نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي /جلد  28شماره  /3سال  /1397صفحات  15تا 25

تولید خامه شکالتی رژیمی حاوی استویا ،سوکرالوز و اینولین و بررسی ویژگیهای فیزیکی
شیمیایی و حسی آن
3

سحر ابراهیمی  ،1رضوان پوراحمد* 2و بیژن خورشیدپور
تاریخ دریافت95/7/1 :

تاریخ پذیرش96/6/28 :

1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،واحد ورامین– پیشوا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین
2دانشیار گروه صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،واحد ورامین– پیشوا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین
 3مربی گروه صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،واحد ورامین– پیشوا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین
*مسئول مکاتبهEmail: rezvanpourahmad@iauvaramin.ac.ir :

چکیده
در سالهای اخیر نگرانیهایی در مورد اثرات سوء مصرف شکر بر سالمتی انسان مانند ایجاد بیماریهای قلبی و عروقی،
دیابت ،چاقی مفرط و پوسیدگی دندانها وجود دارد و همواره فکر انسان در تهیه جایگزینهای بی ضرر به جای ساکارز
است .هدف از این تحقیق تولید خامه شکالتی رژیمی با استفاده از جایگزینهای طبیعی شکر بودهاست .در خامه شکالتی
رژیمی از مقادیر مختلف استویا (ربادیوزید ،)Aاینولین و سوکرالوز استفاده شد .نمونهها از نظر ویژگیهای فیزیکی
شیمیایی و حسی مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داد کمترین  pHمربوط به نمونه شاهد ،بیشترین ویسکوزیته
مربوط به نمونه حاوی  % 0/004استویا % 0/17 +اینولین % 0/47 +سوکرالوز ،و بیشترین ماده خشک مربوط به نمونه
شاهد بود .همچنین امتیاز طعم ،رنگ ،بافت و پذیرش کلی نمونه شاهد به طور معنیداری ( )P>0/05از سایر نمونهها باالتر
بود .در بین نمونههای خامه رژیمی ،نمونه حاوی  % 0/006استویا % 0/21 +اینولین % 0/47 +سوکرالوز باالترین امتیاز
حسی را کسب نمود ،بنابراین این نمونه میتواند به عنوان تیمار برتر انتخاب شود.
واژگان کلیدی :خامه شکالتی ،رژیمی ،استویا ،اینولین ،سوکرالوز
مقدمه

چاقی مفرط ترجیح میدهند که ارتباط مستقیم با

در سالهای اخیر ،صنعت غذا پیشرفت چشمگیری در

بیماریهایی نظیر سندرم متابولیک ،بیماریهای قلبی و

بررسی اثر جایگزینهای ساکارز در محصوالت غذایی

عروقی و دیابت دارد (سوکولیس و همکاران .)2009

مختلف داشتهاست که پاسخگوی عالقه بسزای مردم در

افزایش شیوع چاقی در کشورهای خاورمیانه از جمله

مصرف محصوالت کم کالری بودهاست (گلداسمیت و

ایران ناشی از تغییرات سریع در شیوه زندگی ،بیتحرکی

مارکل  .)2001امروزه مصرف کنندهها استفاده از

بیشتر ،کاهش فعالیت بدنی و افزایش مصرف غذاهای

محصوالت کم کالری را برای جلوگیری از اضافه وزن و

غنی از چربی اشباع و قندها میباشد (فرخزاد و باقری
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یکی از روشهای مورد تأیید جهت تولید

کالری تهیه شده از ساکارز میباشد که حدود  650مرتبه

محصوالت غذایی سالم و مناسب برای گروههای خاص

شیرینتر از آن است و هر گرم این ترکیب معادل 0/18

جامعه مانند بیماران دیابتی ،مبتالیان به بیماریهای قلبی

کیلو کالری انرژی در بدن تولید میکند (گروتز و همکاران

عروقی و یا افراد چاق ،حذف ساکارز و جایگزین نمودن

.)2003

آن با مخلوط شیرین کنندههای کم کالری است (مارتینز

غذای فراسودمند ،غذایی است که عالوه بر ویژگی تغذیه-

و همکاران  .)2012استویوزید شیرین کنندهای طبیعی و

ای دارای ویژگی سالمتی بخش برای مصرف کننده باشد.

بدون کالری است که از برگ گیاه استویا ربادیانابرتونی

از جمله ترکیبات فراسودمند میتوان به ترکیبات پری-

استخراج میگردد و حدود  200-300برابر شیرین تر از

بیوتیک اشاره نمود.

ساکارز است (وایلد و همکاران  .)2004نتایج بررسیها

گاالکتوالیگوساکاریدها ،)GOS( 4فروکتوالیگوساکاریدها

بیانگر آن است که گلیکوزیدهای دی ترپنی1در عصاره

( (FOSو اینولین از مهمترین پریبیوتیکهای شناخته

گیاه استویا ،عامل اصلی ایجاد طعم بسیار شیرین می-

شدهاند (ال-شراجی و همکاران  .)2013اینولین ترکیبی

باشند (جاروسلو و همکاران  .)2007وجود سه ترکیب

قندی و پلیمری از فروکتوز میباشد که با پیوندهای بتا 1

بی)3

به  2به هم متصل شدهاند .در طبیعت به صورت

در آن و غالب بودن استویوزید بردو ترکیب دیگر نیز به

کربوهیدراتهای ذخیرهای در گیاهان و پلی ساکاریدهای

اثبات رسیده است .تا کنون  9ترکیب گلیکوزیدی دی

خارج سلولی در برخی از میکروارگانیسمها یافت می-

ترپنی در عصاره اجزای مختلف پیکره گیاه استویا

شوند .این دسته از فروکتانها در روده بعلت دارا بودن

ربادیانا شناسایی شده است .استویول گلیکوکوزاید به

خاصیت

رشد

روشهای مختلفی از جمله استخراج به کمک آب گرم و

بیفیدوباکتریها ،تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و

گلیکوزیدی (استویوزید ،ربادیوزید-آ 2،ربادیوزید

پریبیوتیکی

منجر

به

تحریک

به دنبال آن خالص سازی از برگهای گیاه استویا به-

کاهش  pHمیشوند ،در نتیجه از فعالیت باکتریهای

دست میآید .از رزینهای تعویض یونی هم ممکن است

پاتوژن ،جذب کلسترول و خطر سرطان کولون کاسته و

در طول فرآیند خالص سازی استفاده شود .استویوزاید

از سوی دیگر جذب امالح کلسیم و منیزیم بطور قابل

مهمترین استویول گلیکوزایدهای

توجهی افزایش مییابد .اساس استفاده از این ترکیب در

شناخته شده هستند (حمزه لوئی و همکاران  .)1388در

صنعت لبنیات داشتن ویژگیهای جایگزینی شکر و چربی

آغاز سال  ،1998سازمان غذا و داروی آمریکا ،پس از

و قابلیت تغییر بافت میباشد .تحقیقات انجام شده نشان

ارزیابی  110مطالعه انجام شده روی حیوانات و انسان،

میدهد اینولین با درجه پلیمریزاسیون باالی  10میتواند

سوکرالوز را به عنوان یک افزودنی غذایی برای استفاده

در تولید فرآوردههای گوشتی و لبنی بهعنوان جایگزین

در  15گونه از غذاها و نوشابهها تصویب کرد .در سال

بخشی از چربی بکارگرفته شود .کاربرد این ترکیب در

 ،1999تأییدیه سوکرالوز بهعنوان یک شیرین کننده برای

تهیه محصوالت لبنی باعث بهبود خواص رئولوژیکی و

استفاده عمومی در تمام غذاها ،نوشابههای معمولی،

ویژگیهای بافتی آنها میشود (میر و همکاران .)2011

مکملهای ویتامینی رژیمی ،رژیمهای غذایی پزشکی،

خامه امولسیونی غنی از چربی شیر است که از خامه-

غذاهای پخته شده و صنایع آرد گسترش یافت (ادمیر و

گیری شیر بهدست میآید .خامه کاکائویی با اضافه کردن

همکاران  . )2009سوکرالوز شیرین کننده مصنوعی کم

پودر کاکائو به خامه بهدست میآید ،در تهیه این فرآورده

1

4

و ربودیوزاید A

Diterpenoid Glycoside
)Rebaudiosid A(R-A
3
)Rebaudiosid B(R-B
2

Galactooligosaccharides
Fructooligosaccharides

5
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باید از پودر کاکائو همراه با کره کاکائو استفاده کرد

تهیه گردید .کلیه مواد آزمایشگاهی از شرکت مرک آلمان

(رفیعی طاری و همکاران .)1385

خریداری گشت.

برخی محققین اثر بهکار گیری استویا و پودر کاکائو را
در بستنی بررسی نمودند .نتایج بررسیهای ایشان نشان

تهیه خامه شکالتی

داد که افزایش حجم در نمونه حاوی پودر کاکائو و

برای تولید خامه شکالتی ،در مرحله اول شیرخام تهیه

استویا از سایر نمونهها بیشتر بود .از سوی دیگر نمونه

گردید و عمل استحصال خامه از شیرخام انجام پذیرفت.

حاوی استویا و پودر کاکائو بیشترین ویسکوزیته را

خامه بدست آمده را فرموله و استاندارد کرده تا میزان

داشت (ازدمیر و همکاران  .)2015همچنین میتوان به

چربی آن به  %18برسد .جهت اطمینان از درصد چربی

تحقیق غیبی و همکاران ( )1395پیرامون اثر استویا و

خامه را تا دمای  55-50 ˚Cحرارت داده و هموژنیزه

اینولین بر خصوصیات بستنی رژیمی اشاره نمود که

کرده و یک بار دیگر میزان آن اندازه گیری شد .بعد از

سطوح بهینه جایگزینی استویا و اینولین در بستنی رژیمی

اطمینان از میزان چربی در همان دمای  55-50 ˚Cپودر

بهترتیب  42درصد و  62/9درصد تعیین شد .در یک

کاکائو و شیرخشک همراه با اینولین و شیرین کنندههای

تحقیق دیگر ،آیدو و همکاران ( )2015به بررسی ویژگی-

استویا وسوکرالوز با درصد مشخص (مطابق با جدول

های شکالت بدون شکر ،با استفاده از استویا ،عصاره

 )1اضافه گردید .فرآیند هموژن کردن مجددا تکرار شد و

توماتین ،اینولین و پلی دکستروز پرداختند که نتایج نشان

پاستوریزاسیون در دمای  85 ˚Cصورت گرفت .سپس

داد شکالتهای بدون شکر ،جریان (رئولوژی) و ویژگی-
های ذوبی مشابه با تیمار شاهد داشتند .عالوه بر این
عدهای از محققین به بررسی اثر استفاده از اینولین به-
عنوان ترکیب پریبیوتیک همراه با پلی دکستروز،
مالتودکسترین و سوکرالوز به منظورجایگزینی قند در
شکالت فراسودمند پرداختند .نتایج بررسی آنها نشان داد

خامه تا دمای  50-20 ˚Cخنک شد و توسط پرکردن در
داخل بستهبندیهای مورد استفاده پرشده و بسته بندی
گردید .بعد از بسته بندی بالفاصله در سردخانه در دمای
 5-4 ˚Cتا پایان انقضاء نگهداری شد .تیمارهای مورد
بررسی در جدول  1ارائه شدهاند.
جدول  -1تیمارهای مورد بررسی

که نمونههای دارای نسبتهای باالی ترکیبات جایگزین

نمونه

ساکارز%

استویا %

اینولین%

سوکرالوز%

قند در مقایسه با سایر نمونهها ،رطوبت ،گرانروی و تنش

شاهد

18

-

-

-

تسلیم بیشتر و سختی کمتر داشتند (فرزانمهر و همکاران

1

-

0/004

0/17

0/41

2

-

0/004

0/21

0/41

3

-

0/004

0/17

0/47

بررسی ویژگیهای فیزیکی شیمیایی و حسی آن طی

4

-

0/004

0/21

0/47

5

-

0/006

0/17

0/41

نگهداری  12روزه بود.

6

-

0/006

0/21

0/41

7

-

0/006

0/17

0/47

8

-

0/006

0/21

0/47

 .)1387هدف از این تحقیق بررسی تولید خامه شکالتی
رژیمی با استفاده از استویا ،اینولین و سوکرالوز و نیز

مواد وروشها
مواد مصرفی
استویا (ربادیوزید )Aاز شرکت سینوکم چین ،اینولین و
سوکرالوز از شرکت بن بلژیک ،پودر کاکائو شرکت
گرگنز ،شکر کارخانه قند کرج و خامه از شرکت میماس

کنترل محصول نهایی
اندازهگیری pH
اندازهگیری  pHمطابق با استاندارد ملی ایران به شماره
 2852انجام شد (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران .)1385
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 pHتیمارها را میتوان به واکنش قندهای مورد استفاده
با سایر اجزای محصول نسبت داد (ابراین  .)2011افزایش
اندازهگیری ویسکوزیته

 pHخامه شکالتی با افزایش جایگزینی استویا ،اینولین و

ویسکوزیته ظاهری در دمای  10 ˚Cو با استفاده از

سوکرالوز می تواند مرتبط به ماهیت و ساختار این سه

ویسکومتر بروکفیلد مدل  ،DV-IIتوسط اسپیندل شماره

ترکیب باشد .علیزاده و همکاران ( )2014که بر جایگزین

 ،60در  30rpmبه مدت  5ثانیه اندازه گیری شد (آکین و

کردن قند استویا با قندهای مصرفی در تولید شیر

کرماسی .)2007

میوهای تحقیق میکردند ،دریافتند که تفاوت تغییراتpH

اندازهگیری ماده خشک

ماده غذایی در حضور استویا بستگی به نوع ،سیستم

ماده خشک مطابق با استاندارد ملی به شماره 2450
اندازهگیری شد (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران .)1387
ارزیابی حسی
ارزیابی حسی ،توسط  12ارزیاب حسی آموزش دیده
انجام گردید .پارامترهای طعم ،رنگ ،بافت و پذیرش کلی
مورد بررسی قرار گرفت .شاخصهای حسی (در سطوح
ارزیابی یک تا پنج) امتیازدهی شدند (فرحناکی و همکاران
.)1390
آنالیز آماری
آنالیز آماری بر اساس طرح کامال تصادفی انجام پذیرفت.
متغیرهای مستقل شامل ترکیب جایگزین شکر (استویا،
اینولین و سوکرالوز) و زمان بودند .تیمارها با  3تکرار

ماده غذایی و سایرترکیبات محلول موجود درآن دارد.
عالوه بر این غیبی و همکاران ( )1392تغییرات معنیدار
 pHرا با افزایش درصد مالتودکسترین در فرموالسیون
ماست مشاهده کردند .همچنین الزم به ذکر است که pH
خامه شکالتی ،مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره
 ،13635میبایست در محدوده  6/3-7باشد (موسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران )1389 ،که در روز
اول pH ،تمامی نمونههای مورد بررسی به جز نمونه
شاهد باالتر از حد استاندارد بود .همچنین در روز
دوازدهم به جز تیمار  pH ،8مابقی نمونه ها در محدوده
استاندارد تعریف شده برای خامه شکالتی بود.
جدول  -2مقادیر pHنمونههای خامه شکالتی طی نگهداری
نمونه

روز اول

روز دوازدهم

آزمون مقایسه میانگینها از نوع دانکن در سطح معنی-

شاهد

6/70±0/00Ag

6/50±0/11Bc

1

6/95±0/01Af

6/86±0/05Ab

داری  %5به منظور بررسی معنیدار بودن نتایج حاصله

2

7/10±0/00Ae

6/0±93/10Bb

3

Ad

7/11±0/00

6/87±0/04

4

7/13±0/01Ae

Bb

5

7/15±0/00Ac

6/96±0/13Bb

6

7/0±16/00Abc

6/0±85/17Bb

7

7/17±0/00

6/79±0/00

بررسی شدند .ابتدا آنالیز واریانس یک طرفه و سپس

صورت گرفت .تجزیه و تحلیلهای آماری با استفاده از
نرم افزار  SPSSانجام پذیرفت.
نتایج و بحث
ویژگیهای فیزیکی شیمیایی خامه شکالتی
pH
مطابق با جدول  ،2در روزهای اول و دوازدهم ،باالترین
 pHمربوط به تیمار  % 0/006( 8استویا% 0/21 +
اینولین % 0/47 +سوکرالوز) و کمترین  pHمربوط به
تیمار شاهد بود pH .نمونهها با گذشت زمان بهطور
معنیداری کاهش یافت ( .)P≤0/05اختالف معنیدار در

Ab

Bb

6/0±95/03

Ab

8
7/0±17/04Aa
7/21±0/01Aa
حروف متفاوت کوچک نشان دهنده تفاوت معنیدار در ستون می-
باشد (.)P≤0/05
حروف متفاوت بزرگ نشان دهنده تفاوت معنیدار در ردیف می-
باشد (.)P≤0/05
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و تیمار حاوی استویا کمترین ویسکوزیته را ایجاد
جدول  -3مقادیر ویسکوزیته ) (cpنمونههای خامه

نمودهاند (ازدمیر و همکاران  .)2015همچنین علیزاده و

شکالتی طی نگهداری

همکاران ( )2014در بررسی تأثیر استویا (،0/02

نمونه

روز اول

روز دوازدهم

 )% 0/11 ،0/0،07/04به عنوان جایگزین شکر در بستنی،

شاهد

12805/00±5/00Bh

14106/81±92/38Ah

1

18604/67±6/42Bf

20589/18±112/01Af

بیان نمودند که نمونههای حاوی مقادیر باالتر ساکارز

2

1±19840/00Be

150±21857/80Ae

3

2708/67±7/76
25604/00±5/29Bc

2984/67±14/38
28292/39±216/02Ac

5

29883/33±4/16Bb

33070/900±175/74Ab

6

Ba

45005/67±5/13

Aa

49581/25±346/76

7

Bd

20801/67±2/88

Ad

22916/49±156/48

8

Bg

17301/67±1/52

Ag

19118/34±149/52

4

Bi

Ai

دارای ویسکوزیته بیشتری بودهاند و جایگزینی ساکارز
با استویا به طور معنیداری ویسکوزیته و بریکس را
کاهش داد.
ماده خشک کل
بر اساس جدول  ،4در روزهای اول و دوازدهم ،بیشترین
میزان ماده خشک مربوط به تیمار شاهد بود .مقدار ماده

حروف متفاوت کوچک نشان دهنده تفاوت معنیدار در ستون می-

خشک تمام نمونهها در روز  12اختالف معنیداری با

باشد (.)P≤0/05

مقدار آن در روز  1نداشت .علیزاده و همکاران ()2014

حروف متفاوت بزرگ نشان دهنده تفاوت معنیدار در ردیف می-

در بررسی تأثیر استویا ( )% 0/11 ،0/0،07/04 ،0/02به

باشد (.)P≤0/05

ویسکوزیته
بر اساس جدول  ،3در روزهای اول و دوازدهم ،بیشترین
ویسکوزیته مربوط به تیمار % 0/004( 3استویا% 0/17 +
اینولین % 0/47 +سوکرالوز) بود .در تمام تیمارها،
ویسکوزیته در روز  12به طور معنیداری باالتر از میزان
آن در روز  1بود ( .)P≤0/05افزایش ویسکوزیته نمونه-

عنوان جایگزین شکر در بستنی ،بیان نمودند جایگزینی
ساکارز با استویا منجر به کاهش بریکس نمونهها گشت.
نتایج این تحقیق در راستای نتایج محققین مذکور بوده-
است.
جدول  -4مقادیر ماده خشک (درصد) نمونههای خامه
شکالتی طی نگهداری

های تست نسبت به نمونه شاهد را میتوان به ظرفیت

نمونه

روز اول

روز دوازدهم

شاهد

44/25±0/22Aa

44/16±0/14Aa

نگهداری آب و جاذب الرطوبه بودن اینولین نسبت داد که

1

28/05±0/05Af

28/05±0/05Ag

قادر است شبکه ژل مانندی را تشکیل دهد (زهن و

2

29/20±0/02

Ae

29/21±0/01

3

Ae

29/76±0/00

Af

4

29/28±0/00Ae

Ae

30/81±0/01

مخلوط استویا و شکر به ماست با طعم توت فرنگی در

5

30/81±0/01Ac

Ac

6

30/31±0/00Ad

30/31±0/00Ae

غلظتهای متفاوتی از این شیرین کنندهها (،)%6،% 4/5 ،%3

7

30/77±0/19Ac

30/66±0/01Ad

همکاران .)2013
برخی محققین در بررسی تاثیر افزودن استویا و همچنین

اعالم نمودند که ویسکوزیته ظاهری ماست تهیه شده با
شکر کمتر از ماست تهیه شده با استویا و یا استویا و
ساکارز بود ( کروگر و همکاران .)2006
به طور مشابه ،محققین دیگر در بررسی بهکارگیری
استویا به عنوان شیرین کننده در بستنی ،اعالم کردند که
نمونه حاوی استویا و پودر کاکائو ،بیشترین ویسکوزیته

Aef

29/16±0/00
29/28±0/01

8
31/51±0/07
31/67±0/28
حروف متفاوت کوچک نشان دهنده تفاوت معنیدار در ستون می-
Ab

Ab

باشد (.)P≤0/05
حروف متفاوت بزرگ نشان دهنده تفاوت معنیدار در ردیف می-
باشد (.)P≤0/05
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ویژگیهای حسی خامه شکالتی

استفاده از استویوزید (شکر با غلظت  20درصد و

طعم

استویوزید با غلظت  0/05درصد) ،در تولید خامه

بر اساس جدول  ،5در روزهای اول و دوازدهم ،باالترین
امتیاز طعم مربوط به تیمار شاهد بود .در بین نمونههای
خامه رژیمی ،نمونههای حاوی مقادیر باالتر سوکرالوز
توانستند از لحاظ فاکتور طعم امتیاز باالتری را کسب
نمایند .امتیاز طعم نمونه شاهد و نمونه  3در روز
دوازدهم نسبت به روز اول کاهش معنیداری پیدا نمود
( .)P≤0/05امتیاز طعم سایرنمونهها در روز دوازدهم
تفاوت معنی داری با روز اول نداشت.
جدول  -5امتیاز طعم نمونههای خامه شکالتی طی
نگهداری
روز اول

نمونه

صبحانه ،گزارش نمودند که از لحاظ خصوصیت حسی
(طعم و مزه) نمونههای حاوی شکر امتیاز بیشتری کسب
کردهاند .عالوه براین ،نمونههای استویوزید با مواد طعم
دهنده (وانیل،کاکائو ،زعفران) ،از نمونههای استویوزید
بدون مواد طعم دهنده برتری داشتند .با توجه به بررسی
انجام گرفته این نتیجه بهدست آمد که در صورت پوشش
دادن طعم و مزه تلخی در استویوزید ،میتوان از آن به
عنوان یک جایگزین مناسب برای شکر استفاده کرد .به
طور مشابه ،کروگر و همکاران ( )2006در بررسی تاثیر
افزودن استویا و همچنین مخلوط استویا و شکر به

روز دوازدهم

ماست با طعم توت فرنگی در غلظتهای متفاوتی (، %3

4/5±0/85

 )6%،% 4/5از این شیرین کنندهها ،اعالم نمودند که درجه

2/0±50/85
2/50±0/85Ad

شیرینی شکر بیشتر از مخلوط شکر و استویا بودهاست.

شاهد

Aa

4/96±0/28

1

Ae

2/00±0/00

2

2/0±50/73
2/62±0/62Acd

2/79±0/51Ac

4

Ad

2/50±0/73

Ae

3/00±0/00

بر اساس جدول  ،6در روز اول ،باالترین امتیاز رنگ

5

Abcd

2/75±0/67

Ae

3/00±0/00

مربوط به تیمار شاهد بود .در روز دوازدهم نیز تیمار

2/75±0/52

Ab

2/83±0/65

Ab

2/84±0/45

شاهد باالترین امتیاز رنگ را کسب نمود .امتیاز رنگ

3

6
7

Ad

Bbcd
Ab

2/96±0/28

Aa
Ad

8
2/83±0/65
2/50±0/85
حروف متفاوت کوچک نشان دهنده تفاوت معنیدار در ستون می-
Abc

Ad

باشد (.)P≤0/05

رنگ

نمونهها در روزهای اول و دوازدهم تفاوت معنیداری
نداشت .در یک بررسی مشابه نظری و همکاران ()1391
در تهیه بستنی با جایگزینی شکر با قند سوکرالوز و تاثیر

حروف متفاوت بزرگ نشان دهنده تفاوت معنیدار در ردیف می-

آن بر خصوصیات ارگانولپتیکی محصول نهایی ،بستنی

باشد (.)P≤0/05

وانیلی با میزان  %19را به عنوان نمونه شاهد در نظر

به طور مشابه ،برخی محققین در بررسی تاثیر جایگزینی
شکر با استویا ،مخلوط استویا و آکتیالیت (یک نوع فیبر
حاوی فروکتوالیگوساکاریدهای با زنجیر کوتاه) و
مخلوط استویا و پاالتینوز در ماست طعمدار بیان نمودند
که تیمار دارای  %8استویا ،یک پس طعم منفی در ماست
ایجاد کردهاست اما در تیمار حاوی مخلوط آکتیالیت و
استویا ،طعم نامطلوب تا حدی پوشانیده شد و در غلظت
 6%آکتیالیت طعمی مشابه با شکر مشاهده گردید
(گوگیسبرگ و همکاران  .)2011همچنین باقری و
همکاران ( )1392در بررسی امکان جایگزینی شکر با

گرفتند و سوکرالوز را در سطوح ()%100،80،60،40،20
جایگزین شکر موجود در فرموالسیون نمودند .نتایج
حاصل از بررسیهای ایشان نشان داد که در رنگ
نمونهها تفاوت معنیداری از لحاظ آماری ایجاد نشده-
است .همچنین علیزاده و همکاران ( )2014در بررسی
تأثیر استویا بهعنوان جایگزین شکر در شیر میوه ،از
مخلوط میوههایی مانند کیوی ،موز و سیب در درصدهای
مختلف استفاده نمودند .نتایج به دست آمده نشان داد که
هیچ اختالفی بین رنگ نوشیدنیهای ساخته شده و
نوشیدنی شاهد وجود ندارد.
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جدول  -6امتیاز رنگ نمونههای خامه شکالتی طی نگهداری

بودند .همچنین برخی محققین در بررسی تاثیر استویا

روز اول

روز دوازدهم

( )% 0/1-02به عنوان جایگزین قند در شکالت ،اعالم

4/50±0/85Aa

4/50±0/85Ab

2/91±0/38

3/00±0/42

نمودند که سختی محصول شکالت حاوی استویا نسبت

نمونه
شاهد

21

1

Ad

Ac

Ac

به شکالت استاندارد بیشتر بودهاست (پندی وسینق

2

2/0±96/28
2/96±0/28Bd

2/0±96/28
3/50±0/73Ab

 .)2011در یک بررسی مشابه ،محققین دیگر از % 10

4

Ab

3/62±0/62

Ab

3/54±0/79

اینولین و الیگوفروکتوز به عنوان جایگزینهای شکر در

5

Ab

3/50±0/60

Ab

3/71±0/00

3/21±0/66

Ab

3/71±0/85

فرموالسیون بستنی بهطور جداگانه استفاده نمودند

Ab

3/71±0/00

Ab

3/50±0/00

3

Ad

6

Bc

7

Ab

3/71±0/66

8

Ab

3/50±0/42

حروف متفاوت کوچک نشان دهنده تفاوت معنیدار در ستون می-
باشد (.)P≤0/05
حروف متفاوت بزرگ نشان دهنده تفاوت معنیدار در ردیف می-
باشد (.)P≤0/05

بافت

بطوریکه نتایج حاصل از بررسیهای ایشان نشان داد که
بستنیهای حاوی مواد تشکیل دهنده پری بیوتیک از نظر
خصوصیات بافتی نسبت به بستنیهای حاوی شکر
برتری داشته و در نتیجه با افزایش استحکام بافتی،
کیفیت بستنیهای پریبیوتیک ارتقا پیدا کرد ( آدلین و
جولی .)2004
جدول  -7امتیاز بافت نمونههای خامه شکالتی طی

بر اساس جدول  ،7در روزهای اول و دوازدهم ،باالترین

نگهداری

امتیاز بافت مربوط به تیمار شاهد بود .در بین نمونههای

نمونه

روز اول

روز دوازدهم

خامه رژیمی ،نمونه  ،8بافت مناسبتری داشت .امتیاز

شاهد

4/96±0/28Aa

4/5±0/850Ba

1

3/62±1/05Ae
3/71±0/79Ade

3/54±0/79Ac

نمونهها در روزهای اول و دوازدهم تفاوت معنیداری

3

4/00±0/00Abc

4

4/00±0/00Abc

4/00±0/00Ab

نداشت .نظری و همکاران ( )1391در تهیه بستنی با

5

Abc

4/00±0/00

Ab

4/00±0/00

جایگزینی شکر با قند سوکرالوز و تاثیر آن بر

6

Acd

3/87±0/62

Ab

3/83±0/49

7

Abc

4/04±0/28

Ab

4/00±0/60

8

4/16±0/49Ab

بافت نمونه شاهد در روز  12نسبت به روز  1به طور
معنی داری کاهش یافت ( .)P≤0/05امتیاز بافت سایر

خصوصیات ارگانولپتیکی محصول نهایی ،بستنی وانیلی
با میزان  %19را به عنوان نمونه شاهد در نظر گرفتند و

2

3/0±58/71Ac
4/00±0/00Ab

4/00±0/60Ab

حروف متفاوت کوچک نشان دهنده تفاوت معنیدار در ستون می-

سوکرالوز را در سطوح مختلف ()%100،80،60،40،20

باشد (.)P≤0/05

جایگزین شکر موجود در فرموالسیون نمودند .نتایج

حروف متفاوت بزرگ نشان دهنده تفاوت معنیدار در ردیف می-

حاصل از بررسیهای ایشان نشان داد که ویژگی بافت

باشد (.)P≤0/05

بستنیها ،تنها با جایگزینی سوکرالوز تا سطح  20درصد
در مقایسه با شاهد دارای تفاوت معنیدار بود .باقری و
همکاران ( )1392در بررسی امکان جایگزینی شکر با
استفاده از استویوزید (شکر با غلظت  20درصد و
استویوزید با غلظت  0/05درصد) ،در تولید خامه
صبحانه ،بیان نمودند که نمونههای حاوی استویوزید
نسبت به نمونههای حاوی شکر دارای بافت سفتتری

پذیرش کلی
بر اساس جدول  ،8در روز اول ،باالترین امتیاز پذیرش
کلی مربوط به تیمار شاهد بود .در بین نمونههای خامه
رژیمی ،نمونههای حاوی مقادیر باالتر سوکرالوز
توانستند از لحاظ پذیرش کلی امتیاز باالتری را کسب
نمایند و در میان آنها ،نمونه  8باالترین امتیاز را داشت.
امتیاز پذیرش کلی نمونهها در روزهای اول و دوازدهم
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تفاوت معنیداری نداشت .در یک بررسی مشابه ،شاهینی

جدول  -8امتیاز پذیرش کلی نمونههای خامه شکالتی طی

و حسینی قابوسی ( )1393اثر جایگزینی استویا را بر

نگهداری

خصوصیات حسی شیرینی یزدی و رولت خامه ای

نمونه

بررسی نمودند .در واقع به جای شکر از مقادیر مختلف

شاهد

Aa

1

Ag

2

3/0±41/65Afg
3/60±0/51Ae

3/0±41/65
3/54±0/57Ae

بین نمونههای تهیه شده ،نمونه حاوی  0/4درصد استویا

4

3/54±0/38Aef

3/54±0/38Ae

و نمونه حاوی  0/5درصد استویا دارای خصوصیات

5

3/85±0/79Ad

3/83±0/77Ad

مشابه تری با نمونه شاهد بودند .همچنین میزان پذیرش

6

3/54±0/38

Ae

3/52±0/28

4/41±0/66

Ac

4/27±0/66

استویا (  ،0/1و  0/2و  0/3و  0/4و  0/5درصد) استفاده
کردند .نتایج حاصل از پژوهش ایشان نشان داد که از

کلی نمونه حاوی  0/4درصد استویا بیشتر از سایر
نمونهها بود و نهایتا نمونه حاوی  0/4درصد استویا در

3

روز اول

روز دوازدهم

4/75±0/85

Aa

4/50±0/85

3/37±0/67

Ae

3/41±0/65

Aef

7

Ac

8

4/41±0/49Ab

Ae

4/41±0/49Ab

حروف متفاوت کوچک نشان دهنده تفاوت معنیدار در ستون می-

هر دو نوع کیک یزدی و شیرینی رولت خامهای بهعنوان

باشد (.)P≤0/05

نمونه برتر معرفی گشت .نظری و همکاران ( )1391در

حروف متفاوت بزرگ نشان دهنده تفاوت معنیدار در ردیف می-

تهیه بستنی با جایگزینی شکر با سوکرالوز و تاثیر آن بر
خصوصیات ارگانولپتیکی محصول نهایی ،بستنی وانیلی
با میزان  %19را بهعنوان نمونه شاهد در نظر گرفتند و
سوکرالوز را در سطوح مختلف ()%100،80،60،40،20
جایگزین شکر موجود در فرموالسیون نمودند .نتایج
حاصل از بررسی ایشان نشان داد که مطلوبیت کلی
بستنیها ،تنها با جایگزینی سوکرالوز تا سطح  20درصد
در مقایسه با شاهد دارای تفاوت معنیدار بود.

باشد (.)P≤0/05

نتیجهگیری کلی
جایگزینی ساکارز با شیرین کنندههای کم کالری بر
ویژگیهای فیزیکی شیمیایی وحسی خامه شکالتی تاثیر
گذار بود .بیشترین ویسکوزیته مربوط به تیمار0/004( 3
 %استویا % 0/17 +اینولین % 0/47 +سوکرالوز) و
بیشترین ماده خشک نیز مربوط به تیمار شاهد بود.
امتیاز طعم ،رنگ ،بافت و پذیرش کلی نمونه شاهد به طور
معنیداری از سایر نمونهها باالتر بود و بعد از نمونه
شاهد ،نمونه  % 0/006( 8استویا % 0/21 +اینولین0/47 +
 %سوکرالوز) باالترین کیفیت حسی را داشت .در نتیجه
این نمونه به عنوان تیمار برتر معرفی گردید.
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Abstract
For many years, there have been concerns about side effects of sugar on human health, such as
cardiovascular diseases, diabetes, obesity and tooth decay and the human mind is always to provide
safe alternatives to replace sucrose. The aim of this study was production of dietetic chocolate cream
using natural sugar substitutes. In dietetic chocolate cream different amounts of stevia (rebaudioside
A), inulin and sucralose were used. Physicochemical and sensory characteristics of the samples were
studied. The results showed that the lowest pH was related to control sample. Sample containing
0.004 % stevia + 0.17% inulin + 0.47% sucralose had the highest viscosity. The highest dry matter
was related to the control sample. The scores of flavor, color, texture and overall acceptability of
control sample was significantly (P<0.05) higher than other samples. Among dietetic cream samples,
sample containing 0.006 % stevia+0.21% inulin+0.47% sucralose was awarded the highest sensory
scores. Therefore, this sample can be selected as the best treatment.
Key words: Chocolate cream, Dietetic, Inulin, Stevia, Sucralose

