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مقدمه :کمبود ترکیبات فیبرى در رژیﻢﻫاى غذایﻰ منجر به یبوست ،بیمارىﻫاى ﻗلبﻰ-عروﻗﻰ و انواع سرﻃانﻫا مﻰﺷود ،لذا در این تحقیق
فیبر گریپفروت بهعنوان یک ترکیب فراسودمند در فرموﻻسیون کیک اسﻔنجی استﻔاده ﺷد.
مواد و روشها :در این مطالعه ابتدا فیبر گریپفروت در پنج سطح صﻔر 8/5 ،8 ،0/5 ،و  2درصد به عنوان جایگزین آردگندم به
فرموﻻسیون کیک افزوده ﺷد .ویسکوزیته خمیر با استﻔاده از دستگاه ویسکومتر ﭼرخشﻰ بروکﻔیلد اندازهگیری ﺷد .پس از تهیه کیک ،حجﻢ-
مخصوص ،میزان تخلخل ،بافت ،مولﻔهﻫای رنگی و پذیرشکلی بررسی ﺷد.
يافتهها :با افزایش مقدار فیبر رژیمی ویسکوزیته خمیر ،درصد فیبر ،رﻃوبت کیک ،سﻔتی بافت و مﺆلﻔه رنگی * bبه ﻃور معنیداری افزایش
یافت ،در حالیکه میزان دانسیته خمیر ،pH ،پروتئین کیک و مﺆلﻔهﻫای رنگی* Lکاﻫش معنیداری نسبت به نمونه ﺷاﻫد داﺷت .حجﻢ
مخصوص و تخلخل کیکﻫای حاوی فیبر گریپفروت تا سطح  8درصد اختالف معنیداری با نمونه ﺷاﻫد نداﺷتند ولی در سطوح
باﻻترحجﻢ مخصوص و تخلخل کیکﻫا کاﻫش یافت ،بهﻃوریکه اختالف معنیداری نسبت به نمونه ﺷاﻫد داﺷت .بر اساس نتایج حاصل از
پذیرشکلی که میانگینی از خصوصیات حسی بود ،مشخص گردید که نمونه حاوی  8درصد فیبر گریپفروت بیشترین مقبولیت را در بین
داوران ﭼشایی برخوردار بود.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج بدست آمده افزودن  8درصد فیبر گریپفروت به کیک میتواند ضمن حﻔظ ویژگیﻫای کمی وکیﻔی کیک،
سبب بهبود ارزش تغذیهای آن گردد.
واژههای کلیدی :خواص حسی ،فیبر گریپفروت ،فیزیکوﺷیمیایی ،کیک اسﻔنجی
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کیک یکی از فرآوردهﻫای مهﻢ و پر مصرف غالت و
محصولی از آرد گندم میباﺷد .کیک که جزء فرآوردهﻫای
ﻗنادی محسوب میﺷود ،دارای انواع مختلف و با کالری
متﻔاوت بوده که معموﻻً کالری زیاد موجود در انواع این
محصوﻻت به روغن ،تخﻢمرغ و ﺷکر موجود در
فرموﻻسیون آنها نسبت داده میﺷود ( Pabon et
 .)al.,1992در سالﻫای اخیر استﻔاده از فیبر رژیمی منابع
مختلف در محصوﻻت غذایی به دلیل اﺛرات مﻔید آن بر
سالمتی افراد رو به افزایش است .ارزش تغذیهای و بهبود
ساختاری کیک اسﻔنجی ایجاب میکند تا از فیبرﻫای
رژیمی بهرهبرداری ﺷود (.)Lebesi and T zia, 2011
فیبر یک واژه عمومی از انواع مختلف کربوﻫیدراتﻫاست
که از دیواره سلولی گیاﻫان بدست آمده و بهوسیله
آنزیﻢﻫای ﻫﻀﻢکننده موجود در بدن انسان تجزیه
نمیﺷود .فرموله کردن مواد غذایی با فیبر مرکبات بسیار
مﻔید میباﺷد زیرا انواع ترکیبات فیبری در پوست مرکبات با
pHﻫای خنﺜی وجود دارد که این ویژگی سبب کاربرد
گسترده آن در انواع مواد غذایی میﺷود .ازسویی این نوع
 07فیبرﻫا از لحاظ عطر و ﻃعﻢ ،ﻃبیعی و غیرحساسیت زا
میباﺷند .از مزایای دیگرآنها این است که موجب بهبود
عملکرد پخت ،افزایش ﻇرفیت اتصال آب ،جذب روغن و
بهبود بافت نهایی محصول با صرف ﻫزینه کمتر میگردند
( .)Lundberg, 2005جهت غنیسازی کیک ،از
محصوﻻت خشکﺷده مختلﻔی استﻔاده ﺷده است .برای
مﺜال کیک غنیﺷده با پودر کدوحلوایی بهعنوان جایگزین
آرد گندم توسط محققان بررسی ﺷده است ( Bhat and
 .)Bhat, 2013ویژگﻰﻫاى کیﻔﻰ کیک اسﻔنجﻰ حاوى ،3
 5و  7درصد پودر ﻗارچ صدفﻰ توسط جئونﮓ و ﺷیﻢ بررسﻰ
ﺷد .نتایج ارزیابﻰ حسﻰ حاکﻰ از برترى نمونهﻫاى حاوى 3
و  5درصد پودر ﻗارچ در مقایسه با نمونه ﺷاﻫد بود ( Jeong
 Masoodi .)et al., 2004و ﻫمکاران ( )2002استﻔاده از
تﻔاله سیب را بهعنوان منبع فیبر رژیمی در کیک بررسی
کردند .با توجه به نتایج ،ویسکوزیته خمیر با افزایش میزان
تﻔاله سیب کاﻫش اندازه ذرات افزایش ولی میزان وزن
مخصوص و  pHکاﻫش یافت .ﻫمﭽنین وزن کیک ،میزان
ﭼروکیدگی و اندیس یکنواختی ،با افزایش میزان تﻔاله
افزایش یافت در حالیکه حجﻢ کیک و تقارن کاﻫش نشان

داد .ﻫمﭽنین بهکارگیری صمﻎﻫای کربوکسیمتیلسلولز،
گوار و آلژینات (بهعنوان منابع غنی از فیبر) در فرموﻻسیون
کیک ،باعﺚ بهبود حجﻢ ،افزایش ویسکوزیته و تاخیر در
بیاتی کیک میﺷود ( .)Gomez et al., 2005اﺛر مقدار
فیبر ،اندازه ذرات و نوع آن بر کیﻔیت کیک ﻻیهاى نشان
داد که ﻫر سه فاکتور اندازه ذرات ،میزان و نوع فیبر بر
خواص کیﻔی کیک تﺄﺛیرگذار بوده و افزودن انواع فیبر باعﺚ
بهبود کیﻔیت کیک مﻰﺷود (.)Gomez et al., 2010
جایگزینی پیدرپی  20 ،80و  30درصد آرد گندم با فیبر
رژیمی از گندم ،جودوسر و برنج یا سبوس گندم ،جودوسر و
برنج در فرموﻻسیون کیک مورد استﻔاده ﻗرار گرفت .نتایج
نشان داد فیبرﻫای رژیمی باعﺚ تولید کیکﻫایی با حجﻢ
بیشتر و بافت نرمتر نسبت به ﺷاﻫد ﺷده در حالیکه افزودن
سبوس غالت به کیک باعﺚ تولید کیکﻫایی با حجﻢ کمتر
و بافت سختتر نسبت به نمونه ﺷاﻫد میﺷود ( Lebesi
 .)and Tzia, 2011ﻫمﭽنین پودر سیب باعﺚ افزایش
ویسکوزیته خمیر و سﻔتی بافت کیک گردید (صالحی و
ﻫمکاران .)8335 ،گریپفروت از خانواده مرکبات میباﺷد و
میوه و پوست آن حاوی ترکیبات فعالی ﭼون فالونوییدﻫا،
اسیدﻫای میوه ،اسانس (ﺷامل  3٩تا  37درصد
ﻫیدروکربنﻫای فعال مانند لیمونن ،ژرانیول ،سیترال،
سیترونالل ،نرال و میرسن) ،آلدﻫیدﻫای آلیﻔاتیک (مانند
دکانال و اکتانال) ،مقادیر زیادی ویتامین ث و پتاسیﻢ،
ﻫمﭽنین منبع خوبی از فوﻻت ،آﻫن ،کلسیﻢ و سایر مواد
معدنی است .گونهﻫای صورتی و ﻗرمز گریپفروت دارای
مقادیر زیادی بتاکاروتن (پیشساز ویتامین  )Aمیباﺷند
( .)Bruneton, 1995میوه گریپفروت به عنوان یک
مکمل غذایی در بیماران مبتال به کاﻫش پتاسیﻢ خون
مصرف میﺷود ﻫمﭽنین مقادیر زیاد فیبر محلول در آب
میوه این گیاه به کاﻫش کلسترول خون کمک میکند.
گریپفروتﻫای صورتی و ﻗرمز حاوی مقادیر زیادی
لیکوپن ﻫستند که دارای خواص آنتیاکسیدانی میباﺷند و
در کاﻫش بروز سرﻃان پروستات موﺛر میباﺷند .اسید
فنلیک موجود در این گیاه موجب مهار تشکیل نیتروز آمین-
ﻫای سرﻃانزا میﺷود ( .)Lawless, 1995در سالﻫای
اخیر با پیشرفت دانش بشری در زمینه تولید و تکنولوژی
صنایع غذایی ،تولید مواد غذایی عملگرا یا فراسودمند با
تغییر در ساختار اجزای فرآوردهﻫای غذایی از ﻃریق افزودن

مواد و روشها
-

تهیه مواد اولیه

مواد اولیه مورد نیاز جهت تهیه کیک ﺷامل آرد نول با
رﻃوبت  82/8درصد ،پروتئین  80/35درصد ،خاکستر 0/4٩
درصد ،ﭼربی  8/08درصد ،فیبر  0/43درصد و گلوتن
مرﻃوب ( 81/2کارخانه آرد بیهق) ،روغن مایع (ﺷرکت
ﻻدن) ،ﺷکر (ﺷرکت ﻗند فریمان) ،تخﻢمرغ (ﺷرکت
تالونﮓ) ،بیکینﮓ پودر (ﺷرکت ﻫیرمن) ،وانیل (ﺷرکت
ردیا) ،پودر آب پنیر و ﺷیر خشک بدون ﭼربی (ﺷرکت پگاه)
و گریپفروت رﻗﻢ توسرخ از ﺷهرستان تنکابن تهیه ﺷد.
مواد ﺷیمیایی مورد نیاز نیز ساخت ﺷرکت مرک آلمان بود.
-

ترکیب
آرد
تخﻢمرغ
پودر ﺷکر
روغن مایع
پودر آب پنیر
پودر ﺷیر خشک
بیکینﮓ پودر
وانیل
صمﻎ گزانتان
آب

تهیه فیبر رژيمي از گريپفروت

در این تحقیق فیبر گریپفروت از پوست گریپفروت
رﻗﻢ توسرخ با استﻔاده از روش ﻻرایوری تهیه ﺷد
( .)Larrauri, 1999بر اساس این روش ابتدا پوست
گریپفروت به ﻗطعات کوﭼک بریده ﺷد .سپس در آب داغ
 30درجه سانتیگراد به مدت  5دﻗیقه آنزیﻢبری انجام ﺷد
تا آنزیﻢﻫای پکتولیتیک خنﺜی گردند .پس از آبکش کردن،
در دمای  ٩5درجه سانتیگراد تا رسیدن به رﻃوبت  5درصد
خشک گردید و سپس آسیاب ﺷد (عظیمی محله و
ﻫمکاران .)8332 ،با توجه به اینکه استﻔاده از پودر فیبر
مرکبات با اندازه کوﭼکتر موجب احساس ﺷنی در دﻫان
میﺷود ،لذا اندازه ذرات فیبر بین  0/5-8میلیمتر انتخاب
گردید (.)Garcıa-Perez et al., 2006
-

جدول  -9فرموالسیون پايه کیک اسفنجي

تهیه کیک اسفنجي

فرموﻻسیون پایه کیک اسﻔنجﻰ تهیه ﺷده در این

گرم
800
72
72
57
4
2
2
0/5
0/25
30

نمونه ﺷاﻫد (بدون فیبر گریپ فروت) میباﺷد و در
سایر نمونهﻫا ،فیبر گریپ فروت در ﭼهار سطح 8/5 ،8 ،0/5
و  2درصد جایگزین آرد کیک ﺷد.
-

ارزيابي خصوصیات شیمیايي آرد گندم و کیک

برای تعیین ویژگیﻫای ﺷیمیایی از روشﻫای آزمون
( AACC )2000استﻔاده ﺷد .بدین منظور برای اندازهگیری
رﻃوبت از روش ( ،)44-85پروتئین خام از روش (،)4٩-83
ﭼربی از روش ( ،)30-25خاکستر از روش ( pH ،)01-08از
روش ( ،)2-25فیبر از روش ( )33-8و گلوتن مرﻃوب از
روش (  )31-88استﻔاده ﺷد (.)AACC, 2000
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ترکیبات سالمت بخش به مواد غذایی و غنیسازی
فرآوردهﻫای غذایی مورد توجه ﻗرار گرفته است ( Siro et
 .)al., 2008کمبود ترکیبات فیبرى در رژیﻢﻫاى غذایﻰ
منجر به یبوست ،بیمارىﻫاى ﻗلبﻰ-عروﻗﻰ و انواع
سرﻃانﻫا مﻰﺷود ،لذا ﻫدف از انجام این تحقیق بررسی
تﺄﺛیر جایگزینی آرد گندم با فیبر گریپفروت به عنوان یک
ترکیب فراسودمند در فرموﻻسیون کیک اسﻔنجی و بررسی
ویژگیﻫای آن میباﺷد.

پژوﻫش در جدول  8گزارش ﺷده است .ابتدا ﺷکر و روغن به
مدت ﭼهار دﻗیقه توسط ﻫمزن برﻗﻰ مخلوط ﺷدند .سپس
تخﻢمرغ در سه مرحله و در مدت زمان دو دﻗیقه به مخلوط
اضافه گردید 85 .میلﻰلیتر از آب اضافه و دو دﻗیقه ﻫﻢ زده ﺷد.
فیبر رژیمی گریپفروت در پنج سطح صﻔر 8/5 ،8 ،0/5 ،و
 2درصد جایگزین آرد کیک ﺷد .سپس ﻫمه موارد پودرى که
از ﻗبل با ﻫﻢ مخلوط و غربال ﺷده بودند ،به مخلوط اضافه و تا
به دست آمدن یک خمیر یکنواخت مخلوط ﺷدند .باﻗیمانده
آب نیز اضافه و به مدت یک دﻗیقه مخلوط بهﻢ زده ﺷد.
 30گرم خمیر درون ﻫر ﻗالب ریخته ﺷد و جهت پخت در آون
توستر (Oven toaster, Noble, Model :KT-
 )45XDRCبا دماى  810-830درجه سانتﻰگراد و به مدت
 20-25دﻗیقه ﻗرار گرفت .کیکﻫاى پختهﺷده ،خنک و سپس
در بستهﻫاى پلﻰپروپیلن عایق نسبت به رﻃوبت و اکسیژن
نگهدارى ﺷدند (صالحی و ﻫمکاران.)8335 ،
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آزمون دانسیته خمیر

-

از تقسیﻢ وزن حجﻢ مشخصی از خمیر کیک بر وزن
ﻫمان حجﻢ آب ،در دمای ﺛابت محاسبه ﺷد ( Gomez et
.)al., 2005
آزمون ويسکوزيته خمیر

-

ویسکوزیته خمیر کیکﻫای اسﻔنجی با استﻔاده از دستگاه
ویسکومتر ﭼرخشﻰ بروکﻔیلد ( Brookfield, model
 )RVDV- II+ pro, USAبا سرعت برﺷﻰ  ٩0بر ﺛانیه در
دماى  25درجه سانتﻰگراد ،با استﻔاده از اسپیندل ﺷماره S07
اندازهگیرى ﺷدند (صالحی و ﻫمکاران.)8335 ،
آزمون حجم مخصوص کیک

-

برای اندازهگیری حجﻢ مخصوص ،از روش جایگزینی
حجﻢ با دانه کلزا استﻔاده ﺷد .ابتدا حجﻢ ﻇرف و کلزا اندازه
گرفته ﺷد ،سپس کیک داخل ﻇرف خالی گذاﺷته ﺷد و در
آن دانهﻫای کلزا ریخته ﺷد .سپس کیک را خارج کرده و
حجﻢ اﺷغالی توسط دانهﻫای کلزا اندازهگیری ﺷد .اختالف
عدد حاصله حجﻢ کیک است .حجﻢ مخصوص از رابطه 8
محاسبه گردید (.)Weining, 2008
رابطه ()8

S.V

 :S.Vحجﻢ مخصوص میلیلیتر بر گرم :V ،حجﻢ
برحسب  cm3و  :Mجرم بر حسب  grاست.
8
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-

تعیین میزان تخلخل کیک

برای ارزیابی میزان تخلخل مغز کیک در فواصل زمانی
 2ساعت پس از پخت ،از تکنیک پردازش تصویر استﻔاده
ﺷد .بدین منظور برﺷی به ابعاد  2×2سانتی متر از مغز کیک
تهیه گردید و به وسیله اسکنر با وضوح  300نقطه در اینچ،
تصویربرداری ﺷد .سپس تصویر تهیه ﺷده در اختیار نرمافزار
 Image jﻗرار گرفت .تصاویر موجود در این نرمافزار،
مجموعهای از نقاط تاریک و روﺷن بوده و نسبت نقاط
روﺷن به تاریک به عنوان ﺷاخصی از میزان تخلخل در
نمونهﻫا برآورد میگردد (زاوه زاد و حقایق.)8335 ،
-

میزان سﻔتی بافت کیک (ﻃبق استاندارد بینالمللی
 AACCبه ﺷماره  )0374با استﻔاده از دستگاه بافتسنج
(مدل  ،M350-10CTساخت انگلیس) صورت پذیرفت .این
آزمون دو ساعت پس از پخت کیکﻫا در سه تکرار انجام
گرفت .به این ترتیب که از ﻗسمت مغز کیکﻫا برشﻫایی
در ابعاد تقریبی  2×2سانتی متر جدا گردید .مقادیر نیرو
(مقدار نیرویی که باید فک باﻻیی دستگاه به نمونه وارد
کند) معادل  40درصد ضخامت نمونهﻫای کیک در نظر
گرفته ﺷد به گونهای که نمونهﻫا را  1میلیمتر فشرده
نماید .ﻫﻢﭼنین میزان سرعت حرکت فک باﻻیی30 ،
میلیمتر در دﻗیقه تنظیﻢ گردید .در این آزمون از پروب
صﻔحهای استﻔاده ﺷد (.)AACC, 2003

بررسي میزان سفتي بافﺖ کیک

-

آنالیز رنﮓ دو ساعت پس از پخت ،از ﻃریق تعیین سه
ﺷاخص * a* ،Lو * bصورت پذیرفت .ﺷاخص * Lمعرف
میزان روﺷنی نمونه میباﺷد و دامنه آن از صﻔر (سیاه
خالص) تا ( 800سﻔید خالص) متغیر است .ﺷاخص *a
میزان نزدیکی رنﮓ نمونه به رنﮓﻫای سبز و ﻗرمز را نشان
میدﻫد و دامنه آن از ( -820سبز خالص) تا ( +820ﻗرمز
خالص) متغیر است .ﺷاخص * bمیزان نزدیکی رنﮓ نمونه
به رنﮓﻫای آبی و زرد را نشان میدﻫد و دامنه آن از
( -820آبی خالص) تا ( +820زرد خالص) متغیر میباﺷد.
جهت اندازهگیری این ﺷاخصﻫا برﺷی به ابعاد  2×2از
کیک تهیه ﺷد و از ﻗسمت کف آن به وسیله اسکنر
(مدل )HP Scanjet G3010با وضوح  300پیکسل
تصویربرداری ﺷد ،سپس تصاویر در اختیار نرمافزار Image
 Jﻗرار گرفت .با فعال کردن فﻀای  LABدر بخش
 ،Pluginsﺷاخصﻫای فوق محاسبه ﺷد (.)Sun, 2008
اندیس ﻗهوهای ﺷدن BI 8نیز از روابط  2و  3محاسبه ﺷد
(وﻃن دوست و ﻫمکاران.)8334 ،
2

رابطه ()2

=B.I

(رابطه ()3

x

Browning Index

1

ارزيابي رنگ پوسته کیک

ارزيابي خصوصیات حسي کیکهای تولیدی
Browning Index

1

خصوصیات حسی کیکﻫای تولیدی در فاصله زمانی 2
ساعت پس از پخت (تازه) ،از ﻃریق آزمون ﭼشایی ارزیابی
ﺷد 80 .داور از بین افراد آموزش دیده ،خصوصیات
کیکﻫای تولیدی را جهت تعیین میزان پذیرشکلی ،رنﮓ
پوسته ،ﻗابلیت جویدن ،سﻔتی بافت ،ﻃعﻢ ،تخلخل و
خاصیت ارتجاعی بر مبنای مقیاس  8( 8-5کمترین و 5
باﻻترین امتیاز) ارزیابی کردند و در نهایت با اعمال ضریب
ارزﺷیابی برای ﻫر صﻔت ،پذیرش کلی کیﻔیت نان با
استﻔاده از رابطه  4محاسبه گردید (زاوه زاد و حقایق،
.)8335
رابطه ()4
 =Qپذیرش کلی (عدد کیﻔیت کیک) =P ،ضریب رتبه
صﻔات و  =Gضریب ارزیابی صﻔات.

بهمنظور انجام آزمایش و تجزیه تحلیل دادهﻫا از ﻃرح
کامال تصادفی و در سه تکرار استﻔاده ﺷد و مقایسه
میانگینﻫا توسط آزمون ﭼند دامنهای دانکن و با استﻔاده از

يافتهها
-

دانسیته خمیر

دانسیته خمیر کیکﻫای غنی ﺷده با درصدﻫای مختلف
فیبر گریپفروت در ﺷکل  8آمده است .با توجه به ﺷکل
تﻔاوت معنیداری بین کلیه نمونهﻫا مشاﻫده ﺷد .بهﻃوری
که نمونه ﺷاﻫد دارای بیشترین و نمونه حاوی  2درصد فیبر
گریپفروت دارای کمترین میزان دانسیته بودند.
-

ويسکوزيته خمیر

ویسکوزیته خمیر کیکﻫای غنی ﺷده با درصدﻫای
مختلف فیبر گریپفروت در سرعت برﺷﻰ برابر با  ٩0بر ﺛانیه در
ﺷکل  2به نمایش درآمده است .ﻫمانﻃور که مالحظه مﻰﺷود،
با افزایش درصد جایگزینﻰ فیبر گریپفروت ،ویسکوزیته خمیر
کیکﻫا افزایش یافته است.

07
a
b

۱.۲۵
۱.۲۰

d
e

۱.۱۰
۱.۰۵
۱.۰۰
۰.۹۵
۲.۰

۱.۵

۱.۰

۰.۵

۰.۰

فیبر گریپ فروت (درصد)

شکل -9میانگین دانسیته خمیر نمونه شاهد و نمونههای حاوی مقادير متفاوت فیبر گريپفروت

دانسیته (گرم بر سانتی متر مکعب)

c

۱.۱۵
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-

تجزيه و تحلیل آماری

نرم افزار ( MSTATCدر سطح اﻃمینان  )p<0/05انجام
گردید .برای رسﻢ نمودارﻫا از برنامه EXCEL 2013
استﻔاده ﺷد.
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۲۰۰۰۰
e

۱۸۰۰۰

d

۱۶۰۰۰
۱۴۰۰۰

c

a
۱۰۰۰۰
۸۰۰۰

ویسکوزیته mPa.s

b

۱۲۰۰۰

۶۰۰۰
۴۰۰۰
۲۰۰۰
۰
۲.۰

۱.۰

۱.۵

۰.۰

۰.۵

فیبر گریپ فروت (درصد)

شکل -2میانگین ويسکوزيته خمیر نمونه شاهد و نمونههای حاوی مقادير متفاوت فیبر گريپفروت

-

افزایش فریپ گریپفروت باعﺚ کاﻫش مقدار  pHکیکﻫای
تولیدی گردید .بهﻃوری که نمونه ﺷاﻫد دارای بیشترین  pHو
نمونه حاوی  2درصد فیبر گریپفروت دارای کمترین مقدار pH
بود.

ترکیبات شیمیايي کیکهاى غنﻰشده
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07
در جدول  2آنالیز ترکیبات ﺷیمیایی کیکﻫاى غنﻰﺷده
با فیبر گریپفروت به نمایش درآمده است .با افزایش درصد
فیبر گریپفروت از صﻔر تا  2درصد مقدار رﻃوبت و فیبر
کیکﻫا افزایش یافت درحالیکه مقدار پروتئین و  pHموجود در
کیکﻫا کاﻫش یافت .از ﻃرفی با افزایش مقدار فیبر
گریپفروت ،درصد فیبر کیکﻫای تولیدی به ﻃور معنیداری
نسبت به ﺷاﻫد افزایش یافت .بهﻃوری که نمونه حاوی  2درصد
فیبر گریپفروت با  2/37درصد ،بیشترین مقدار فیبر و نمونه
ﺷاﻫد با  0/82درصد ،کمترین مقدار فیبر را دارا بود .ﻫمﭽنین

 -حجم مخصوص نمونههای کیک

با توجه به نتایج ﺷکل  3افزودن فیبر گریپفروت تا
سطح  8درصد تﻔاوتی در حجﻢ کیکﻫای تولیدی نسبت به
نمونه ﺷاﻫد ایجاد نکرده است ولی در سطوح باﻻتر سبب
کاﻫش حجﻢ کیک به میزان ﻗابل مالحظهای ﺷده است.

جدول  -2آزمايشات شیمیايي کیک شاهد و نمونههای حاوی فیبر گريپفروت
فیبر گريپفروت

رطوبﺖ

پروتئین

فیبر

(درصد)
(0ﺷاﻫد)

(درصد)
83/2±0/02e

(درصد)
1/٩2±0/08a

(درصد)
0/82±0/32e

0/5

33/3±0/08d

1/42±0/01b

0/37±0/88d

7/8٩±0/02b

8

33/3±0/03

1/25±0/07

8/28±0/83

٩/32±0/08

c

c

c

pH
a

c

7/23±0/08

8/5

34/٩±0/88b

1/08±0/83d

2/22±0/42b

٩/53±0/03d

2

35/3±0/08

7/13±0/2٩

2/37±0/82

٩/2٩±0/08

a

e

a

اعداد دارای حروف متﻔاوت در ﻫر ستون تﻔاوت معنیداری با یکدیگر دارند (.)p<0/05

e

۴.۵
a

a
۴.۰

ab
b

حجم مخصوص (میلی لیتر بر گرم)

۳.۵

c

۳.۰
۲.۵
۲.۰
۱.۵
۱.۰
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۰.۵
۰.۰
۲.۰

۱.۵

فیبر گریپ ۱.۰
فروت (درصد)

۰.۵

۰.۰

شکل -3تاثیر افزودن فیبر گريپفروت بر حجم مخصوص کیک

- -تخلخل نمونههای کیک

با توجه به نتایج ﺷکل  4افزودن فیبر گریپفروت تا
سطح  8درصد تﻔاوتی در میزان تخلخل کیکﻫای تولیدی
نسبت به نمونه ﺷاﻫد ایجاد نکرده است ولی در سطوح
باﻻتر سبب کاﻫش تخلخل کیکﻫا نسبت به نمونه ﺷاﻫد
ﺷده است.

07

است .فاکتور * aکه نماینگر گرایش رنﮓ بافت کیک به
سمت رنﮓ ﻗرمز میباﺷد در کلیه نمونهﻫا تﻔاوت معنیداری
مشاﻫده نشد .فاکتور * bکه نماینگر رنﮓ زرد بافت مغز
کیک است در کلیه تیمارﻫا نسبت به نمونه ﺷاﻫد افزایش
معنیداری داﺷت.

 -بافﺖ نمونههای کیک

نتایج آزمون بافت نمونهﻫای کیک با مقادیر مختلف
فیبر گریپفروت در ﺷکل  5آمده است .ﻫمانﻃور که
مشاﻫده میﺷود ،با افزایش درصد جایگزینی فیبر
گریپفروت بجای آرد گندم ،سختی بافت نمونهﻫای کیک
بهﻃور معنیداری نسبت به ﺷاﻫد افزایش مییابد.
 -ارزيابي مﺆلفههای رنگي پوسته کیک (*)a* b* L

ﻫمانطور که در جدول  4کامال مشهود است با افزودن
فیبر گریپفروت در کلیه سطوح فاکتور * Lکه نماینگر
روﺷنی رنﮓ بافت کیک است افزایش معنیداری یافته

ارزیابی حسی نمونهﻫا نشان داد که مصرفکنندگان از
کیکﻫای حاوی  8درصد فیبر گریپفروت رضایتمندی
بیشتری نسبت به نمونه ﺷاﻫد داﺷتند ،درحالیکه نمونهﻫای
حاوی  0/5و  8/5درصد فیبر گریپفروت امتیاز مشابه
نمونه ﺷاﻫد کسب نمودند.

بحث
با توجه به نتایج دانسیته و ویسکوزیته خمیر ،ﭼنین بهنظر
میرسد که به دام افتادن حبابﻫای ﻫوا در خمیر کیکﻫای
حاوی فیبر گریپفروت ،در افزایش ویسکوزیته ،افزایش
ﻗوام خمیر و کاﻫش دانسیته خمیرﻫای مذکور موﺛر بوده
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 -پذيرشکلي

۲۵
a
ab

ab

۲۰

b
c

۱۵

۱۰

۵

۰
۲.۰

۱.۵

۱.۰

۰.۰

۰.۵

فیبر گریپ فروت (درصد)

شکل  -4تاثیر افزودن فیبر گريپفروت بر درصد تخلخل کیک

۱۴
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a

۱۲

b
c

۰.۵

۰.۰

۸
۶
۴
۲
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۰
۲.۰

۱.۵

۱.۰

فیبر گریپ فروت (درصد)

شکل  -5میانگین سفتي بافﺖ نمونههای کیک حاوی مقادير متفاوت فیبر گريپفروت

سفتی بافت (نیوتن)

d

e

۱۰

تخلخل (درصد)
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۵.۰

a

ab

b

۴.۵

b

c

۳.۵
۳.۰
۲.۵
۲.۰
۱.۵
۱.۰
۰.۵

امتیاز پذیرش کلی در آزمون حسی

۴.۰

۰.۰
۲.۰

۱.۰

۱.۵

۰.۰

۰.۵

فیبر گریپ فروت (درصد)
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شکل  -6تاثیر فیبر گريپفروت در سطوح متفاوت بر امتیاز پذيرشکلي کیکها در آزمون حسي

جدول  -4تأثیر فیبر گريپفروت در سطوح متفاوت بر میزان مﺆلفههای رنگي کیک اسفنجي
مﺆلفههای رنگي
11/51±2/82a

-2/75±8/04a

32/25±2/05e

847/3٩٩

0/5
34/35±8/41
-2/4٩±0/31
18/3٩±2/22
c
a
c
8
3٩/84±2/53
-2/2٩±0/3٩
71/٩5±3/28
b
a
d
8/5
33/22±2/55
-2/21±8/82
٩3/51±2/42
a
a
e
2
44/35±2/33
-2/84±8/28
٩5/٩3±3/47
اعداد دارای حروف متﻔاوت در ﻫر ستون تﻔاوت معنیداری با یکدیگر دارند (.)p<0/05

85٩/45٩
8٩2/7٩٩
818/23٩
205/352

صﻔر (ﺷاﻫد)
b

است .نجﻔی و ﻫمکاران ( )2081در تحقیقات خود عنوان
نمودند که جایگزینﻰ آرد گندم با فیبر پرتقال در کیک
مافین سبب کاﻫش دانسیته خمیر گردید .نتایج تحقیقات
حاضر با نتایج تحقیقات  Masoodiو ﻫمکاران ()2002
مطابقت داﺷت که اعالم نمودند افزودن تﻔاله سیب بهعنوان
منبع فیبر رژیمی به کیک سبب کاﻫش دانسیته خمیر آن
میگردد .روند افزایشی مشاﻫده ﺷده در ویسکوزیته
نمونهﻫای مذکور ،مربوط به افزایش میزان فیبر میباﺷد .در
میوه جات ،دیواره سلولی بخشی مهﻢ محسوب میﺷود و
ویژگی اتصال با مولکولﻫای آب در فیبرﻫای میوه باعﺚ
بهبود رفتارﻫای رﺋولوژیکی در مواد غذایی میگردد.
بهﻃورکلی ویژگی کلیدی فیبر میوهﻫا ،خاصیت ﻫیدراته
ﺷدن یا جذب آب آن میباﺷد .جذب آب توسط فیبر میوه،

a

d

توانایی رﺷد و متورم ﺷدن ،باﻻ بردن ویسکوزیته و
جلوگیری از سینرزیس را توجیه میکند ( Sahan et al.,
 .)2013نتایج بهدست آمده با نتایج  Salehiو ﻫمکاران
( )208٩که ویژگیﻫای فیزیکوﺷیمیایی کیک غنیﺷده با
پودر سیب را بررسی میکردند مطابقت دارد .ﻫمﭽنین
نجﻔی و ﻫمکاران ( )833٩در تحقیقات خود عنوان نمودند
که جایگزینﻰ آرد گندم با فیبر پرتقال در کیک مافین سبب
افزایش ویسکوزیته خمیر گردید.
افزایش مقدار رﻃوبت کیک ،با افزایش مقدار فیبر،
ناﺷی از ترکیبات جاذب الرﻃو به موجود در فیبر گریپفروت
است که با جذب بیشتر و ﻗدرت نگهداری بیشتر آب سبب
افزایش مقدار رﻃوبت در محصول حاصله میﺷوند .نتایج
این تحقیق با نتایج  Bhatو ﻫمکارش بر تﺄﺛیر جایگزینﻰ
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آرد گندم با پودر کدوحلوایی مطابقت دارد .این محققین
افزایش رﻃوبت کیک دارای آرد ترکیبی گندم و پودر کدو
حلوایی را به ویژگی آب دوستی پودر کدو تنبل و ﻇرفیت
جذب آب باﻻتر در آرد ترکیبی در مقایسه با آرد گندم نسبت
دادند ( .)Bhat & Bhat, 2013نتایج بررسی وﻃن دوست
و ﻫمکاران ،نیز بر افزایش رﻃوبت نان ﻫمبرگر با افزایش
مقدار پودر سنجد دﻻلت داﺷت (وﻃن دوست و ﻫمکاران،
 .)8335افزایش درصد فیبر گریپفروت در فرموﻻسیون
کیک به ﻃور معنیداری باعﺚ کاﻫش میزان پروتئین
کیکﻫای تولیدی نسبت به کیک ﺷاﻫد ﺷد .با توجه به
کاﻫش درصد آرد گندم در فرموﻻسیون کیکﻫای تولیدی،
کاﻫش پروتئین ﻗابل پیش بینی بود .صالحی و ﻫمکاران
( )8335در تحقیقات خود نشان دادند که افزودن پودر سیب
به عنوان منبع فیبر رژیمی به کیک ،سبب کاﻫش پروتئین
محصول میﺷود .استﻔاده از فیبر پرتقال به دلیل جذب آب
بیشتر و تاﺛیر بر میزان تحرک یونﻫای ﻫیدروژن ،در
کاﻫش میزان  pHنمونهﻫای کیک بسیار موﺛر بوده
( Masoodi .)Lundberg, 2005و ﻫمکاران ( )2002در
تحقیقات خود نشان دادند که افزودن تﻔاله سیب به عنوان
منبع فیبر رژیمی به کیک ،سبب کاﻫش  pHمحصول
07
میﺷود.
دلیل کاﻫش حجﻢ مخصوص کیکﻫا ،احتماﻻ ناﺷی از
کاﻫش مقدار گلوتن و در نتیجه کاﻫش ﻗدرت نگهداری گاز
در خمیر میباﺷد .نتایج بررسی زارع و ﻫمکاران ( )8335نیز
نشان داد که جایگزینی آرد گندم با پودر سنجد حجﻢ کیک
را کﻢ میکند .این محققین بیان نمودند که علت این
کاﻫش احتماﻻ تغییرات ویسکوزیته و جرم حجمی خمیر
بوده است Salehi .و ﻫمکاران ( )208٩نشان گزارش
نمودند که جایگزینی آرد گندم با پودر سیب سبب کاﻫش
حجﻢ و افزایش دانسیته کیک میﺷود .کاﻫش میزان
تخلخل کیکﻫا با افزودن فیبر گریپفروت را میتوان به
تغییر ترکیبات خمیر و در نتیجه کاﻫش ﻗدرت انبساط و
نگهداری گاز در خمیر نسبت داد ،که منجر به کاﻫش اندازه
حﻔرات تشکیل ﺷده در بافت کیک و کاﻫش تخلخل کمتر
کیک ﺷده است Heenana .و ﻫمکاران ( )2080گزارش
کردند که تخلخل تمام نمونهﻫا با افزایش سطح فیبر
کاﻫش مییابد که متعاﻗبا این موضوع باعﺚ افزایش سختی
کیک میﺷود Gomez .و ﻫمکاران ( )2001اعالم نمودند

که افزودن فیبر آرد نخودﭼی سبب کاﻫش تخلخل کیک
میﺷود .با افزایش درصد جایگزینی فیبر گریپفروت بجای
آرد گندم ،سختی بافت نمونهﻫای کیک نسبت به نمونه
ﺷاﻫد بهﻃور معنیداری افزایش مییابد .بهﻃور کلی فاکتور
سختی تلﻔیقی از میزان مقاومت مغز و پوسته در اﺛر
فشردگی است .از ﻃرف دیگر استحکام کیک ارتباط
مستقیمی با دانسیته و ارتباط غیر مستقیمی با حجﻢ کیک
دارد بهﻃوریکه ﻫر ﭼه دانسیته افزایش یابد ،استحکام و
مقاومت کیک نیز بیشتر میﺷود ،بنابراین میزان سختی نیز
افزایش مییابد ( .)Lee et al., 2005صالحی و ﻫمکاران
( )8335اعالم نمودند با افزودن پودر سیب به کیک
اسﻔنجی ،حجﻢ کیک کاﻫش و سﻔتی آن افزایش مییابد.
ﻫمﭽنین  Gomezو ﻫمکاران ( )2001اعالم نمودند که در
اﺛر افزودن فیبر آرد نخودﭼی سﻔتی بافت کیک افزایش
مییابد.
افزایش رنﮓ زرد نمونهﻫا در اﺛر افزایش مقدار فیبر را می-
توان به وجود رنگدانهﻫای زرد کاروتنوﺋیدی در فیبر گریپفروت
نسبت داد .مجموع این فاکتورﻫا منجر به افزایش معنیدار
میزان ﻗهوهای ﺷدن (اندیس  )BIرنﮓ مغز کیک نسبت به
نمونه ﺷاﻫد ﺷده است .عظیمی محله و ﻫمکاران ()8332
کاﻫش میزان روﺷنایی را در نمونهﻫای ماست میوهای حاوی
فیبر پرتقال را گزارش کردند .جایگزینﻰ پودر ﻗارچ صدفﻰ با آرد
کیک اسﻔنجﻰ باعﺚ کاﻫش زردى و روﺷنایﻰ پوسته کیک ﺷد
در حالﻰکه ﻗرمزى افزایش یافت ( Jeong and Shim,
.)2004
امتیاز پذیرشکلی میانگین امتیاز سایر ویژگیﻫای
حسی (ﺷامل رنﮓ پوسته ،ﻗابلیت جویدن ،سﻔتی بافت،
ﻃعﻢ ،تخلخل و خاصیت ارتجاعی) است .مصرف کنندگان
از کیکﻫای حاوی  8درصد فیبر گریپفروت رضایتمندی
بیشتری نسبت به نمونه ﺷاﻫد داﺷتند ،بهنظر میرسد
پذیرش مصرفکنندگان به کاﻫش سختی کیک تولیدی تا
سطح  8درصد فیبر گریپ فروت مرتبط باﺷد .نجﻔی و
ﻫمکاران اعالم کردند با افزایش فیبر پرتقال در کیک
پذیرشکلی بیشتر ﺷده و نمونه حاوی  2درصد فیبر پرتقال
بیشترین مقبولیت را داﺷت.
نتیجهگیری
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Introduction: Deficiency of fiber compounds in diets leads to constipation, cardiovascular
diseases and various types of cancers. Therefore, in this research, grapefruit fiber was used as
a hybrid compound in the formulation of sponge cake.
Materials and Methods: In this study, grapefruit fiber was first added to cake formulation at
five levels of zero, 0.5, 1, 1.5 and 2% as a substitute for flour. The viscosity of the dough was
measured by Brookfield viscometer. After making the cake, the specific volume, amount of
porosity, texture, color components, and acceptability were investigated.
Results: The results indicated that by increasing the amount of dietary fiber, the dough
viscosity, fiber percentage, cake moisture, texture firmness and b * color were significantly
increased, while dough density, pH, cake protein and L * color were significantly decreased
as compared to the control sample. The specific volume and porosity of the cakes containing
grapefruit fiber were not significantly different up to 1% of the control sample but decreased
at higher levels of specific volume and porosity of the cakes therefore the difference was
significant as compared to the control sample. Based on the results of the acceptance
mediated by sensory properties, it was found that the sample containing 1% grapefruit fiber
was the most accepted among the referees.
Conclusion: The result indicated that, adding 1% grapefruit fiber to the cake can improve the
nutritional value of the cake while maintaining the quantitative and qualitative characteristics
of the cake.
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