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چکیده
دونات بهواسطه ویژگیهای ارگانولپتیک مناسب از پرمصرفترین محصوالت غذایی در سراسر جهان محسوب میشود .امروزه با گسترش دیابت و تغییر سبک
زندگی ،مصرفکنندگان توجه زیادی به استفاده از مواد غذایی فاقد شکر و محصوالت رژیمی نشان میدهند .بنابراین ،در این پژوهش امکانسنجی تولید دونات فاقد
شکر بهعنوان یک محصول رژیمی با استفاده از جایگزینکنندههای استویا ،اریتریتول و مالتودکسترین مطالعه شد .برای این منظور ،ابتدا مخلوط شیرینکننده فاقد
کالری (استویا ،اریتریتول و مالتودکسترین) طراحی شد .این مخلوط به جای شکر با نسبت صفر (شاهد)( 05 ،کم شکر) و  055درصد (فاقد شکر) در فرموالسیون
دونات و آیسینگ افزوده شد .بررسی خصوصیات کیفی شامل محتوی رطوبت ،جذب روغن ،دانسیته ،رنگ و نسبت تخلخل و ارزیابی حسی برای دوناتها انجام
گرفت .همچنین ،خصوصیات کیفی ماندگاری دونات شامل ارزیابی نرمی بافت ،عدم جذب آیسینگ و عدم رشد کپک طی  01روز بررسی گردید .تجزیه و تحلیلهای
آماری در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد ( .)p>5/50نتایج نشان داد که ،جایگزینی  055درصد شکر در دونات از نظر حفظ خصوصیات کیفی موفقیتآمیز بود.
خواص کیفی دونات با  05درصد جایگزینی (محصول کم شکر) مطلوب نبود .دونات فاقد شکر خواص کیفی (دانسیته ،تخلخل ،رنگ و ماندگاری) مناسبی در مقایسه
با شاهد داشت .جذب روغن دونات فاقد شکر با نمونه شاهد اختالف معنیدار نداشت و ارزیابی حسی آن نیز بسیار مطلوب بود .بنابراین از مخلوط شیرینکنندههای
فاقد کالری و کم کالری در این پژوهش میتوان در تهیه دونات فاقد شکر بهره گرفت.
واژههای کلیدی :دونات ،رژیمی ،استویا ،اریتریتول ،مالتودکسترین.

مقدمه

1

دونات2

یک ماده غذایی آردی رایج در منطقه آمریکای التین
بهخصوص در کلمبیا است .محصوالت آردی بهواسطه ویژگیهای
ارگانولپتیک مناسب از پرمصرفترین محصوالت غذایی در سراسر
جهان محسوب میشوند .فرآروده دونات مخلوطی بر پایه نشاسته ذرت،
نشاسته کاساوا ،پنیر ،آب یا شیر است و عالوه بر این میتواند شامل
آرد ،مخمر ،تخممرغ ،نمک و شکر نیز باشد که تشکیل یک توده پایدار
و همگن را میدهد و بهصورت حلقههایی با غوطهورشدن در روغن
سرخ میشوند .پس از سرخکردن؛ قطعاتی با رنگ طالیی با پوسته ترد
و هسته اسفنجی نرم بهوجود میآید که اغلب بهصورت سریع بایستی
مصرف شوند؛ زیرا فرآیندهای مربوط به کهنگی بالفاصله پس از
سرخکردن شروع میشوند و منجر به بروز سختی و سفتی در دمای
اتاق خواهند شد .فرآیندهای مربوط به مخلوطکردن خمیر شامل
 -0دانشآموخته دکتری مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی ،دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
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فاکتورهای جذب آب ،دما و زمان در ایجاد یک توده خمیری مناسب
اهمیت فراوانی دارند ( .)Correa et al., 2018دوناتها در بسیاری از
کشوها مورد توجه مصرفکنندگان هستند و اگرچه آرد و روش تولید آن
در کشورهای مختلف تفاوتهایی دارد اما بهطور کلی با پوسته بیرونی
ترد به رنگ قهوهای-طالیی 3و هسته کیک مانند شناخته میشوند
( .)Nsabimana et al., 2018دوناتها در دو نوع عمده وجود دارند:
خمیرمایه 1مخمری و خمیرمایه شیمیایی .دوناتهایی با خمیرمایه
شیمیایی به نام دونات کیکی 0نیز شناخته میشوند .دوناتهای با
خمیرمایه مخمری روغن بیشتری در مقایسه با دوناتهای خمیرمایه
شیمیایی جذب میکنند ،که علت آن سرخ شدن در مدت زمان
طوالنیتر میباشد .اگرچه الزم به ذکر است که روغن افزودنی نیز در
خمیره دوناتهای شیمیایی وجود دارد (.)Shih et al., 2001

2 Doughnut
3 Golden-brown
4 Leavened
5 Cake doughnut
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امروزه تغییر شکل زندگی جوامع و با توجه به اهمیت مصرف
فرآرودههای رژیمی و کم کالری و عالفهمندی به تغذیه مناسب باعث
شده است تا مصرفکنندگان مواد غذایی تمایل کمتری نسبت به چربی،
قند و کالری نشان دهند .بنابراین تقاضای مصرف غذاهای
کم کربوهیدارت 0رو به افزایش است (.)Parsons et al., 2013
بنابراین صنعت غذا بهعنوان یکی از مهمترین صنایع در ارتباط با جامعه،
موظف به تولید مواد غذایی با کمترین احتمال ایجاد خطر در
مصرفکننده میباشد و بایستی روز به روز در زمینه ترکیبات مختلف و
افزودنیهای کاربردی در موادغذایی آگاهی الزم را کسب کند .از طرفی،
صنعت غذا برای بازطراحی 2مواد غذایی سنتی با هدف دستیابی به
ارزش غذایی بهینه با چالش رو به رو است .زیرا کاهش میزان شکر و
چربی در سیستمهای کیکی خواص حسی و ساختاری را تحت تاثیر قرار
میدهد ( .)Rodríguez-García et al., 2014اگرچه مصرفکنندگان
تمایل به مواد غذایی سالم دارند اما بایستی توجه داشت که ارزیابی
حسی آنها از ماده غذایی از عوامل مهم در تجاریسازی محصوالت
است (.)Dueik et al., 2014
شیرینکنندههایی که میتوانند در محصوالت نانوایی بهکار روند را
بر اساس منشاء (شیرینکننده طبیعی و مصنوعی) و براساس محتوی
انرژی آنها میتوان طبقهبندی کرد .طبقهبندی براساس انرژی شامل
دو گروه میشود :عوامل به شدت شیرینکننده فاقد-انرژی 3و
شیرینکنندههای کاهشدهنده انرژی بر مبنای کربوهیدارتها 1مانند
مونو یا دیساکاریدها و پلیالها مانند شیرینکنندههای حجمی0
( .)Struck et al., 2014در محصوالت نانوایی ،شیرینکنندهها نقش
مهمی در تامین رطوبت ،شیرینکنندگی ،ایجاد بافت و افزایش
عمرماندگاری محصول دارند (.)Mariotti and Alamprese, 2012
براساس استاندارد محصوالت فاقد شکر با پلیالها میتواند با این ادعا
برچسبگذاری شوند که "موجب تخریب دندان نمیشوند "6یا "فاقد
شکر" یا "انرژی کاهشیافته" هستند .در اتحادیه اروپا سطح انرژی
حداقل باید  35درصد پایینتر از محصوالت معمول باشد
( .)Anonymous, 2006عامل جایگزین بایستی شیرینی مشابه شکر
را فراهم نماید .همچنین بایستی بی رنگ ،بدون بو و غیربیماریزا باشد
و پروفایل طعمی آن مشابه با ساکارز بهعنوان مرجع باشد .اگر چنین
شیرینکنندهای بهصورت فرآیندی تا حد زیادی شباهت به ساکارز داشته
باشد ،احتمال موفقیت امکانسنجی آن برای کاربردهای صنعتی بیشتر
خواهد بود ( .)Nabors, 2012شیرینکنندههایی که قصد جایگزینی

آنها در برابر ساکارز وجود دارد بایستی محلول در آب باشند ،عطر و
طعم کافی داشته باشند و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشند.
همچنین این ترکیبات بایستی از قوانین ملی و بینالمللی تبعیت کنند
( .)Gomez, 2008استفاده از شیرینکنندههای جایگزین موجب کاهش
میزان کالری مواد غذایی میشود و میتواند در تامین نیازهای افزاد
دیابتی مفید باشد ( .)Kaur, 2018استفاده از الکل قندها و
جایگزینهای شکر مانند استویا در محصوالت نانوایی در بیشتر کشورها
مجاز است (.)Nelson, 2000
استویا 7که از استویول 8و گلیکوزیدها تشکیل شده است در برابر
حرارت و  pHمقاوم است و قابل تخمیر نیست .بنابراین مقدار آن به
نحوی بایستی انتخاب شود که اثری روی پخت نداشته باشد .در مقابل
شیرینکننده حاوی دکستروز و مالتودکسترین نیز مقاوم به حرارت است
و میتواند پخت روی آن موثر باشد و خواص کیفی تخمیر را حفظ نماید
( .)Kaur, 2018شیرینکننده استویوزید 9یا استویا ،که ترکیبی با منشا
طبیعی است ،در بسیاری از کشورها مورد استقبال خوبی قرار گرفته
است .استویا گیاهی چند ساله و بومی نواحی شمالی آمریکای جنوبی
(پاراگوئه) است .استویوزید ماده موثره موجود در برگ استویا جزء خانواده
دیترپن 05است که شیرینی معادل  055تا 355برابر شکر دارد و میزان
کالری آن صفر است .استویوزید بهعنوان فراوانترین ترکیب
شیرینکننده  0تا  05درصد وزن برگ خشک را شامل میشود .استویا
در برخی از کشورها ،مانند ژاپن ،برای چندین دهه بهعنوان یک
شیرینکننده استفاده میشود .جایگزینی شیرینکننده استویا به جای
شکر در فرموالسیون ،عالوه بر اینکه موجب ایجاد طعم شیرین و
خوشایندی در این محصول می گردد ،از طریق کاهش اندیس پراکسید
چربی نیز موجب بهبود کیفیت و افزایش عمر ماندگاری محصول
میشود و تولید فرآورده رژیمی را به همراه خواهد داشت .تحقیقات
دندانپزشکی نشان میدهد که مصرف محصوالت حاوی استویا رشد
میکروارگانیسمهای دهانی را متوقف مینماید ( ;Grenby, 1991
 .)Gasmalla et al., 2014; Shahidi Noghabi et al., 2016استویا
به دلیل پایداری مناسب در دماهای باال ،یک افزودنی کاربردی در
صنایع پخت با ایجاد احساس دهانی مطلوب میباشد ( Savita et al.,
.)2004
بهمنظور کاربرد استویا در محصوالت بهعنوان جایگزین شکر جهت
حفظ نسبتهای فرموالسیون بایستی از پرکنندههایی از جمله
شیرینکنندههای کم کالری مانند اریتریتول 00و مالتودکسترین بهره

1 Low-carb foods
2 Redesign
3 Energy-free highintensity sweetening agents
4 Carbohydrate-based reduced energy sweeteners
5 Bulk sweeteners
6 Does not promote tooth decay

7 Stevia
8 Steviol
9 Stevioside
10 Diterpene
11 Erythritol
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گرفت .اریتریتول جزء پلیالها 0است که از گلوکز به کمک فرآیند
تخمیر بهدست میآید و بهعنوان شیرینکنندههای حجمی شناخته
میشوند .پلیالها مقدار انرژی کمتری را در مقایسه با ساکارز در حجم
یکسان فراهم میکنند و موجب ایجاد ساختار ،مزه و جرم در خمیر
میگردند (.)Ghosh and Sudha, 2012; Lin et al., 2010
اریتریتول یک قند الکل چهار کربنی با شیرینی متغیر  5/6تا  5/8نسبت
به ساکارز است و به همین دلیل از آن با اختالط با استویا به منظور
ایجاد شیرینی مشابه با ساکارز در تولید فرآوردهها استفاده میگردد.
اریتریتول برای دستیابی به غذاهای عملگرا 2بسیار مناسب است ،زیرا
تحمل هضم باالیی 3دارد و غیرکالریزا ،1غیربیماریزا 0و
غیرگالیسمیک( 6مفید برای افراد دیابتی ،ایجاد احساس سیری
طوالنیتر ،تاثیر مناسب بر سیستم ایمنی بدن) است و همچنین خواص
آنتیاکسیدانی و سالمتبخشی دارد ( .)Storey et al., 2007عدم وجود
گروهای آلدو 7و کتو 8در پلیالها موجب میشود که این ترکیبات در
واکنش قهوهایشدن مایالرد 9در حضور آمینواسیدها شرکت نکنند.
پلیالها در مقایسه با ساکارز مزیتهای فراوانی دارند ،زیرا توسط
میکروارگانیسمهای دهانی به سختی متابولیزه میشوند یا اصالً
متابولیزه نمیشوند ( .)Ghosh and Sudha, 2012عالوه بر این
اریتریتول دارای خواص آنتیاکسیدانی نیز میباشد .بهطور کلی
اریتریتول برای محصوالت نانوایی بسیار مناسب است اما با این وجود
برخی مشکالت برای کاربرد آن به تنهایی توسط پژوهشگران ذکر شده
است .بهعنوان مثال هنگامی که اریتریتول با چربیها مانند کره ترکیب
میگردد ،اثر سرمایش 05میتواند بافت مومی 00را به وجود آورد .یکی
دیگر از مشکالت احتمالی اریتریتول این است که آب جذب نمیکند و
این امر باعث میشود تا محصوالت نانوایی پختهشده با الکل قند زودتر
خشک شوند .همچنین اریتریتول تمایل به تبلور دارد ( Lin et al.,
.)2010
پژوهشگران کاربرد مالتودکسترین در کاهش شیرینی ،بدون
کاستهشدن از محتوی مواد جامد کل ،را در تولید محصوالت غذایی
مناسب دانستند ( .)Kennedy et al., 1995مالتودکسترین با  DEبرابر
با  05با نام تجاری اینامالت  02005شناخته میشود که پودر سفید رنگی
است که با هیدرولیز آنزیمی از سوسپانسیون نشاسته ژالتینهشده بهدست
میآید و به عنوان پرکننده ،03حامل و عامل حجمدهنده 01در محصوالت
شیرینیسازی ،دسرها ،محصوالت نانوایی و محصوالت گوشتی بهکار
1 Polyol
2 Functional food
3 Digestive tolerance
4 Non-caloric
5 Non-cariogenic
6 Non-glycaemic
7 Aldo
8 Keto
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میرود ( .)Sajilata and Singhal, 2005ژل حاوی مالتودکسترین
میتواند بهعنوان جایگزین چربی خواص حسی مشابهی را ایجاد نماید
(.)Mielea et al., 2015
در زمینه کاربرد استویا در دونات تحقیقاتی انجام نشده است و تنها
در پژوهشی در داخل ایران استفاده از استویا در دونات مطالعه شده
است Shahidi Noghabi .و همکاران ( )2506اثر شیر خشک و
شیرینکننده استویا را روی میزان آکریل آمید و خصوصیات شیمیایی
فرآورده دونات بررسی نمودند .نتایج نشان داد که با افزودن شیر خشک
به فرموالسیون دونات ،درصد رطوبت ،درصد پروتئین ،قند کل ،قند
احیاء و آکریل آمید افزایش و درصد قند غیراحیا و تیرگی در محصول
کاهش یافت .همچنین نوع شیرینکننده از عوامل بسیار مهم در تشکیل
آکریل آمید میباشد و با جایگزین کردن شکر با استویا ،مقدار آکریل
آمید در محصول نهایی کاهش یافت .در رابطه با جایگزینی شکر در
سایر محصوالت نانوایی مانند کوکی ،کیک و بیسکویت پژوهشهای
بیشتری انجام شده است ( Zoulias et al., 2000; Zoulias et al.,
2002; Ronda et al., 2005; Savitha et al., 2008; Rodríguez-

 .)García et al., 2014; Chatchavanthatri et al., 2019نتایج
این تحقیقات نشان داده است که امکانسنجی جایگزینی
شیرینکنندههای فاقد کالری در محصوالت نانوایی موفقیتآمیز خواهد
بود .خصوصیات تکنولوژی مخلوطهای شیرینکننده توانست تا حد
زیادی به عملکردهای ساکارز شبیه باشد.
بنابراین در این پژوهش در مرحله اول مخلوط شیرینکننده فاقد
کالری معادل با شکر طراحی شد و در مرحله دوم تولید دونات رژیمی
بر پایه شیرینکنندههای رژیمی استویا ،اریتریتول و مالتودکسترین برای
اولین بار در مقیاس صنعتی انجام گرفت .در نهایت با بررسی تاثیر میزان
سطح جایگزینی شکر با مخلوط شیرینکننده بر روی خصوصیات کیفی
شامل دانسیته و حجم ،نسبت تخلخل ،رنگ ،ماندگاری و ارزیابی حسی،
تولید دونات فاقد شکر با اهداف رژیمی امکانسنجی شد.

مواد و روشها
تهیه خمیر دونات

فرموالسیون صنعتی تهیه خمیر دونات براساس جدول  0در نظر
گرفته شد .تعداد دونات مورد نیاز  25عدد بود و بر همین اساس نسبتها
برای تهیه  2555گرم خمیر محاسبه گردید .در پیش آزمون مشخص
9 Maillard
10 Cooling effect
11 Waxy
12 Inamalt 110
13 Filler
14 Bulking agent
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شد که میزان آب در فرموالسیون شاهد (فاقد صمغ) بایستی  02/0گرم
بیتشر از حد تئوری مقیاس صنعتی یعنی برابر با  108/809گرم باشد تا
خمیر مناسبی را در مقیاس آزمایشگاهی بدست دهد.
آمادهسازی مخلوط شیرینکننده رژیمی

برای این منظور ،از مخلوط سه شیرینکننده استویا ،اریتریتول و
مالتودکسترین استفاده شد .مطابق با  )2507( Danielsمیزان
شیرینکننده مورد استفاده برای ایجاد بهینه شیرینی معادل شکر با انجام
پیش آزمون حسی مشخص گردید .بهصورت تئوری مطابق با Savita
و همکاران ( )2551شیرینی یک گرم استویا در  055میلیلیتر آب معادل

با محلول حاصل از  25گرم ساکارز است .از آزمون عملی مشخص شد
که اگر شیرینی ساکارز  055باشد شیرینی ترکیبات استویا ،اریتریتول و
مالتودکسترین ( )DE=10بهترتیب  75 ،355و  00خواهد بود .بر این
اساس میزان بهینه هر یک از شیرینکنندهها جهت دستیابی به مخلوط
محاسبه شد بهگونهای که بتوان آن را به نسبت یک به یک شکر
جایگزین نمود .بدین منظور ابتدا "مخلوط شیرینکننده" با شیرینی
چهار برابر ساکارز طراحی شد تا با استفاده از پرکننده مالتودکسترین با
دقت بیشتری نسبت شیرینی برابر با ساکارز حاصل شود .مشخص شد
اگر  16/070گرم استویا و  097/892گرم اریتریتول با هم مخلوط و
هموژن شود ،مخلوطی با شیرینی چهار برابر ساکارز بهدست میآید.

جدول  -1فرموالسیون معمول دونات
ردیف

ترکیب

مقدار مصرف (گرم)

1

تخم مرغ کامل همزده
آرد گندم
شکر
خمیر مایه تر
نمک طعام
اسید سیتریک خوراکی خشک
پروپیلن گالیکول
بهبوددهنده و ژل دونات
آب آشامیدنی
روغن جامد
مجموع (گرم)

15/839
0231
038/020
29/060
6/032
5/606
06/020
26/968
116/309+02/0
65/879
2555+02/0

2
3
4
5
6
7
8
9
11

جایگزینی شکر در فرموالسیون دونات

مطابق جدول  2با توجه به اینکه میزان شکر ( )Sمورد نیاز در 2555
گرم خمیر برابر با  038/020گرم بود بایستی  05و  055درصد این
میزان شکر در محصول با مخلوط شیرینکننده ( )Bجایگزین گردد (با
سه نسبت ] [S:Bبرابر با ] [05:05] ،[055:5و ] .)[5:055بدین منظور
به میزان یک-چهارم جرم حذفی شکر از "مخلوط شیرینکننده"

استفاده شد و مابقی با پرکننده ( )Fمالتودکسترین جبران گردید .در
محاسبات برای در نظرگیری میزان شیرینی حاصل از جرم
مالتودکسترین و دقت بیشتر؛ متناسب این شیرینی برحسب جرم ساکارز
بهدست آمد و سپس مجددا یک-چهارم این جرم ساکارز نیز از جرم
"مخلوط شیرینکننده" کاسته شد و همان جرم ( )xپرکننده (جبران
مجدد جرم با پرکننده با شیرینی کم) به فرموالسیون اضافه گردید.

جدول  -2درجه جایگزینی شکر ( )Sبا مخلوط شیرینکننده ( )Bو میزان پرکننده ( )Fدر  2111گرم خمیر
تیمار
S:B

111:1
51:51
1:111

تهیه آیسینگ

F+x

B-x

S

مالتودکسترین (گرم)
5
00/916+0/128
053/893+2/807

اریتریتول+استویا (گرم)
5
07/300-0/128
31/630-2/807

شکر (گرم)
038/020
69/262
5

در دونات رژیمی یک آیسینگ بهینه حاصل از "مخلوط
شیرینکننده" بهجای شکر تولید شد .فرموالسیون آیسینگ معمول

بهصورت جدول  3برای  065گرم آیسنگ بود .مقدار آیسینگ مصرفی
برای هر دونات حدود  8گرم در نظر گرفته شد .در نهایت مجموع وزن
آیسینگ و دونات در بستهبندی حدود  00گرم بود .همانند دونات نسبت

صباغی /تولید دونات فاقد شکر با جایگزینی توسط شیرینکنندههای رژیمی ...

جایگزینی "مخلوط شیرینکننده" به جای شکر در آیسینگ نیز صفر،
 05و  055درصد بود .وزن هر یک از اجزای جایگزینشده برای شکر
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در جدول  1نشان داده شده است .برای تهیه آیسینگ رژیمی از آب
( )Wبه جای شربت آیسینگ با بریکس  75استفاده شد.

جدول  -3فرموالسیون معمول آیسینگ دونات
ردیف

ترکیب

مقدار مصرف (گرم)

1

پودر شکر
شربت آیسینگ بریکس 75
نشاسته
جوش شیرین
روغن جامد
مجموع (گرم)

058/061
17/305
5/923
5/500
3/058
065

2
3
4
5

جدول  -4درجه جایگزینی شکر ( )Sبا مخلوط شیرینکننده ( )Bو میزان پرکننده ( )Fو آب ( )Wدر  161گرم آیسینگ
تیمار

W

F+x

B-x

S

S:B

آب (گرم)
02
01

مالتودکسترین (گرم)
5
15/702+0/009
80/123+2/239

اریتریتول+استویا (گرم)
5
03/075-0/009
27/010-2/239

شکر (گرم)
058/061
01/282
5

111:1
51:51
1:111

تهیه خمیر دونات

شکل  0تجهیزات تهیه خمیر دونات را نشان میدهد .برای مخلوط
کردن نهایی و تولید خمیر از یک همزن نیمه صنعتی ( Xuzhong
)MACS Advertises Dough Mixer-Model Number: szm20
مطابق (شکل  -0الف) و پروب مارپیچی مطابق (شکل  -0ب) استفاده
شد.

کفایت این مرحله با توجه به شکل کشسانی خمیر در نظر گرفته
میشود که بایستی کششپذیری مناسبی تا ایجاد یک الیه نازک خمیر
را داشته باشد .بدین منظور مقدار آب اضافی در خمیر حاوی شیرینکننده
رژیمی (مازاد بر  108/809گرم) و مدت زمان همزدن اهمیت دارد که
بهصورت پیشآزمون برای فرموالسیونها محاسبه شد و در جدول ()0
نشان داده شده است .الزم به ذکر است که نصف زمان همزدن روی
دور کُند و نصف آن روی دور تند یا ضربهای برآورد شد.

شکل  -1تجهیزات تهیه خمیر دونات (الف) همزن نیمه صنعتی (ب) پروب همزن

ورز دادن و قالبگیری خمیر

طی ورز دادن خمیر از وردنه و یک صفحه پالستیکی استفاده شد.
ابتدا روی صفحه پالستیکی مقداری آرد پاشیده شد و سپس خمیر توسط

وردنه بهصورت الیهای با ضخامت  9-05میلیمتر روی آن در آمد.
ضخامت خمیر در نقاط تصادفی با کولیس دیجیتال اندازهگیری شد.
سپس قالبگیری خمیر دونات با استفاده از قالبی شش ضلعی انجام
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گرفت .وزن هر دونات قالبگیریشده بایستی حدود  17گرم باشد .مدت
زمان الزم برای ورز دادن و قالبگیری  05-00دقیقه بود .تعداد 25

چانه خمیر دونات برای هر فرموالسیون ( 3فرموالسیون) قالبگیری و
توزین شد و وزن دقیق هر چانه خمیر ثبت گردید.

جدول  -5مقدار آب مازاد و زمان همزدن برای فرموالسیونهای مورد آزمون
تیمار

درصد جایگزینی شکر

مقدار آب مازاد (گرم)

زمان همزدن (دقیقه)

شاهد

5
05
055

صفر
08/7
25/21

05
05
05

کم شکر
فاقد شکر

تخمیر و سرخکردن

بهمنظور تخمیر ،گرمخانهگذاری صنعتی در دمای  15درجه
سانتیگراد و رطوبت نسبی  70درصد انجام گرفت .مدت زمان
گرمخانهگذاری برابر با  35-15دقیقه بود .پس از انجام فرآیند تخمیر؛
چانههای خمیر دوناتها با استفاده از سرخکن صنعتی در دمای 085
درجه سانتیگراد فرآوری شدند .مدت زمان سرخکردن در طرف اول 95
ثانیه و در طرف دوم  70ثانیه بود .پس از خروج از سرخکن ،دونات به
مدت  355ثانیه در هوای محیط سرد شد و سپس توزین همه نمونهها
انجام گرفت و وزن دقیق بعد از فرآوری نیز ثبت گردید.

 050درجه به مدت  3ساعت انجام شد .سپس با استفاده از رابطه 2
میزان رطوبت نمونه بر مبنای وزن خشک بدون روغن محاسبه گردید.
در این رابطه  Mجرم نسبی رطوبت بر مبنای وزن خشک بدون روغن
( W0 ،)g/g, dbوزن ثابت ظرف فلزی W1 ،وزن ظرف به همراه نمونه
قبل از خشک کردن W2 ،وزن ظرف به همراه نمونه بعد از خشک
کردن و  Woilوزن روغن جذب شده بر حسب ماده خشک (پس از
استخراج روغن به روش سوکسله )2همگی بر حسب گرم میباشند.
تخمین محتوی رطوبت در خمیر نیر با روش یکسانی انجام گرفت (در
خمیر .)Woil=0
()2

قرار دادن آیسینگ و بستهبندی

از کل نمونهها ،سه عدد دونات برای آزمایشات شیمیایی در نظر
گرفته شد و مابقی  07عدد دونات بعد از رسیدن به دمای محیط وارد
مرحله قرار دادن (دیپازیت) 0آیسینگ شد .وزن آیسینگ روی دونات
حدود  8گرم بود .سپس بستهبندی با پلیپروپیلن انجام گرفت.
عکس راندمان سرخکردن

از آنجا که معیار جذب روغن در صنعت؛ وزن دونات پس از
سرخکردن است ،از مقایسه عکس راندمان سرخکردن استفاده شد .زیرا
وزن دونات بعد از سرخکردن با جذب روغن زیاد میشود .بدین منظور،
برای محاسبه راندمان سرخکردن با درنظر گرفتن وزن دوناتهای سرخ
شده و چانههای خام (خمیر) مطابق با  )2550( Akdenizاز رابطه 0
استفاده شد .در این رابطه CW ،وزن دونات سرخ شده ( )gو  Cوزن
دونات سرخ نشده ( )gو  Raراندمان سرخکردن میباشد .سپس عکس
راندمان بهدست آمد.
()0
محتوی و اتالف رطوبت

اندازهگیری محتوی رطوبت دوناتها مطابق با دستورالعمل
 )0990( AOACبا قرار دادن وزن معینی از دونات سرخشده در آون
1 Deposit

اتالف رطوبت

پس از محاسبه محتوی رطوبت در دونات و خمیر مطابق با
و همکاران ( )2502شاخص اتالف رطوبت با استفاده از رابطه  3قابل
محاسبه است .در این رابطه  MLاتالف رطوبت بر حسب گرم بر گرم
خمیر Wdough ،وزن خمیر Mdough ،محتوی رطوبت خمیرWdoughnut ،
وزن دونات و  Mdoughnutمحتوی رطوبت دونات را نشان میدهد.
Lim

()3
محتوی روغن

محتوی روغن دوناتها با استفاده از روش استخراج سوکسله نمونههای
خشک به وسیله پترولیوم اتر به مدت  6ساعت مطابق با دستورالعمل
 )0990( AOACتخمین زده شد .جرم نسبی روغن برحسب ماده خشک
بدون روغن مطابق رابطه  1محاسبه شد .در این رابطه  W1وزن ثابت
اولیه بالن W2 ،وزن نهایی بالن پس از استخراج و  mوزن نمونه خشک
شده فاقد روغن بر حسب گرم میباشند و  Oمیزان روغن جذبشده
برحسب ماده خشک ( )g/g, dbمحاسبه شد .میانگین محتوی چربی
موجود در خمیر اولیه نیز محاسبه گردید و از این مقدار کسر شد.
2 Soxhlet

صباغی /تولید دونات فاقد شکر با جایگزینی توسط شیرینکنندههای رژیمی ...

W 1 W 2
m

()1

O

تحت تیمار روی اسکنر قرار گرفتند و سپس از یک جعبه سیاه جهت
ممانعت از دخالت نورهای محیطی و بازتابش نور و یک خط کش برای
تنظیم مقیاس استفادهشد .تصاویر با کیفیت  355 dpiو فرمت TIFF-
 24 bitتهیهگردید.

جذب روغن

پس از محاسبه محتوی روغن در دونات و خمیر؛ شاخص جذب
روغن با استفاده از رابطه ( )0مطابق  Limو همکاران ( )2502قابل
محاسبه است .در این رابطه  OUجذب روغن بر حسب گرم بر گرم
خمیر Wdoughnut ،وزن دونات Odoughnut ،محتوی روغن دوناتWdough ،
وزن خمیر و  Odoughمحتوی چربی خمیر را نشان میدهد.
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شاخص تخلخل محصول

جهت بررسی تخلخل ،مطابق با  Sarrafو همکاران ()2507
تصاویر برش دونات توسط نرمافزار  ImageJنسخه  1.6.0پردازش شد.
مطابق شکل  2ابتدا تصویر اصلی (شکل  -2الف) به تصویر  8بیتی
(شکل  -2ب) تبدیل شد و سپس تصویر دودویی (شکل  -2ج) ایجاد
گردید .در نهایت ،نسبت مساحت بخشهای تیره ( )Sbو روشن ()Sw
در تصاویر دودویی محاسبه شد و شاخص تخلخل ( )pمطابق رابطه 8
بهدست آمد.

()0
شاخص بازدارندگی از جذب روغن
از نسبت جذب روغن ( )OUبه اتالف رطوبت ( )MLمطابق Lim

و همکاران ( )2502شاخص بازدارندگی جذب روغن ( )URمطابق رابطه
 6محاسبه شد .ذر اینجا شاخص بازدارندگی بیشتر نشاندهنده جذب
روغن بیشتر است.
()6
دانسیته محصول

محاسبه دانسیته با استفاده از روش وزن هکتولیتر دانههای ارزن و
روش جابهجایی مطابق با  Vélez‐Ruizو )2553( Sosa‐Morales
انجام شد .ابتدا ظرفی با حجم مشخص از ارزن پر شد .وزن یک لیتر
ارزن برابر با  736/9گرم بود .سپس وزن نمونه دونات ( )mبا توزین
مشخص شد و در ظرف قرار گرفت و باقیمانده حجم ظرف با ارزن پر
شد .ارزن خارج مانده از ظرف در داخل یک استوانه مدرج ریخته شد و
حجم ( )Vاز روی استوانه مدرج مشخص گردید .این حجم برابر با حجم
اشغالشده توسط نمونه دونات است .در نهایت ،دانسیته ( )dاز رابطه 7
بر حسب ( )g/cm3محاسبه شد.
()7
عکسبرداری از محصول

بهمنظور بررسی تخلخل و رنگ بهترتیب عکسبرداری از برش
دونات و سطح نمونههای دونات انجام شد .عکسبرداری با استفاده از
یک اسکنر مسطح ( ،HP Scanjet G2710ایاالت متحده آمریکا)
مطابق با روش  Romaniو همکاران ( )2559انجام شد .نمونههای

() 8
رنگ محصول
تجزیه و تحلیل رنگ در تصاویر بهدستآمده مطابق  Sabbaghiو
همکاران ( )2508توسط نرمافزار  ImageJنسخه  1.6.0انجامشد .بدین
منظور فضای رنگی  RGBبه * L*a*bبا استفاده از پالگین تبدیل
فضای رنگ تبدیل شد و سپس محاسبه روشنایی ( ،)Lقرمزی ( )aو
زردی ( )bانجام گرفت .پارامترهای شدت تغییرات رنگ ( ،)dEکروما
( )Crو اندیس قهوهای شدن ( )BIنیز محاسبه گردید .شدت تغییر رنگ
( )dEمطابق روش  Dadaliو همکاران ( )2557براساس رابطه
 9 -1محاسبه شد .در این رابطه ،اندیس  iمربوط به پارامترهای رنگی
اولیه * L*a*bیا نمونه خمیر و اندیس  tمربوط به پارامترهای رنگی
نمونه دونات میباشد .مطابق روش  Wojdyłoو همکاران ( )2559از
مولفههای رنگی ( aقرمزی) و ( bزردی) که تعیین کننده وجود رنگدانه
در محصول هستند میتوان شاخص کروما ( )Crرا مطابق رابطه
05-1محاسبه نمود.
()9
()05
رابطه  00حسابشد .در این رابطه ،متغیر  xاز رابطه  02بهدست
میآید.
()00
()02
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شکل  -2پردازش تصاویر برای محاسبه شاخص تخلخل (الف) تصویر اولیه (ب) تصویر  8بیتی (ج) تصویر دودویی
جدول  -6اطالعات آموزش نحوه قضاوت حسی درباره دونات برای ارزیابها
خاصیت حسی

ویژگیهای عمومی مطلوب

رنگ و ظاهر

رنگ یکنواخت ،فاقد لکههای قهوهای
محصولی با عطر طبیعی ،فاقد بوی نامناسب روغن
طعم شیرینی مناسب ،فاقد تلخی
احساس دهانی مطلوب از نظر بافت ،عدم سختی بافت ،عدم وجود حباب سطحی
مطلوبیت نهایی محصول از مجموع خواص حسی ارزیابیشده با توجه به اهمیت و عدم جذب آیسینگ

بو
طعم
بافت
پذیرش کلی

ارزیابی حسی

ارزیابی خصوصیات حسی شامل وضعیت ظاهری ،طعم ،بو ،نرمی
بافت و پذیرش کلی براساس روش معمول صنعتی توسط  05نفر ارزیاب
آموزشدیده و مطابق با  Melitoو  )2503( Farkasصورت پذیرفت.
این کار حداکثر تا سه روز انجام گرفت .جدول  6توصیف هریک از
پارامترهای حسی را برای ارزیابها نشان میدهد .ارزیابی با انتخاب
یک عدد از یک تا ده معادل با الفاظ خیلی خوب ( 9و  ،)05خوب ( 7و
 ،)8متوسط ( 0و  ،)6بد ( 3و )1و خیلی بد ( 0و )2انجام شد.
ماندگاری محصول

آزمون مرتبط با دوره نگهداری دونات در صنعت شامل بررسی نرمی
بافت ،عدم جذب آیسینگ و رشد کپک است که طی مدت دو هفته (01

روز) به صورت روزانه از روز دوم تولید انجام شد و با مقایسه با نمونه
شاهد امتیازدهی مشابه ارزیابی حسی صورت گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

تجزیه و تحلیل آماری برای بررسی تاثیر جایگزینی شکر روی
پارامترهای کیفی اندازهگیری شده بهصورت طرح کامالً تصادفی با در
نظرگیری سه تیمار فرموالسیون به صورت شاهد ،کم شکر و فاقد شکر
انجام گرفت .در صورت وجود اختالف معنیدار مقایسه میانگین دانکن
با سطح اطمینان  90درصد صورت پذیرفت ( .)P<0.05برای تجزیه و

صباغی /تولید دونات فاقد شکر با جایگزینی توسط شیرینکنندههای رژیمی ...

تحلیل آماری از نرمافزار  SPSSنسخه  09استفاده شد .کلیه آزمایشات
با سه تکرار انجام گرفت.

میگردد .شیرینکننده همچنین روی طعم ،ابعاد ،رنگ ،سختی و سطح
محصول پختنی موثر است Struck .و همکاران ( )2501بیان کردند که
برای کاربردهای محصوالت نانوایی ،پایداری عامل جایگزینکننده در
شرایط فرآوری (مانند دمای باال) نقش بسیار مهمی ایفا میکند .عامل
جایگزینی همچنین باید سایر عملکردهای ساکارز در محصوالت نانوایی
مانند قهوهای شدن ،کریستالیزاسیون ،کنترل دمای سفتشدن حرارتی
نشاسته و پروتئین ،ویسکوزیته و تشکیل ساختار و کنترل رطوبت را نیز
داشته باشد Zoulias .و همکاران ( )2552بیان کردند که محصول فاقد
شکر حاوی پلیالها محتوی رطوبت باالتری نسبت به نمونه شاهد
داشت؛ اما این میزان کمتر از حد بیشینهای بود که روی ماندگاری آن
موثر باشد .آنها گزارش کردند که کاربرد پلیالها میتواند موجب نرمی
بافت شود Shih .و همکاران ( )2550بیان کردند که اگر افزودنی مورد
استفاده ظرفیت نگهداری آب قابل توجهی داشتهباشد اثر قابل توجهی
در کاهش جذب روغن خواهد داشت .همانطور که گفته شد ،در این
پژوهش اتالف رطوبت نمونه فاقد شکر اختالفی با شاهد نداشت.
 Rodríguez-Garcíaو همکاران ( )2501بیان کردند که اتالف وزن
طی فرآیند تحت تاثیر ظرفیت نگهداری آب است و افزایش ظرفیت
نگهداری آب در فرموالسیون موجب کاهش اتالف وزنی خواهد شد.
همچنین Chatchavanthatri ،و همکاران ( )2509بیان کردند که
تغییر نوع شیرینکننده از ساکارز به قند الکل میتواند موجب افزایش
سطح رطوبت محصول گردد.

نتایج و بحث
شاخص رطوبت دونات

جدول  7تجزیه واریانس را برای دادههای محتوی رطوبت و اتالف
رطوبت در اثر جایگزینی شکر در تیمارهای مورد آزمون "شاهد (حاوی
 055درصد شکر) ،حذف  05درصدی شکر و حذف  055درصدی شکر"
را نشان میدهد .همانطور که مشخص است ،اختالف میان نمونههای
مورد آزمون از نظر شاخصهای رطوبتی معنیدار بوده است .جدول 8
مقایسه میانگین شاخصهای رطوبتی را تحت تاثیر نسبتهای مختلف
جایگزینی شکر طی آزمون نشان میدهد .همانطور که مشخص است،
محتوی رطوبت نمونه فاقد شکر بهطور معنیداری بیشتر از نمونه شاهد
است و اتالف رطوبت در نمونه حاوی  05درصد جایگزینی از تیمارهای
دیگر بهطور معنیدار بیشتر بود .نمونه شاهد و نمونه فاقد شکر از نظر
اتالف رطوبت اختالف معنیدار نشان ندادند.
در همین راستا )2559( Akesowan ،بیان کرد که با افزایش میزان
اریتریتول در حد  055درصد جایگزینی در کیک ،بافت مرطوبتر و نرم
شد Ghosh .و  )2502( Sudhaبیان کردند که در محصوالت پخت،
شیرینکننده تامینکننده شیرینی ،بافت و جاذب رطوبت 0است و در
نتیجه ماندگاری را تحت تاثیر قرار میدهد و موجب افزایش آن

جدول  -7تجزیه واریانس برای مقایسه اثر جایگزینی شکر روی رطوبت دونات
شاخص رطوبت
محتوی رطوبت

اتالف رطوبت

مجموع مربعات
()SS

درجه آزادی
()df

میانگین مربعات
()MS

5/555
5/555
5/555
5/555
5/555
5/550

2
6
8
2
6
8

5/555
5/555

01/118

5/555
5/555

7/822

تیمار
خطا
کل
تیمار
خطا
کل

F

معنیداری
()sig.

5/550

5/520

جدول  -8مقایسه میانگین رطوبت دونات تحت تاثیر نسبتهای مختلف جایگزینی شکر
تیمار (نسبت جایگزینی شکر برحسب درصد)
صفر (شاهد)
محتوی رطوبت
اتالف رطوبت

51

5/060±5/553 5/072±5/553b
5/035±5/556a 5/006±5/556b
c

111

5/078±5/550
5/000±5/553b
a

 -حروف التین کوچک نشاندهنده مقایسه بین تیمارها است.

1 Humectancy
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شاخص جذب روغن دونات

جدول  9تجزیه واریانس را برای دادههای جذب روغن تحت تاثیر
حذف شکر از دونات نشان میدهد .تیمارهای مختلف آزمون با حذف
شکر از نظر شاخصهای جذب روغن شامل محتوی روغن ،جذب
روغن ،اختالف وزنی ،نسبت وزنی ،بازدارندگی جذب و عکس راندمان
سرخکردن اختالف معنیدار نداشتند .جدول  05مقایسه میانگین
دادههای مختلف شاخصهای جذب روغن را میان تیمارهای مختلف
حذف شکر نشان میدهد .اگرچه نمونههای مختلف از نظر شاخصهای
جذب روغن اختالف معنیدار نداشتند اما نمونه فاقد شکر به دلیل داشتن
حجم بیشتر احتماالً اندکی جذب روغن باالتری نشان داده است که از
این نظر با نمونه شاهد اختالف معنیدار ندارد .شاخص نسبت وزنی قبل
و بعد از سرخکردن؛ مشابه بودن جذب روغن تیمارهای مورد آزمون را
بهخوبی نمایان میسازد.
مطابق با  Danaو  )2556( Saguyو همچنین  Ziaiifarو
 )2508( Sabbaghiمحدوده جذب روغن برای محصوالت
جایگزینشده با شیرینکننده رژیمی در حد معمول  25تا  35درصد
است.
شاخص دانسیته و تخلخل

جدول  00تجزیه واریانس را برای مقایسه تاثیر حذف شکر روی
شاخصهای فیزیکی دانسیته و تخلخل نشان میدهد .همانطور که
مشخص است اختالف میان تیمارهای آزمون از این نظر معنیدار است.
شکل  3برش سطح مقطع دوناتهای مورد آزمون شامل دونات شاهد
(شکل  -3الف) دونات با  05درصد جایگزینی شکر (شکل  -3ب) و
دونات فاقد شکر (شکل  -3ج) را مشخص مینماید .جدول  02مقایسه

میانگین شاخصهای فیزیکی دانسیته و تخلخل را برای تیمارهای
مختلف جایگزینی شکر نشان میدهد .دانسیته نمونه دونات با حذف
 055درصدی شکر بهطور معنیداری کمتر از دو تیمار دیگر بود که
نشاندهنده حجم باالتر محصول فاقد شکر است .به همین ترتیب این
نمونه بهطور معنیدار شاخص تخلخل باالتری در مقایسه با دو تیمار
دیگر داشت.
نمونه فاقد شکر حجم باالتر و دانسیته کمتر داشت .در همین راستا،
 Mieleaو همکاران ( )2500گزارش کردند که مالتودکسترین میتواند
به عنوان عامل حجمدهنده ،پایدارکننده 0و غلیظکننده 2در یک
فرموالسیون پخت عمل نماید )2556( Nip .بیان کرد که بهطور کلی
کاهش  00-25درصدی شکر در یک محصول نانوایی شیرین بدون
تغییر عمده در فرموالسیون امکانپذیر گزارش شده است.
کاهش شکر بین  25تا  85درصد اگرچه چالش برانگیز است اما
ممکن است با مخلوط شیرینکنندههای مختلف یا ترکیب
شیرینکنندهها با عوامل حجمدهنده مانند قندهای پلیمریک،
هیدروکلوئیدها یا فیبرها قابل دستیابی باشد و مخلوط حاصل بایستی
تمامی عملکردهای بهینه ساکارز را فراهم نماید.
 Manishaو همکاران ( )2502و  Zahnو همکاران ()2503
گزارش کردند که کاهش حجم ناشی از حذف شکر ممکن است با
افزودن هیدروکلوئیدها ،قند الکلها و فیبرهای گیاهی جبران شود .آنها
بیان کردند که استفاده از گلیکوزیدهای استویول 3بهعنوان یک
شیرینکننده قوی شیرینی قابل قبولی در مقایسه با ساکارز ایجاد
مینماید و میتواند در ترکیب با هیدروکلوئیدها ،عوامل حجمدهنده یا
فیبرها منجر به تولید فرموالسیونهای کم شکر 1یا فاقد شکر 0با
خصوصیات کیفی مطلوب در محصول نهایی گردد.

شکل  -3برش سطح مقطع دوناتهای مورد آزمون (الف) شاهد (ب)  51درصد جایگزینی شگر (ج)  111درصد جایگزینی شکر

1 Stabilizer
2 Thickener
3 Steviol glycosides

4 Sugar reduced
5 Sugar-free

صباغی /تولید دونات فاقد شکر با جایگزینی توسط شیرینکنندههای رژیمی ...
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جدول  -9تجزیه واریانس برای مقایسه اثر جایگزینی شکر روی شاخص جذب روغن دونات

محتوی روغن
تیمار
خطا
کل
جذب روغن
تیمار
خطا
کل
اختالف وزنی
تیمار
خطا
کل
نسبت وزنی
تیمار
خطا
کل
بازدارندگی جذب تیمار
خطا
کل
عکس راندمان
تیمار
خطا
کل

F

معنیداری
()sig.

مجموع مربعات
()SS

درجه آزادی
()df

میانگین مربعات
()MS

5/135

5/552
5/557
5/559
5/552
5/556
5/559
0/668
36/650
38/269
5/555
5/525
5/525
5/750
5/711
0/110
2/753
097/730
255/138

2
6
8
2
6
8
2
07
09
2
07
09
2
6
8
2
07
09

5/550
5/550

5/976

5/550
5/550

0/065

5/370

5/831
5/612

0/299

5/280

5/555
5/555

5/395

5/679

5/305
5/021

2/826

5/037

0/302
3/169

5/395

5/679

جدول  -11مقایسه میانگین پارامترهای جذب روغن دونات تحت تاثیر نسبتهای مختلف جایگزینی شکر
تیمار (نسبت جایگزینی شکر برحسب درصد)
صفر (شاهد)
محتوی روغن
جذب روغن
اختالف وزنی
نسبت وزنی
بازدارندگی جذب
عکس راندمان

5/385±5/536a
5/308±5/538a
3/920±0/265a
5/901±5/529a
2/703±5/161a
90/116±2/965a

51

5/300±5/526
5/279±5/522a
3/830±5/133a
5/908±5/505a
2/036±5/588a
90/863±0/555a
a

111

5/386±5/536
5/359±5/530a
1/220±5/387a
5/903±5/558a
2/755±5/380a
90/386±5/852a
a

 حروف التین کوچک نشاندهنده مقایسه بین تیمارها است. Savithaو همکاران ( )2558بیان کردند که مالتودکسترین با DE

کمتر از  25میتواند به همراه قندالکلها نقش عامل حجمدهنده را
داشته باشد )0998( Chronakis .بیان کرد که ژل مالتودکسترین یک
شبکه است که از اتصال میان مولکولهای آمیلوز 0محلول و
مولکولهای آمیلوپکتین 2با زنجیرههای خطی و منشعب بهدست میآید.
فاز اولیه تعامل میان مولکولهای منشعب و خطی ،تجمع 3سریع و
1 Amylose
2 Amylopectin

تشکیل شبکه تحت تاثیر بازآرایی ساختاری 1است که به شدت به غلظت
و طول زنجیره بستگی دارد .بنابراین از کاربردهای مالتودکسترین
میتواند عامل بهبود دهنده بافت و حجم باشد Kennedy .و همکاران
( )0990جلوگیری از کاهش حجم طی نگهداری را از نقشهای مهم
مالتودکسترین معرفی نمودند.

3 Aggregation
4 Structural rearrangements
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سلولهای کوچک و توزیع یکنواخت در اطراف هسته بهعنوان حفرات
منفرد میتواند سختی کمتر هسته را موجب شود .در شرایط معمول
ژالتینهشدن نشاسته و غیرطبیعیشدن 1پروتئین در دامنه دمایی
مشخص و یکسانی اتفاق میافتد و سفتشدن حرارتی میتواند با تاثیر
روی جزء نشاسته در ماتریس ژل ،موجب قدرت هسته کیک شود.
بنابراین در محصول فاقد شکر تغییر در مکانیسم سفتشدن حرارتی
میتواند موجب کاهش قدرت هسته شود و نرمی بافت آن را باعث
گردد.

دونات فاقد شکر تخلخل باالتری نشان داد .در همین راستا،
 Rodríguez-Garcíaو همکاران ( )2501بیان کردند که جایگزینی
شکر روی ساختار سلولی هسته کیک تاثیر معنیداری دارد .جایگزینی
شکر میتواند روی مکانیسم سفتشدن حرارتی 0تاثیر بگذارد و در
گسترش و حفظ حبابها نقش داشته باشد .در واقع ،عدم وجود
مسیرهای انتشار 2در هنگام تغییر نوع شیرینکننده ممکن است موجب
سفشدن حرارتی اولیه شود و در نتیجه محصول کم حجم ،با سلولهای
کوچک و تقریباً بدون پیوستگی داخلی 3شود .توزیع اندازه منافذ باریک

جدول  -11تجزیه واریانس برای مقایسه اثر جایگزینی شکر روی دانسیته و تخلخل دونات

دانسیته تیمار
خطا
کل
تخلخل تیمار
خطا
کل

F

معنیداری
()sig.

مجموع مربعات
()SS

درجه آزادی
()df

میانگین مربعات
()MS

5/550

5/550
5/550
5/556
5/516
5/509
5/560

2
6
8
2
6
8

5/553
5/555

00/539

5/527

5/523
5/553

7/530

جدول  -12مقایسه میانگین شاخصهای فیزیکی دونات تحت تاثیر نسبتهای مختلف جایگزینی شکر
تیمار (نسبت جایگزینی شکر برحسب درصد)
صفر (شاهد)

111

51

دانسیته 5/369±5/550 5/120±5/503 5/101±5/509a
تخلخل 5/009±5/517a 5/380±5/536b 5/175±5/578ab
 حروف التین کوچک نشاندهنده مقایسه بین تیمارها است.a

رنگ دونات فاقد شکر

جدول  03تجزیه واریانس برای بررسی تاثیر حذف شکر روی رنگ
دوناتهای مورد آزمون را نشان میدهد .همانطور که مشخص است؛
اختالف میان تیمارهای مورد آزمون از نظر پارامترهای مختلف رنگ
شامل روشنایی ( ،)Lقرمزی ( ،)aزردی ( ،)Lشدت تغییرات رنگ (،)dE
کروما ( ،)Crاندیس قهوهایشدن ( )BIمعنیدار بوده است.
شکل  1رنگ پوسته دوناتهای مورد آزمون را شامل دونات شاهد
(شکل  -1الف) ،دونات با  05درصد جایگزینی شکر (شکل  -1ب) و
دونات فاقد شکر (شکل  -1ج) را نشان میدهد .جدول  01مقایسه
میانگین پارامترهای رنگی دونات را تحت تاثیر حذف شکر نشان
میدهد .همان طور که مشخص است ،با افزایش درصد حذف شکر
روشنایی محصول به طور معنیداری افزایش یافت .همچنین با کاهش
میزان شکر در فرموالسیون قرمزی دونات به طور معنیداری کاهش
1 Thermosetting mechanism
2 Diffusion
3 Interconnectivity

b

نشان داد .از نظر پارامتر زردی رنگ میان دونات  055درصد جایگزینی
و نمونه شاهد اختالف معنیداری وجود نداشت و نمونه  05درصد پارامتر
زردی کمتری را نشان داد که به دلیل این میتواند باشد که نمونه 05
درصد جایگزنی شکر پارامترهای مختلف جذب روغن از نظر عددی
کمتر بود هرچند اختالف معنیداری میان جذب روغن نمونهها مشاهده
نشد .شدت تغییرات رنگ ،کروما و اندیس قهوهای شدن در نمونهای با
 055درصد جایگزینی شکر بهطور معنیداری از سایر تیمارها کمتر بود
دونات فاقد شکر روشنایی بیشتر و قرمزی کمتر داشت و زردی آن
با نمونه شاهد اختالفی نداشت .به طور کلی حذف شکر باعث کاهش
شدت تغییرات رنگ ،کروما و اندیش قهوهایشدن گردید .در همین
راستا Mielea ،و همکاران ( )2500بیان کردند که یک سیستم غذایی
که دانسیته کمتری به علت اینکه هوای بیشتری در آن نفوذ کرده است
پارامتر روشنایی رنگ بیشتری را نشان خواهد دادChatchavanthatri .
4 Denaturation
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و همکاران ( )2509بیان کردند ظاهر ،طعم ،رنگ و بافت مواد غذایی
میتواند تحت تاثیر میزان شکر باشد .همچنین ،اشاره کردند که
نسبتهای مختلف جایگزینی شکر میتواند روی پارامترهای رنگی موثر
باشد و موجب روشنایی بیشتر و قرمزی کمتر گردد .مواد غذایی حاوی
شکر تیرهتر هستند .آنها واکنش میان ساکارز و آب را که موجب
واکنش مایالرد و کاراملیزسیون 0میگردد ،دلیل احتمالی آن دانستند.
البته Bajaj ،و همکاران ( )2556بیان کردند که تغییرات رنگ طی
نگهداری ممکن است تحت تاثیر اکسیژن موجود در بستهبندی باشد.
 Rondaو همکاران ( )2550بیان کردند که استفاده از پلیالها (مانند
اریتریتول) بهعنوان جایگزین در محصوالت نانوایی فاقد شکر موجب
بروز رنگ روشنتر در محصول میشوند که علت آن عدم شرکت
پلیالها در واکنش مایالرد است ،زیرا فاقد یک گروه آلدهید
واکنشپذیر هستند Zoulias .و همکاران ( )2555تاثیر معنیدار نوع
شیرینکننده روی فاکتور زردی رنگ را گزارش نکردند و بیان کردند
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که پلیالها در واکنش مایالرد شرکت نمیکنند و قند احیاءکننده نیستند
و موجب روشنایی محصول پخت خواهند شد)2559( Akesowan .
بیان کرد که روشنایی کیک با سطح جایگزینی اریتریتول به طور
معنیداری تغییر کرد در حالی که قرمزی و زردی تغییر خاصی نداشت.
 Laroqueو همکاران ( )2558بیان کردند نوع قند از پارامترهای مهم
در نرخ واکنش مایالرد است .بنابراین نوع قند میتواند روی تولیدات
ناشی از مایالرد موثر باشد و موجب حفظ خصوصیات سالمتی و
عملگرایی ماده غذایی گردد.
ماندگاری دونات فاقد شکر

جدول  00تجزیه واریانس را برای شاخص ماندگاری نرمی بافت و
عدم جذب آیسینگ در تیمارهای مورد آزمون نشان میدهد .همانطور
که مشخص است ،تیمارهای مورد آزمون از این نظر اختالف معنیدار
در امتیاز ارزیابی طی  01روز داشتند.

جدول  -13تجزیه واریانس برای مقایسه اثر جایگزینی شکر روی پارامترهای رنگی دونات
پارامتر رنگی
L

a

b

dE

Cr

BI

تیمار
خطا
کل
تیمار
خطا
کل
تیمار
خطا
کل
تیمار
خطا
کل
تیمار
خطا
کل
تیمار
خطا
کل

مجموع مربعات
()SS

درجه آزادی
()df

میانگین مربعات
()MS

F

معنیداری
()sig.

659/522
9/767
608/789
910/397
6/937
918/333
09/902
06/258
76/020
0056/808
3/826
0005/681
011/835
7/852
002/633
025101/709
0613/018
022508/357

2
6
8
2
6
8
2
6
8
2
6
8
2
6
8
2
6
8

351/000
0/628

087/561

5/5555

175/698
0/006

157/015

5/5555

29/906
2/750

00/589

5/505

003/129
5/638

867/938

5/555

272/100
0/355

259/181

5/555

65257/379
273/920

209/790

5/555

جدول  06مقایسه میانگین امتیاز نرمی بافت و عدم جذب آیسینگ
را در تیمارهای مورد آزمون نشان میدهد .نرمی بافت در نمونه فاقد
1 Caramelization

شکر به طور معنیداری بیشتر بود که دلیل آن میتواند حجم ،تخلخل
و رطوبت باالتر باشد؛ که البته از این نظر با شاهد اختالف معنیدار
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نداشت .عدم جذب آیسینگ در نمونه شاهد میانگین امتیاز باالتری را
طی ارزیابی دریافت کرد اما از این نظر با نمونه فاقد شکر اختالف
معنیداری نشان نداد .نمونه حاوی  05درصد شکر در فرموالسیون نیز
نرمی بافت کمتری داشت و جذب آیسینگ باالتری را نشان داد .دونات
فاقد شکر نرمی بافت باالتری در مقایسه با شاهد داشت و ماندگاری
مطلوبی نشان داد .در همین راستا Zhou ،و همکاران ( )2503بیان
کردند که توسعه اولیه واکنش مایالرد موجب تغییرات در سختی
میشود .بنابراین جایگزینی قندهای احیاء با ترکیبات غیرقابل احیاء مانند
قند الکلها در فرموالسیون تغییرات بافتی را در جهت سختشدن
کاهش میدهد .زیرا واکنش مایالرد موجب کاهش قندهای در دسترس

بهعنوان پالستیسایزر 0در فرموالسیون خواهد شد Savitha .و همکاران
( )2558گزارش کردند که شیرینکننده روی بافت محصول موثر است
زیرا هیدراتاسیون را کنترل مینماید و تمایل به پراکندگی مولکولهای
نشاسته و پروتئین دارد و در نتیجه از تشکیل یک توده پیوسته2
جلوگیری مینماید Kulthe .و همکاران ( )2501بیان کردند که
جایگزنی  00-25شکر در کوکی با پودر برگ استویا موجب کاهش
سختی محصول نهایی پخت گردید Chatchavanthatri .و همکاران
( )2509اشاره کردند که بافت محصول میتواند تحت تاثیر میزان شکر
باشد .نوع شیرینکننده میتواند در تشکیل شبکههای ساختاری بافت
موثر باشد و موجب نرمی گردد.

شکل  -4رنگ پوسته دوناتهای مورد آزمون (الف) شاهد (ب)  51درصد جایگزینی شگر (ج)  111درصد جایگزینی شکر
جدول  -14مقایسه میانگین پارامترهای رنگی دونات تحت تاثیر نسبتهای مختلف جایگزینی شکر
تیمار (نسبت جایگزینی شکر برحسب درصد)
صفر (شاهد)
L
a
b
dE
Cr
BI

51

30/209±0/726
27/000±5/855c
28/006±5/990b
33/132±5/769a
30/027±0/357b
36/051±2/258a
03/060±0/258b
63/588±5/130a
29/777±0/099b
36/560±5/700a
201/180±0/933b 108/018±27/956a
b

111

17/197±0/021
9/701±0/376c
36/989±0/232a
36/226±5/006c
07/337±0/398c
010/736±2/796c
a

 -حروف التین کوچک نشاندهنده مقایسه بین تیمارها است.

ارزیابی حسی دونات
جدولهای  08 ،07و  09تجزیه واریانس را برای مقایسه تیمارهای
مختلف در یک روز را نشان میدهد .همچنین جدولهای  20 ،25و 22

تجزیه واریانس را برای یک تیمار در روزهای مختلف نگهداری
مشخص مینماید .همانطور که مشخص است ،اختالف میان تیمارهای
مورد آزمون معنیدار بوده است.

1 Plasticizers

2 Continuous mass
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جدول  -15تجزیه واریانس برای مقایسه اثر جایگزینی شکر روی ماندگاری دونات

نرمی بافت

عدم جذب آیسینگ

مجموع مربعات
()SS

درجه آزادی
()df

میانگین مربعات
()MS

16/333
235/570
276/150
31/333
260/055
290/833

2
39
10
2
39
10

23/067
0/899

3/927

07/067
6/750

2/065

تیمار
خطا
کل
تیمار
خطا
کل

F

معنیداری
()sig.

5/528

5/595

جدول  -16مقایسه میانگین شاخصهای ماندگاری دونات تحت تاثیر نسبتهای مختلف جایگزینی شکر
تیمار (نسبت جایگزینی شکر برحسب درصد)
صفر (شاهد)

51

8/012±0/991
0/070±2/600 6/928±2/080ab
6/012±2/176ab 0/570±3/519b 7/280±2/063a
b

نرمی بافت
عدم جذب آیسینگ

111
a

 حروف التین کوچک نشاندهنده مقایسه بین تیمارها است.جدول  -17تجزیه واریانس برای دادههای ارزیابی حسی دوناتهای صفر 51،و  111درصد شکر در روز اول
پارامتر حسی
رنگ

بین گروها
داخل گروها
کل

طعم

بین گروها
داخل گروها
کل

بو

بین گروها
داخل گروها
کل

بافت

بین گروها
داخل گروها
کل

پذیرش کلی

بین گروها
داخل گروها
کل

مجموع مربعات
()SS

درجه آزادی
()df

میانگین مربعات
()MS

0/855
9/155
00/255
3/267
22/055
20/367
7/255
07/655
21/855
39/167
20/255
65/667
21/567
20/155
19/167

2
27
29
2
27
29
2
27
29
2
27
29
2
27
29

5/955
5/318

جدول  23مقایسه میانگین نمرات ارزیابی حسی را برای درجههای
مختلف جانشینی شکر نشان میدهد .همواره بیشترین نمرات ارزیابی
تیمارها در روز اول نگهداری بهدست آمده است و تغییرات معنیدار برای
نمرات ارزیابی حسی در نمونه حاوی  055درصد شیرینکننده طی
روزهای مختلف کمتر مشاهده شد .از نظر پذیرش پارامتر حسی رنگ
میان نمونه شاهد و نمونه حاوی  055درصد شیرینکننده رژیمی

0/633
5/809
3/655
5/602
09/733
5/780
02/533
5/910

F

معنیداری
()sig.

2/080

5/591

0/990

0/023

20/032

02/790

5/006

5/505

5/555

5/555

اختالف معنیداری وجود نداشت .از نظر طعم نیز در روز اول نگهداری
میان تیمارهای مورد آزمون اختالف معنیداری وجود نداشت و در
روزهای دوم و سوم میان شاهد و نمونه حاوی  055درصد شیرینکننده
رژیمی اختالف معنیدار وجود نداشت و باالترین نمرات را در ارزیابی
داشتند .از نظر پارامتر حسی بو نمونه شاهد شرایط بهتری را نشان داد
و البته اختالف معنیداری با تیمار حاوی  055درصد شیرینکننده
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مشاهده نشد .از نظر ارزیابی حسی بافت بهترین نمرات را نمونه
حاوی 055درصد شیرینکننده داشت و از این نظر با نمونه شاهد
اختالف معنیداری نشان داد .تنها در روز سوم نگهداری نمونه شاهد و

نمونه حاوی  055درصد شیرینکننده اختالف معنیدار نشان ندادند .از
نظر پذیرش کلی میان نمونه شاهد و نمونه حاوی  055درصد
شیرینکننده اختالف معنیدار مشاهده نشد.

جدول  -18تجزیه واریانس برای دادههای ارزیابی حسی دوناتهای صفر 51،و  111درصد شکر در روز دوم
پارامتر حسی
رنگ

بین گروها
داخل گروها
کل

طعم

بین گروها
داخل گروها
کل

بو

بین گروها
داخل گروها
کل

بافت

بین گروها
داخل گروها
کل

پذیرش کلی

بین گروها
داخل گروها
کل

مجموع مربعات
()SS

درجه آزادی
()df

میانگین مربعات
()MS

6/567
09/155
20/167
8/567
08/055
26/067
03/267
00/755
21/967
30/155
20/155
02/855
35/255
01/655
11/855

2
27
29
2
27
29
2
27
29
2
27
29
2
27
29

3/533
5/709
1/533
5/675
6/633
5/133
00/755
5/793
00/055
5/010

F

معنیداری
()sig.

1/222

5/520

6/507

00/358

09/858

27/920

5/557

5/555

5/555

5/555

جدول  -19جدول تجزیه واریانس برای دادههای ارزیابی حسی دوناتهای صفر 51،و  111درصد شکر در روز سوم
پارامتر حسی
رنگ

بین گروها
داخل گروها
کل

طعم

بین گروها
داخل گروها
کل

بو

بین گروها
داخل گروها
کل

بافت

بین گروها
داخل گروها
کل

پذیرش کلی

بین گروها
داخل گروها
کل

مجموع مربعات
()SS

درجه آزادی
()df

میانگین مربعات
()MS

6/667
27/255
33/867
05/167
26/055
36/967
02/655
07/755
35/355
27/267
21/655
00/867
33/855
06/955
05/755

2
27
29
2
27
29
2
27
29
2
27
29
2
27
29

3/333
0/557
0/233
5/980
6/355
5/606
03/633
5/900
06/955
5/626

F

معنیداری
()sig.

3/359

5/502

0/332

9/605

01/963

27/555

5/500

5/550

5/555

5/555
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جدول  -21جدول تجزیه واریانس برای دادههای ارزیابی حسی دونات  111درصد شکر در روزهای نگهداری
پارامتر حسی
رنگ

بین گروها
داخل گروها
کل

طعم

بین گروها
داخل گروها
کل

بو

بین گروها
داخل گروها
کل

بافت

بین گروها
داخل گروها
کل

پذیرش کلی

بین گروها
داخل گروها
کل

مجموع مربعات
()SS

درجه آزادی
()df

میانگین مربعات
()MS

7/267
23/755
35/967
8/167
09/755
28/067
00/267
00/755
22/967
9/855
21/255
31/555
8/655
22/655
30/255

2
27
29
2
27
29
2
27
29
2
27
29
2
27
29

3/633
5/878
1/233
5/735
0/633
5/133
1/955
5/896
1/355
5/837

F

معنیداری
()sig.

1/039

5/527

0/852

03/555

0/167

0/037

5/558

5/555

5/505

5/503

جدول  -21جدول تجزیه واریانس برای دادههای ارزیابی حسی دونات  51درصد شکر در روزهای نگهداری
پارامتر حسی
رنگ

بین گروها
داخل گروها
کل

طعم

بین گروها
داخل گروها
کل

بو

بین گروها
داخل گروها
کل

بافت

بین گروها
داخل گروها
کل

پذیرش کلی

بین گروها
داخل گروها
کل

مجموع مربعات
()SS

درجه آزادی
()df

میانگین مربعات
()MS

08/567
08/655
36/667
08/567
00/155
33/167
06/167
06/955
33/367
7/255
02/555
09/255
02/855
01/155
27/255

2
27
29
2
27
29
2
27
29
2
27
29
2
27
29

9/533
5/689
9/533
5/075
8/233
5/626
3/655
5/111
6/155
5/033

F

معنیداری
()sig.

03/003

5/555

00/838

03/001

8/055

02/555

5/555

5/555

5/552

5/555

244

244

نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران ،جلد  ،17شماره ،4مهر -آبان 1400

جدول  -22جدول تجزیه واریانس برای دادههای ارزیابی حسی دونات صفر درصد شکر در روزهای نگهداری
پارامتر حسی
رنگ

مجموع مربعات
()SS

درجه آزادی
()df

میانگین مربعات
()MS

00/667
03/755
20/367
9/867
30/655
10/167
7/167
08/155
20/867
01/167
30/555
10/167
7/167
09/955
27/367

2
27
29
2
27
29
2
27
29
2
27
29
2
27
29

0/833
5/057

بین گروها
داخل گروها
کل
بین گروها

طعم

داخل گروها
کل
بین گروها

بو

داخل گروها
کل
بین گروها

بافت

داخل گروها
کل
بین گروها

پذیرش کلی

داخل گروها
کل

1/933
0/075

F

معنیداری
()sig.

00/196

5/555

1/200

0/178

3/733
5/680

6/355

7/233
0/018

0/560

3/733
5/737

5/526

5/505

5/556

5/501

جدول  -23مقایسه میانگین ارزیابی پارامترهای حسی در تیمارهای مورد آزمون در روزهای نگهداری
زمان نگهداری
پارامتر حسی

شکر-استویا

رنگ

5-055
05-05
055-5
5-055
05-05
055-5
5-055
05-05
055-5
5-055
05-05
055-5
5-055
05-05
055-5

طعم

بو

بافت

پذیرش کلی

روز اول

7/655±5/006
7/355±5/671Ab
7/955±5/067Aa
7/855±5/632Aa
7/055±5/870Aa
7/855±0/030Aa
8/155±5/006Aa
7/255±0/532Ab
7/855±5/788Aab
7/855±5/908Ab
6/255±5/788Ac
9/555±5/912Aa
8/055±5/870Aa
6/255±0/532Ab
8/055±5/991Aa
Aab

روز دوم

6/955±5/870
6/355±5/918Bb
7/155±5/699Aa
7/255±5/788ABa
6/055±5/737Bb
7/255±5/908ABa
7/655±5/006Ba
6/055±5/737Bb
7/155±5/699Aa
6/755±5/918Bb
0/655±5/006ABc
8/055±0/055ABa
7/355±5/918ABa
0/155±5/006Bb
7/755±5/671Aa

ABab

روز سوم

6/155±0/261
0/155±5/813Cb
6/155±5/813Ba
6/055±0/585Ba
0/255±5/632Cb
6/155±0/073Ba
6/955±5/870Ca
0/155±5/006Bb
6/655±5/966Ba
6/055±5/970Ba
0/555±5/666Bb
7/355±0/009Ba
6/855±5/908Ba
1/655±5/006Cb
6/955±5/870Ba
Ba

 -حروف التین بزرگ مقایسه بین روزها در هر تیمار میباشد و حروف التین کوچک مقایسه بین تیمارها در هر روز است.

در تمامی پارامترهای حسی نمونه حاوی  05درصد شکر نمرات
ارزیابی کمتری را با اختالف معنیدار نشان داد و تنها از نظر طعم در

روز اول با دو تیمار دیگر اختالف نداشت .نتایج حاصل از ارزیابی حسی
نشان داد که جایگزینی  055درصد شکر با مخلوط شیرینکننده از

صباغی /تولید دونات فاقد شکر با جایگزینی توسط شیرینکنندههای رژیمی ...

مطلوبیت مناسبی برای مصرفکننده برخوردار بوده است .نمونه شاهد
تنها از نظر عطر و بو از نمونه حاوی  055درصد شیرینکننده بهتر بوده
است که میتواند به تشکیل بیشتر عوامل واکنش میالرد در حضور شکر
مرتبط باشد و البته این اختالف در میانگین برابر با  5/6بود که میتواند
ناچیز در نظر گرفته شود.
دونات فاقد شکر ارزیابی حسی رنگ ،طعم ،بو و بافت و پذیرش کلی
مطلوبی نشان داد .در همی راستا Savitha ،و همکاران ( )2558گزارش
کردند کاربرد بیشتر مالتودکسترین ( 35درصد) در فرموالسیون محصول
بیسکوئیت موجب احساس دهانی مطلوب شد Chatchavanthatri .و
همکاران ( )2509اشاره کردند که ارزیابی حسی رنگ و پذیرش کلی
تحت تاثیر کاربرد شیرینکننده جایگزین مانند مالتیتول 0بهبود یافت و
احساس دهانی مطلوب مشاهده شد Zoulias .و همکاران ()2555
گزارش کردند کوکیهای حاصل از ساکارز نسبت به سایر
شیرینکنندهها سختتر و خشکتر بودند .آنها نوع شیرینکننده را در
تشخیص پارامترهای حسی موثر دانستند .ارزیابی حسی کوکیهای
تولید شده با زایلیتول 2شیرینی یکسانی با ساکارز نشان داد .همچنین
کوکیهای فرمولشده با گلوکز نرمتر بودند و پس طعم داشتندBajaj .
و همکاران ( )2556نیز نمرات ارزیابی حسی را برای بیسکوئیت در
تیمارهای مختلف برای پایان دوره نگهداری پایینتر از ابتدای دوره
مشاهده نمودند Rodríguez-García .و همکاران ( )2501بیان کردند
که در جایگزنی شکر بافت و طعم روند مشابهی با پذیرش کلی نشان
داد .آنها گزارش کردند که نمونه با جایگزنی  05درصد شکر در ارزیابی
حسی درصد پایینتری از پذیرش کلی را بهخود اختصاص دادStruck .
و همکاران ( )2501بیان کردند که کاربرد مالتودکسترین محصول را در
محدوده سطح روشن و سطح نرم قرار میدهد.
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درجه جانشینی  055درصد امکانسنجی شد و موفقیتآمیز بود .در
مجموع دونات فاقد شکر (حاوی استویا ،پلیال اریتریتول و
مالتودکسترین) به طور معنیداری حاوی رطوبت باالتری نسبت به سایر
تیمارها بود و اتالف رطوبت آن کمتر بود ولی از نظر آماری با شاهد
اختالف معنیداری نداشت .هیچکدام از شاخصهای جذب روغن میان
تیمارهای مورد آزمون طی حذف شکر اختالف معنیدار نداشت .میانگین
ارزیابی ماندگاری روزانه دونات فاقد شکر بهتر یا مشابه با دونات شاهد
بود و دونات فاقد شکر نرمی بافت بسیار مطلوبی داشت .دونات فاقد
شکر رنگ روشنتر در مقایسه با دونات شاهد داشت که به دلیل کاهش
قند احیای در دسترس فرموالسیون میباشد .حجم و تخلخل مناسب
در دونات فاقد شکر مشاهده شد که این افزایش حجم اثر معنیداری
در افزایش جذب روغن نداشت .جانشینی  05درصد مخلوط شیرینکننده
به جای شکر اثرات مطلوب مورد نظر را ،به گونهای که از نظر کیفی
توجیهپذیر باشد ،ارائه نداد .ارزیابی حسی دونات فاقد شکر در مقایسه با
نمونه حاوی شکر امتیازات باالتری داشت و پذیرش کلی آن از نظر
مصرفکننده مناسب بود .در ارزیابی حسی از نظر طعم هیچگونه اثر
نامطلوبی در فرموالسیون فاقد شکر مشاهده نشد و ارزیابها طعم
شیرینی دونات فاقد شکر را با دونات شاهد مشابه تشخیص دادند و در
بیشتر موارد توانایی ایجاد تمایز میان دو نمونه را نداشتند .کاربرد
مالتودکسترین به عنوان پرکننده در محصول دونات طی حذف شکر
مناسب بود .بررسی مالتودکسترینها با درجه معادل دکستروز مختلف
به عنوان پرکننده طی حذف شکر در محصوالت میتواند یک موضوع
تحقیقاتی برای بهبود محصوالت دیابتی باشد .بهبود خواص آیسینگ
فاقد شکر میتواند از اهداف تحقیق و توسعه برای دونات فاقد شکر
باشد .تحقیقات جهت حذف شکر در سایر محصوالت پخت ضرورت
دارد و میتواند مفید ارزیابی شود.
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Introduction: Doughnut is one of the most widely consumed food products in the world due to its suitable
organoleptic properties. Today, with the spread of diabetes and lifestyle changes, consumers are paying more attention to
the use of sugar-free foods and dietary products. In the bakery products, sweeteners play an important role in providing
moisture, sweetening, texture formation and increasing the shelf life of the final product. Sweeteners intended to replace
sucrose should be water-soluble, with enough flavor, and cost-effective. Also, these compounds must also comply with
national and international law. Stevia, which is composed of steviol and glycosides, is resistant to heat and pH and is not
fermentable. Therefore, its amount should be chosen in such a way that it has no effect on cooking. In contrast, sweeteners
containing dextrose and maltodextrin are also heat-resistant and can affect cooking and maintain the quality properties of
fermentation. In order to use stevia in products as a substitute for sugar to maintain the formulation ratios, the fillers
including low-calorie sweeteners such as erythritol and maltodextrin should be used. Therefore, in this study, the
feasibility of producing sugar-free doughnuts as a dietary product was studied using stevia, erythritol and maltodextrin as
sugar substitutes.
1

Materials and Methods: The low calorie sweetener blend (stevia, erythritol and maltodextrin) was designed in the
first step. It was found that if 46.175 g of stevia and 1997.82 g of erythritol were mixed and homogenized, a mixture
would be obtained with sweetness four times higher than sucrose. So, the "sweetener blend" was used for one-fourth of
the sugar removal mass and the rest was compensated with filler as maltodextrin. Instead of sugar, this mixture was added
with zero ratio (control), 50 (low sugar) and 100% (no sugar) in the formulation of doughnuts and icing. Evaluation of
qualitative characteristic including moisture content, oil absorption, density, color and porosity ratio and sensory analysis
for doughnuts were performedThe properties of shelf life, including soft tissue assessment, non-absorption of icing and
non-growth of mold were also investigated within 14 days. Statistical analysis was performed in a completely randomized
design (p<0.05).
Results and Discussion: The results showed that replacing 100% sugar in doughnuts was successful in terms of
maintaining quality characteristics. The quality properties of doughnuts with 50% replacement (low sugar product) were
not desirable. Sugar-free doughnuts had good quality properties (density, porosity, color and shell-life) compared to the
control. Replacing the type of sweetener from sucrose to alcohol sugar can increase the moisture level of the product. As
the amount of erythritol increased (no sugar sample), the texture became more moist and soft. The oil uptake of sugarfree doughnut did not show significant difference from the control sample and its sensory evaluation was so favorable.
Maltodextrin could act as a bulking agent, stabilizer, and thickener agent in a sugar free formulation. Sugar free doughnuts
had more brightness (L*) and less redness (a*), and its yellowness (b*) did not show significant difference with the control
sample. It can be said that because more air has penetrated in sugar free doughnut the brightness parameter (L*) increased.
The use of polyols (erythritol) results in a brighter color in the product, which is due to the lack of participation of polyols
in the Millard reaction because they lack a reactive aldehyde group. The early development of the Millard reaction led to
changes in hardness. Therefore, replacing reducing sugars with non-reducing compounds such as alcohol sugars in the
formulation decreased tissue changes in the direction of hardening. Because of Millard reaction will reduce the sugars
available as a plasticizer in the formulation. Sugar free doughnut showed suitable soft tissue during 14 days and indicated
that sweetener has an effect on texture because it controls hydration and tends to disperse starch and protein molecules,
thus preventing the formation of a continuous mass. No sugar doughnuts showed suitable sensory evaluation about color,
taste, smell, texture, and overall acceptance. Therefore, a mixture of no-calorie and low-calorie sweeteners in this study
can be used in the preparation of dietary doughnuts.
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