیق شونده با بترش است (لزامتا و

همکتتاران  .)2016رفتتتار رئولتتوژیکی خمیتتر شتتیرینی
پنجرهای با نتایج مزا2و همکاران ( )2011در خمیر کیتک،
ستتانز و همکتتاران ( )2008و بایکستتائولی و همکتتاران
( )2007در خمیر کلوچه نیز مطابق داش  .این محققتان

که در این روابط  Nسرع چرخش اسپیندل بتر حستب
دور در ثانیه اس .

Lezama
Meza

1
2
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نیز اعتا کردند که ویسکوزیته ظاهری با افزایش آهنتو

1.5

برشی ،کاهش مییابد .شاخص رفتار جریان در محدوده

1.4

گتتزارش شتتده توستتط متتزا و همکتتاران متتیباشتتد(مزا و

y  0.048x  0.845
R 2  0.994
y  0.058x  0.875

y  0.063x  0.863

(ن و فریسو )2013(1نیز مطابقت دارد .آنهتا دریافتنتد

R 2  0.992

R 2  0.994

1.2

1.1

رفتار رئولتوژیکی امولستیونهتای آب در روغتن چتای

Shear Stress

همکاران  .)2011همچنین نتایج به دس آمتده بتا نتتایج

1.3

1.0

سبز با روغنهای سویا ،باداا زمینی ،آفتابگردان و ذرت

0.9

رقیق شونده با برش اس ((ن و فریسو .)2013
با افزایش دما ،ضریب پایداری خمیر شتیرینی پنجترهای

0.25

0.20

0.15

0.10

Shear Rate

کاهش یاف  .تغییرات شاخص رفتار جریتان بتا افتزایش

50 c
20 c
35 c

دما از روند خاصی پیروی نمیکند.

شکل  -2رابطه سرعت برشی و تنش برشی خمیر شیرینی

5.0

پنجرهای در دماهای  35 ˚C ،20 ˚Cو 50 ˚C

4.5

y  0.820x  0.231

0.05

0.8
0.00

R 2  0.999
4.0

R 2  0.999
y  0.967x  0.704

3.0

R 2  0.999

2.0
5.0

شیرینی با پیش تیمار چای سبز
برای تعیین تابعیت ویستکوزیته و ضتریب پایتداری بتا
درجه حرارت از مدل آرنیوس (معادله  )7استفاده گردید

2.5

4.5

ln M

y  0.801x  0.733

3.5

اثر دما بر ویسکوییته و رریپ پایکداری خمیرهکای

4.0

3.5

2.5

3.0

2.0

ln N
50 c
20 c
35 c

شکل  -1رابطه لگاریتم سرعت چرخشی ( )rpmو لگاریتم
گشتاور خمیر شیرینی پنجرهای (دماهای  35 ˚C ،20 ˚Cو
)50˚C

Lante and Friso

1

و با استفاده از رگرسیون خطتی (شتکل  3و  )4ضتریب
پیش نمایی و انرژی فعالسازی محاسبه شتد(توکلیپتور
.)1392
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0.4

0.0

0.2

-0.2

0.0

y  0.376x  0.747

y  0.344x  0.313

R  0.989
2

R 2  0.978

ln 

-0.4

ln K

-0.4

-0.6

-0.6

-0.8
0.003050.003100.003150.003200.003250.003300.003350.003400.00345

0.003050.003100.003150.003200.003250.003300.003350.003400.00345
1
T

1
شکل  -4لگاریتم رریپ پایداری بر حسپ
T
اندیس پراکسید در شیرینی پنجرهای

1
) (K 1
T

شکل  -3تابعیت ویسکوییته با دما در خمیر شیرینی
پنجرهای

در ایتتن قستتم پایتتداری اکستتیداتیو شتتیرینی پنجتترهای

با توجه به شکل  3از روی شیب خط ،انرژی فعالستازی

بررسی شد .نتایج نشان داد که عتدد پراکستید شتیرینی

و از روی عری از مبدا  محاسبه شتد و معادلته 12

پنجرهای با پیشتیمار چای سبز از  1/91تا  1/64میلتی-

به دس آمد.

اکیوا(ن بر کیلوگرا کاهش یافته اس .

مطابق با نظر تادورز ( ،)2005مقدار انرژی فعالسازی به

استفاده از چای سبز باعث کاهش عدد پراکستید نستب

حج متواد جامتد در سوسپانستیون و همچنتین توزیت

به نمونه شاهد شده اس  .این موضوع بیانگر تاثیر پلی-

اندازه ذرات بستگی دارد .بر اساس نتیجه به دس آمتده

فنلهای چای سبز بر روی میزان پراکسید شیرینیهتای

توستتط متتزا و همکتتاران ( ،)2011هتتر چتته انتتدازه ذرات

پنجرهای میباشد .استفاده از چای ستبز بتا درصتدهای

کوچکتر باشد ،نقاط تمتاس آنهتا بیشتتر شتده و انترژی

 1 ،0/5و  1/5باعث کاهش به ترتیب  5/91درصد8 /86 ،

فعالسازی در نمونه بیشتتر خواهتد شتد(مزا و همکتاران

درصد و  19/05درصد عدد پراکستید نستب بته شتاهد

.)2011

شده اس  .اختتف معنیداری بین نمونه شتاهد و ستایر

)12
ln   7.216    1.3675 pa.s
kj
mol
)

-0.2

8.131092 *10 3
8.314 *10 3T

 0.978  Ea  8.131092 *10 3

()    1.3675 exp

Ea
RT

Ea
R

(   exp

نمونه ها مشاهده شد (جدول .)2
میتستتتوموتو1و همکتتتاران ( )2005اعتتتتا کردنتتتد کتتته
کتتاتچینهتتای چتتای بتته طتتور متتوثری باعتتث کتتاهش
اکسیداسیون چربی در گوشت پختته و ختاا نستب بته
نمونه شاهد شده اس (میتستوموتو و همکتاران .)2005
مینگلو2و همکتاران ( )2010نشتان دادنتد کته بتا افتزایش
پودر چای سبز به کیک اسفنجی ،فعالی آنتی اکستیدانی
افزایش مییابد(مینگلو و همکاران .)2010

Mitsumoto
Ming Lu

1
2
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پایداری روغن شیرینی پنجرهای حاوی چای سکبز در

 .)2چای سبز باعث کاهش بته ترتیتب  8/33درصتد25 ،

برابر اکسیداسیون

درصد و  38/88درصتد عتدد استیدی نستب بته نمونته

نتتتایج مقایستتات میتتانگین زمتتان پایتتداری در برابتتر

شاهد شده اس .

اکسیداسیون بین نمونته شتاهد و شتیرینی پنجترهای بتا

این نتایج با نتایج مجتبتوی و همکتاران ( )1390مطابقت

پیشتیمار چای سبز اختتف آماری معنیداری را نشتان

دارد .آنها اعتا کردند از نظر اندیس اسیدی بین نمونته

میدهد ( ،P˂0/01جدول  .)2چای سبز باعث افتزایش در

شتتتاهد و روغتتتنهتتتای حتتتاوی  ،TBHQبتاکتتتاروتن،

طول زمان القا شده اس .

آلفاتوکوفرول اختتف معنیداری وجتود دارد و انتدیس

این نتایج بتا نتتایج پریتزن و همکتاران ( )1390مطابقت

استتیدی نمونتته شتتاهد از ستتایر نمونتتههتتا بیشتتتر بتتوده

دارد .آنها اعتا کردند که عصاره متتانولی بترگ ستنا،

اس (مجتبوی و همکاران  .)1390همچنین نتایج حاصتل

که حاوی ترکیبات فنلی اس  ،در مقایسه با نمونه شتاهد

از این آزمون ،بتا نتتایج محمتد زاده و همکتاران ()1390

موجتتب افتتزایش طتتول دوره القتتا شتتده اس ت (پریزن و

مطابق دارد(محمدزاده و همکاران .)1390

همکاران .)1390

طبق استاندارد ملی ایران ،حتد غیتر قابتل مصترف عتدد

عدد اسیدی در شیرینی پنجرهای

اسیدی برای روغن سر کردنی حداکثر دو میلیگرا بتر

نتایج مقایسات میتانگین نشتان داد کته اختتتف آمتاری

گرا میباشد که در هیچ یک از نمونههتا مشتاهده نشتده

معنیداری از نظتر انتدیس استیدی بتین نمونته شتاهد و

اس .

شیرینیهای تهیه شده با چای سبز وجود داش (جدول
جدول  -2مقایسات میانگین بین نمونه شاهد و شیرینی پنجرهای حاوی عصاره چای سبز
منابع

اندیس

اندیس

طول یمان

تغییرات

پراکسید

اسیدی

القاء

a

*0/0280

*0/0213

**˂0/0001

b

*0/0072

**0/0004

**˂0/0001

c

**0/0004

**˂0/0001

**˂0/0001

 :aنمونه شاهد و شیرینی پنجرهای تهیه شده با  %0/5چای سبز
 :bنمونه شاهد و شیرینی پنجرهای تهیه شده با  %1چای سبز
 :cنمونه شاهد و شیرینی پنجرهای تهیه شده با  %1/5چای سبز
** :معنیدار در سط یک درصد
* :معنیدار در سط پنج درصد

نتیجهگیری

خمیر شیرینی پنجرهای کتاهش یافت  .استتفاده از چتای

خمیر شیرینی پنجرهای مورد بررستی در ایتن پتژوهش

سبز باعتث کتاهش عتدد پراکستید و عتدد استیدی شتد.

جزو سیا(ت غیر نیوتنی قانون توان از نوع رقیق شونده

تجزیه تحلیل آماری نشان داد که استفاده از چای ستبز،

با برش بتود و اثتر دمتا بتر ویستکوزیته توستط رابطته

باعث افزایش زمتان القتا شتیرینی پنجترهای نستب بته

آرنیوس نشان داده شد که با افتزایش دمتا ویستکوزیته

نمونه شاهد شد.

58

نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي /جلد  28شماره  /2سال 1397

امیرعباسي ،شریفي و ...

منابع مورد استفاده
الهامیراد ا ح  ،ب ،عسکری ،1391 ،آنتیاکسیدانها در مواد غذایی ،سخن گستر و معاون پژوهش و فنتاوری دانشتگاه آزاد استتمی
واحد سبزوار ،مشهد.452 ،
پریزن ط ،ا ح ،الهامیراد ،س ح ،استیری  ،ا ،آرمین ،1390 ،بررسی فعالی آنتیاکسیدانی عصاره متتانولی بترگ ستنا و تتاثیر آن در
پایداری روغن سویا ،مجله علمی پژوهشی علوا و فناوری غذایی( ،3 ،شماره اول).51-59 ،
پور حاجی ف ،1390 ،بررسی تاثیر خوا

آنتیاکسیدان چای سبز بر خوا

کیفی دونات سر شده ،کارشناستی ارشتد ،دانشتگاه

آزاد استمی واحد سبزوار.
توکلی پورح  ،ا ،کلباسی اشتری ،1392 ،بررسی ویژگیهای رئولوژیکی شیره انگور ،فصلنامه علوا و صنای غذایی ایران ،شتماره ،40
دوره .10
موسستته استتتاندارد و تحقیقتتات صتتنعتی ایتتران .1393 ،1390 ،1389 ،1388 ،1386 ،1383 ،انتتدازهگیتتری استتیدیته روغتتن ،پایتتداری
اکسیداتیو ،بیسکوی  ،روغن سر کردنی ،آرد گندا ،چای سبز ،نشاسته اصتح شده ،استاندارد ملتی ایتران ،شتمارههتای ،8617
 ،19623 ،10768 ،103 ،4152 ،37 ،3734چاپهای اول ،اول ،شش  ،اول ،پنج  ،اول ،اول.
مجتبوی ر ،ه ،نیکپور ،پ ،مهستی ،1390 ،بررسی تاثیر آنتیاکسیدانهای آلفا توکوفرول ،بتتا کتاروتن و TBHQبتر پایتداری روغتن
کانو( طی سر کردن عمیق ختل سیبزمینی .فرآوری و تولید مواد غذایی( ،1 ،شماره.10-1 ،)2
محمدزاده ب ،ا ،رضائی ،1390 ،اثر عصاره چای سبز بر کیفی چربی ماهی قزلآ(ی رنگین کمان به هنگاا نگهتداری در یت  ،مجلته
مناب طبیعی ایران( ،64 ،شماره.85-93 ،)1
نصیریراد ر ،1387 ،بررسی اثر دما و زمان داآوری بر روی قدرت آنتیاکسیدانی چای ستبز ایرانتی ،کارشناستی ارشتد ،دانشتگاه
آزاد استمی واحد سبزوار.
Guadarrama-Lezama AY, Carrillo-Navas H, Perez-Alonso C, Vernon-Carter E J, Alvarez-Ramirez J , 2016,
Thermal and rheological properties of sponge cake batters and texture and microstructural characteristics
of sponge cake made with native corn starch in partial or total replacement of wheat flour, Food science
and technology, Mexico 70: 46-54.
Lante A, Friso D, 2013, Oxidative stability and rheological properties of nanoemulsions with ultrasonic
extracted green tea infusion, Food Research International 54: 269-276.
Meza B, ChestertonA KS, VerdiniR A, RubioloA C, SaddP A, MoggridgeG D, Wilson D I, 2011,
Rheological characterisation of cake batters generated by planetary mixing: Comparison between
untreated and heat-treated wheat flours, FoodEngineering, Argentina 104: 592-602.
Ming Lu T,Ching Lee C,Leun Mau J, Dun Lin S, 2010, Quality and antioxidant property of green tea sponge
cake, Food Chemistry, Taiwan 119: 1090–1095.
MitsumotoM, O,Grady M N, Kerry J P, Buckley D J, 2005, Addition of tea catechins and vitamin C on
sensory evaluation, colour and lipid stability during chilled storage in cooked or raw beef and chicken
patties, Meat Science 69: 773-779.
Yang C S, Lambert J D, Ju J, Lu G, Sang S, 2007, Tea and cancer prevention: Molecular mechanisms and
human relevance. Toxicology and Applied Pharmacology224: 265-273.

59

اثر افزودن عصاره چاي سبز بر برخي ویژگيهاي کیفي و رئولوژیکي شیریني پنجرهاي

The effect of green tea extract on some qualitative and rheological properties of
Rosette
S Amirabbasi1, A Sharifi2* and SA Mortazavi3
Received: October 6, 2016
Accepted: September 27, 2017
1
PhD Student, Department of Food Science and Technology, Islamic Azad University of Sabzevar,
Sabzevar, Iran
2
Assistant Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Industrial and
Mechanical Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
3
Professor, Department of Food Science and Technology, College of Agriculture, Ferdowsi University
of Mashhad
*
Corresponding author Email: asharifi@qiau.ac.ir
Abstract
In this research the effect of green tea extract on some qualitative and rheological properties of rosette was
studied. Green tea extract with percentages of 0.5, 1 and 1.5 wet basis were used. Rosette dough rheological
behavior measured by rotational viscometer at 20, 35 and 50 ° C and speeds10-200 rpm. The effect of
temperature on the viscosity and stability of rosette was evaluated using the Arrhenius equation and then
activation energy was calculated. The results of this research showed that with increasing temperature,
viscosity significantly decreased. Mathematical calculations of finding in basis of Mitchka method showed
that the rosette dough was non-Newtonian fluid and the shear thinning. Then the rosette dough was fried for
two minutes at 150 ° C. Then oxidative stability index, peroxide and acid index were measured for samples.
Results showed using green tea extract caused reduce the peroxide value, acid value and increase oxidative
stability index. Use of green tea extract had postponed oil hydrolysis rate and increase the acid value.
Keywords: rosette, green tea, oxidative stability, rheological properties

