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عبدالرضا آقاجانی

کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی و مربی دانشگاه آزاد اسالمی

با افزایش اهمیت رژیم غذایی در جلوگیری از بیماری های خاص، مصرف کنندگان به دنبال راهی برای کاهش چربی در رژیم 
غذایی می باشند. در ایران، بستنی عبارت است از ماده جامد یا خمیری شکلی که در اثر انجماد به دست می آید و حداقل حاوی 
۸ درصد چربی و ۳۲ درصد ماده خشک می باشد. وجود شکر و مقادیر باالی چربی در فرموالسیون بستنی موجب شده که تمام 
طیف مردم نتوانند از آن به طور مستمر استفاده کنند. به منظور حل این مشکل، امروزه از جایگزین های چربی و قند که غالبًا در 

گروه هیدروکلوئیدها قرار دارند، استفاده می گردد.
لیپیدها ترکیبات آلی هستند که حاوی کربن، هیدروژن و مقدار کمی اکسیژن می باشند. لیپیدها منبع کنسانتره کالری هستند که 
نقش اساسی در متابولیسم بدن انسان ونیز نقش مهمی در تولید و مصرف غذا دارند. این ترکیبات باعث پایداری و قوام، ایجاد 
بو و مزه و خوشمزگی غذا، ایجاد تردی و احساس دهانی در بسیاری از مواد غذایی، تولید بافت نرم و مطلوب در بستنی ها و ... 
می شوند. با تمام این ویژگی ها مصرف بیش ازحد چربی ها و کلسترول، سالمتی انسان را به خطر می اندازد. باید در نظر داشت که 
شکر عالوه بر نقش شیرین کنندگی، ویژگی های عملکرد فراوانی در محصوالت ایفا می کند. اثر حجیم کنندگی تثبیت آب مؤثر در 
زمان ماندگاری( و کنترل نقطه انجماد از اثرات شکر در بیستی می باشد. از جمله مشکالت مربوط بهینه سازی هنگام جایگزینی 
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شکر اثر نامطلوب پر طعم، ویژگی های فیزیکی محصول، 
 Keerli( استقبال مصرف کننده و محدودیت های قانونی
۱۹۹۶۹(. بستنی به عنوان یک سیستم چند فازی پیچیده 
شامل یک ماتریکس منجمد غلیظ است که کریستال های 

یخ، سلول های هوا گلبول های چربی در آن قرارگرفته اند.
انتخاب نوع شیرین کننده جایگزین و چگونگی حفظ کیفیت 
فراورده طی دوره نگهداری از جمله مسائل مربوط به تولید 
فراورده تهیه شده با شیرین کننده جایگزین شکر می باشد. 
با پیشرفت تکنولوژی های مورد استفاده در صنایع  امروزه 
غذایی، از یکسری جایگزین های چربی و تقلیدکننده های 
چربی در محصوالت غذایی استفاده می شود. این ترکیبات 
یا  چربی  پروتئین،  کربوهیدرات،  پایه  بر  است،  ممکن 
فیبرهای گیاهی که جانشین بخشی یا تمام چربی در ماده 
دریافتی  کالری  نیز  و  چربی  کاهش  با  و  می شوند  غذایی 
مصرف  سالمت  در  مؤثری  و  مهم  بسیار  نقش  می توانند 
کننده ایفا کنند. جایگزین های چربی موجب برای دریافت 
آسیل  تری  سطح  کاهش  آن،  جذب  کاهش  و  کلسترول 
انرژی در  نیز کاهش دریافت  گلیسرول پالسمای خون و 

رژیم روزانه می شوند.
پایدارکننده ها  بستنی،  فرموالسیون  در  مهم  مواد  از  یکی 
و جایگزین های چربی می باشند که با اهدافی نظیر ایجاد 
ممانعت  یا  کاهش  بستنی،  مخلوط  در  لطافت  و  نرمی 
محصول  ایجاد  و  نگهداری  موقع  در  بلورها  رشد  از 
سیستم  در  دمایی  نوسانات  که  زمانی  ویژه  به  یکنواخت 
ذوب  برابر  در  محصول  مقاومت  افزایش  و  می افتد  اتفاق 
)احمدی  می گردد  استفاده  بستنی  فرموالسیون  در  شدن، 

پایدار  اکثر  امروزه  اینکه  به  توجه  با   .)۱۳۹۱ همکاران،  و 
تهیه  کشور  از  خارج  از  مصرف،  مورد  تجاری  کننده های 
می شوند؛ استخراج، تعیین خصوصیات کاربردی و بررسی 
امکان کاربرد ترکیبات هیدروکلوئیدی گیاهان بومی ایران 
ضروری به نظر می رسد )بهرام پرور و همکاران، ۱۳۸۸(. 
یک افزودنی سودمند در ایجاد ویسکوزیته مخلوط و بافت 
نرم، کنترل شوک حرارتی و اصالح فرایند ذوب می باشد؛ 
از جمله صمغ های  پایدار کننده های اصلی  مانند سایر  اما 
گوار و دانه خرنوب، باعث جداسازی سرم در بستی می شود 

که یک پدیده نامطلوب است.
جایگزین های  عنوان  به  هیدروکلوئیدها  از  وسیعی  گستره 
قرارگرفته اند.  استفاده  مورد  بستنی  فرموالسیون  در  چربی 
صمغ  ژالتین،  آلژینات،  مانند  هیدروکلوئیدهایی  کاربرد 
کاراژینان ها،  کارایا،  خرنوب،  دانه  کتیرا،  گوار،  آکاسیا، 
متیل  کربوکسی  و  پکتین  آن،  نمک های  و  فورسالران 
سلولز در بسی مجاز اعالم شده است. عالوه بر بن، قوام 
قبیل  از  اهدافی  به  نیل  برای  هیدروکلوئیدی  دهنده های 
ایجاد  شدن،  ذوب  طول  در  سرم  جداسازی  از  جلوگیری 
موردنیاز  سفتی  شود،  بریده  به آسانی  که  پایداری  کف 
به  از محصول  بسته بندی، کاهش مهاجرت رطوبت  برای 
بسته بندی یا هوا و جلوگیری از چروکیدگی و کاهش حجم 
محصول طی نگهداری به مخلوط بستنی اضافه می شوند.

با توجه به نقش مهم ویسکوزیته در کیفیت بستنی، کاربرد 
پی  در  مفیدی  بسیار  آثار  بستنی می تواند  در  بالنگو  صمغ 
داشته باشد. بستنی شامل مخلوطی منجمد از اجزای شیر، 
و  عطر  مولد  مواد  و  امولسیفایر  پایدارکننده،  شیرین کننده، 
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طعم می باشد. اجزای دیگری مانند فرآورده های تخم مرغ، 
ممکن  نیز  نشاسته  شده  هیدرولیز  فرآورده های  و  رنگ 
به  عمومًا  چربی  جایگزین های  گردند.  اضافه  آن  به  است 
سه دسته تقسیم می شوند که شامل جایگزین های بر پایه 

چربی، پروتئین و کربوهیدرات می باشند.
جایگزینهایچربیبرپایهپروتئين

جایگزین های چربی بر پایه پروتئین ها معمواًل از تخم مرغ، 
می شوند.  استخراج  گیاهی  پروتئین های  یا  پنیر  آب  شیر، 
این ترکیبات دارای کالری کمی هستند اما دچار یکسری 
آن ها  از  نمی توان  به عنوان مثال  می باشند،  از محدودیت ها 
استفاده  بهینه  به طور  پختن  باالی  حرارت های  درجه  در 
کرد چرا که در دماهای باال، پروتئین ها دناتوره شده، تغییر 
ماهیت می دهند و در نتیجه حالت مطلوب چربی یا خامه ای 

آن ها از بین می رود.

ژالتين:
ژالتین، پلی پپتیدی با وزن مولکولی باالست که از کالژن 
پروتئین عمده بافت پیوندی حیوانات به دست می آید. نام 
معنی سفت، محکم  به   gelatus کلمه التین  از  ژالتین 
که  آمینه ای  اسیدهای  تمام  است.  شده  گرفته  منجمد  و 
در  تریپتوفان و سیستین  به جز  دارد،  پروتئین ها وجود  در 

ژالتین نیز موجود هستند. اگرچه اسیدهای آمینه اخیر در 
بعضی موارد به مقدار بسیار کم در ژالتین یافت می شود. 
نمک های  درصد   ۱ ـ   ۲ درصد،   ۸۴ ـ   ۹۰ دارای  ژالتین 
معدنی و ۱۵ ـ ۸ درصد آب است. ژالتین زمانی که حرارت 
خواهد شد  جامد  شود،  چنانچه سرد  و  ذوب شده  می بیند 
و با آب یک ژل کلوئیدی نیمه جامد را به خود می گیرد. 
نشان  را  محلول های ژالتین یک جریان ویسکواالستیک 
می دهند. ژالتین در صنایع غذایی عالوه بر ارزش غذایی 
آن، به دلیل خواص فیزیکی منحصر به فردش نیز استفاده 
اثر  در  ژالتین  ژل  بدون  برگشت پذیر  خاصیت  می شود. 
حرارت آن را منحصربه فرد می سازد. نقطه ذوب ژل حدود 
۳۷ درجه سانتی گراد است، در نتیجه در دهان ذوب و به 

خوبی حل می شود.
ژالتین در محصوالت لبنی، به عنوان یک عامل بافت دهنده 
به کار می رود. عالوه بر این خواص کف کنندگی جالبی، 
حتی در حضور چربی دارد. ژالتین را می توان قبل از تخمیر 
دهانی  احساس  آن  پایین  ذوب  نقطه  کرد.  اضافه  به شیر 
بر مزه  این که  به محصول می دهد. ژالتین بدون  ویژه ای 
مخصوص ماست تأثیر بگذارد، بافت آن را بهبود می دهد. 
سفتی محصول نهایی به مقدار ژالتین به کاررفته بستگی 
دارد. ژالتین بیشتر به دلیل جلوگیری از آب انداختن ماست 
در طی آماده سازی استفاده می شود. استفاده از ژالتین در 
ماست در بعضی از کشورها محدودشده است. وجود ژالتین 

در بستنی به دالیل زیر ضروری است:
- تنظیم ویسکوزیته مخلوط؛

- حفظ حالت امولسیون تا زمان مصرف بستنی؛
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- تسهیل در امر انبساط مخلوط؛
نگهداری  در  یخ  های  کریستال  تشکیل  از  جلوگیری   -

طوالنی مدت؛
و  بافت  بهبود  و  شیر  در  چربی  از  بخشی  جایگزین   -

گرانروی.
ژالتین به همراه عوامل پایدار کننده دیگر باعث کم شدن 
سرعت ذوب بستنی می شود و خواص بافتی ویژه ای را به 
همراه می آورد. در بعضی از فرآورده های لبنی، ژالتین ضمن 
تغییر ویسکوزیته محصول، به ایجاد یک بافت خامه ای و 
چرب کمک می کند. تحقیقات نشان داد که ژالتین ماهی 
درصد   ۳۰ تا  را  چربی  محتوی  می تواند  پکتین  همراه  به 
در انواع Spreadها کاهش دهد. ژالتین در صنایع لبنی 
عامل بافت دهنده هم می باشد و عالوه بر این حتی با وجود 
چربی ویژگی پف دار کردن نیز دارد. ژالتین را می توان قبل 
از تخمیر به شیر اضافه کرد و نقطه ذوب آن در فرآورده 

نهایی احساس دهانی خوبی را ایجاد می کند.

پروتئينسویا:
استفاده از فرآورده های سویا در ترکیب بستنی منجر به تولید 
محصولی با خواص تغذیه ای و سالمت بخش منحصربه فرد 
و همچنین کاهش قیمت تمام شده بستنی می شود. از زمان 

سال  در   FDA توسط  سویا  بخش  سالمتی  فواید  تأیید 
اجزای  از  یکی  عنوان  به  سویا  پروتئین  از  استفاده   ۱۹۹۸
است.  گرفته  قرار  تحقیق  مورد  غذاها  از  بسیاری  ترکیب 
فرآورده های حاوی پروتئین سویا به عنوان محصوالتی با 
برای  که  می شوند  گرفته  نظر  در  لوبیایی  نامطلوب  طعم 
مقابل  در  است.  نامطلوب  مصرف کنندگان  از  بسیاری 
مصرف کنندگان  از  بسیاری  برای  لبنی  منجمد  دسرهای 
اجزای  برای  حاملی  عنوان  به  می توانند  و  بوده  جذاب 
سالمتی بخش نظیر پروتئین سویا مصرف شوند. استفاده از 
فرآورده های سویا نظیر کنسانتره و ایزوله پروتئینی سویا به 
عنوان جایگزین بخشی از ماده جامد بدون چربی در بستنی 
تاکنون توسط تعدادی از محققان موردبررسی قرار گرفته 
است. استفاده از این فرآورده ها به عنوان منابع تأمین کننده 
ماده خشک بدون چربی در بستنی، عالوه بر الحاق خواص 
منجر  بستنی،  به  سویا  بخشی  سالمتی  و  تغذیه ای  مفید 
پایین تر  قیمت  دلیل  )به  اقتصادی  هزینه های  کاهش  به 
سویا در مقایسه با پودر شیر بدون چربی( و تولید محصول 
جدیدی با مشخصات ویژه خود می شود که می تواند برای 

مصرف کنندگان جذاب باشد.
شیر  شیرین،  پنیر  آب  در سال ۱۳۸۰  و همکاران  رضوی 
درصد،   ۵۰ ۲۵و   ،۰ سطوح  در  را  کره  دوغ  و  چرخ  پس 
جایگزینی مواد جامد بدون چربی در بستنی سویای نرم با 
طعم پرتقالی نموده و نشان دادند که در تمامی نمونه ها با 
افزایش سطح جایگزینی، درصد پروتئین، میزان ویسکوزیته 
و مقاومت به ذوب کاهش می یابد. سلیم و همکاران در سال 
۲۰۰۵ استفاده از شیر سویا در مخلوط بستنی را موردبررسی 
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قرار دادند. این محققین شیر سویا را در نسبت های ۲۵، ۵۰، 
شیر  چربی  بدون  ماده خشک  جایگزین  ۱۰۰درصد  و   ۷۵
کمتری  دانسیته  دارای  مخلوط ها  کلیه  نمودند.  بستنی  در 
سویا  شیر  مقدار  افزایش  با  بودند.  شاهد  نمونه  به  نسبت 
ویسکوزیته افزایش و نقطه انجماد کاهش نشان داده است.

در تحقیقی، اثر جایگزینی ماده خشک بدون چربی بستنی 
با آرد کامل سویا بر خواص رئولوژیک و پارامترهای جریان 
در بستنی سخت موردبررسی قرار گرفت. مخلوط بستنی با 
ترکیب ۱۰درصد چربی، ۱۴درصد ماده جامد بدون چربی، 
۱۸درصد شکر، ۰/۴درصد پایدار کننده و ۰/۱درصد وانیل 
به عنوان طعم دهنده تهیه شد. مقدار موردنیاز از هر کدام 
از  و ۷۵درصد  جایگزینی ۲۵، ۵۵، ۶۵  برای  اولیه  مواد  از 
جبری  روش  توسط  آرد سویا  با  بدون چربی  ماده خشک 
محاسبه شده و نمونه های مخلوط بستنی به همراه نمونه 
شاهد )فاقد آرد سویا( پس از ۲۴ ساعت رساندن در دمای ۴ 
درجه سانتی گراد مورد آزمون های ژئولوژیک قرار گرفتند. 
بر اساس نتایج به دست آمده همه نمونه ها دارای رفتار شل 
شونده با برش بوده و ویسکوزیته ظاهری با افزایش درجه 
برش کاهش یافت. افزایش درصد جایگزینی آرد سویا باعث 
کاهش شاخص رفتار جریان و در نتیجه افزایش رفتار رقیق 
شوندگی با برش نمونه ها به طور معناداری گردید. شاخص 
قوام و ویسکوزیته ظاهری نمونه ها نیز با افزایش میزان آرد 
سویا در ترکیب بستنی افزایش یافته که این افزایش از ۶۵ 

تا ۷۵درصد مشهودتر بود.
کنسانتره  با  شیر  چربی  بدون  جامد  ماده  جایگزینی  اثر 
حسی  و  فیزیکوشیمیایی  خصوصیات  بر  سویا  پروتئین 

همکاران  و  درویسوگلو  توسط  توت فرنگی  طعم  با  بستنی 
)۲۰۰۵( موردبررسی قرار گرفت. با افزایش میزان کنسانتره 
پروتئین سویا ویسکوزیته نمونه ها به طور معنی داری در همه 
دماها افزایش یافت که می تواند به خاطر محتوای پروتئین 
باالتر آن ها باشد. هرالد و همکاران در سال ۲۰۰۸ استفاده 
از ایزوله پروتئین سویا را به عنوان جایگزین تخم مرغ در 
و  شده  اصالح  ذرت  نشاسته  با  فرانسوی  وانیلی  بستنی 
کنسانتره پروتئین آب پنیر مورد مقایسه قرار دادند. میزان 
و  پنیر  آب  پروتئین  کنسانتره  حاوی  نمونه  دو  در  سفتی 
ایزوله پروتئین سویا از بقیه بیشتر بود. این اختالف می تواند 

مربوط به محتوا و ساختار پروتئینی این دو ماده باشد.
سيمپلس:

سیمپلس اولین جایگزین کننده چربی بر پایه پروتئین است 
که از دناتوراسیون اسیدی پروتئین آب پنیر به دست می آید. 
این ترکیب در دهان در حین حرارت موجود در آن تغییر 
 ۱/۵ mm شکل داده و به گلوله های کوچکی در اندازه های
ـ ۱ تبدیل می شود. این گلوله ها کروی و نرم و صاف بوده 
و به دهان یک حالت چرب مانند می دهند. در واقع احساس 
دهانی و مزه ای مشابه با چربی شیر ایجاد می کند. سیمپلس 
از سال ۱۹۹۰ به بعد در کانادا در انواع بستنی های وانیلی 
کم چرب بکار می رود. در یک مطالعه اثر کاهش چربی و 
از سیمپلس در بستنی بررسی  با استفاده  میزان کلسترول 
شد. بستنی موردمطالعه حاوی چربی ۱۹ گرم، کلسترول ۹۷ 
میلی گرم و انرژی ۲۷۴ کیلوکالری بوده و بعد از به کارگیری 
سیمپلس مقادیر چربی، کلسترول و انرژی به ترتیب به ۱ 
گرم، ۱۴ گرم و ۱۲۰ کیلوکالری رسید )مهدیان و همکاران، 
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یا  از شیر  ترکیب سیمپلس  در  این که  به  توجه  با   .)۱۳۹۰
تخم مرغ استفاده شده است، مصرف آن برای کسانی که 
به شیر با تخم مرغ حساسیت دارند، توصیه نمی شود چرا که 

آلرژی یا حساسیت ایجاد می کند.
ساالتریم

با نام تجاری Berie fat به فروش می رسد. این ترکیب 
متشکل از اسید استیک، بوتیریک، پروپیونیک و استئاریک 
است. در هر گرم kcal ۵ انرژی تولید می کند که به مراتب 
از مصرف چربی هاست.  ایجادشده حاصل  کالری  از  کمتر 
بستنی  و  پنیرها  نظیر  لبنی  فرآورده های  در  ساالتریم 
کم چرب بکار می رود لکن در حرارت های باال موجب ایجاد 
که  می دهد  نشان  تحقیقات  می شود.  نامطلوب  و  بد  طعم 

احتمااًل ساالتریم موجب افزایش کلسترول خون می شود.
جایگزینهایچربیبرپایهکربوهيدرات:

تری  مشابه  شیمیایی  و  فیزیکی  به طور  که  مولکول هایی 
گلیسریدها بوده و به طور نظری قابل جایگزینی چربی در 
مواد غذایی به نسبت یک به یک یا گرم به گرم را داشته 
یا  زنجیره ها  ساکاریدها،  پلی  می باشند.  چربی  پایه  بر  و 
کربوهیدرات با گروه هیدروکسیل اند. گروه هایی که شامل 
هیدروکسیل اند، زمانی که در آب حل می شوند باردار شده، 
آب  مولکول های  با  ترکیب  به  زیادی  تمایل  ازآنجایی که 
و  متورم  آبی  سیستم  در  و  کرده  جذب  را  رطوبت  دارند، 
تشکیل ژل می دهند. میزان کالری آن ها. تا ۴ کیلوکالری 
است. جایگزین های چربی به دلیل ویژگی های ارگانولپتیکی 
و بافتی خودشان، با ایجاد پیوند با آب عالوه بر ایجاد حالت 
ایجاد  و  مطلوبی  دهانی  احساس  خمیری،  و  چسبندگی 

می کنند و در واقع با کمک به هیدراسیون به ایجاد احساس 
دهانی کمک می کنند.

چربی  جایگزین های  از  درصد   ۵۰ حدود  حاضر  حال  در 
تجارتی که در بازار به فروش می رسند، از منابع کربوهیدراتی 
به دست می آیند. از جمله جانشین های چربی با ساختمان 
کربوهیدراتی می توان پلی دکستروز، پکتین، سلولز، صمغ ها 
و مشتقات نشاسته ای )نشاسته اصالح شده و دکسترین( را 

نام برد.

کاراگينان
با  سولفاته  خطی  ساکاریدهای  پلی  خانواده  از  کاراگینان 
رنگ  قرمز  دریایی  جلبک  از  که  بوده  باال  مولکولی  وزن 
حاصل شده و از واحدهای گاالکتوز و ۳، ۶ گاالکتوز بدون 
به   ۱ بتا  و   ۳ ابه  آلفا  پیوندهای  با  که  شده  تشکیل  آب 
ساکارید  دی  شامل  آن  ساختار  شده اند.  ملحق  هم  به   ۴
است.  کاراگینان  المبدا  و  کاراگینان  آیوتا  کاراگینان،  کاپا 
درصورتی که   ۴/۳ از  کمتر   PH با  غذاهای  در  کاراگینان 
دست  از  را  خود  ویسکوزیته  بماند  باقی  اتاق  دمای  در 
خواهند داد. کاراگینان زمانی که در آب قرار می گیرد با آن 
پیوند برقرار کرده و بافتی نظیر چربی در مواد لبنی ایجاد 
می کند. در کانادا در بستنی و شیر سویا بکار می رود. االمبدا 
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کاراگینان در تولید سس های کم چرب کاربرد دارد زیرا به 
این فرآورده ها احساس روغنی بودن می دهد. در تولید انواع 
دسرها، بستنی و ... سبب افزایش ویسکوزیته می گردد و در 
دسرهای منجمد از رشد کریستال های یخ نیز جلوگیری 

می کند
دکسترین

دکسترین از هیدرولیز نسبی مولکول های نشاسته به دست 
می آید. عکس العمل آمیلوز و آمیلوپکتین در برابر آنزیم های 

آلفا و بتا آمیالز متفاوت است.
بتاآمیالز بر روی آمیلوز اثر کرده و آن را تبدیل به مالتوز 
می کند و بر روی آمیلوپکتین اثری ندارد مگر اثر مختصری 
بر روی زنجیرهای انشعابی آن، در حالی که آلفا آمیالز بر 
روی پیوندهای آلفا ۴ - ۱ انشعابی آمیلوپکتین اثر کرده و 
به دکسترین ها  تبدیل  و  آورده  در  به صورت خطی  را  آن 
تولید  انرژی  کیلوکالری   ۴ گرم  هر  در  دکسترین  می کند. 
می کند و می تواند جانشین بخشی یا تمام چربی در ساختار 
در  دکسترین  کردن  جایگزین  با  شود.  لبنی  محصوالت 
افزایش  بافت  بودن  خامه ای  و  قوام  ویسکوزیته،  بستنی، 
می یابد، ضمن آنکه علیرغم کاهش میزان چربی، محصول 

در دهان حالتی چرب از خود نشان می دهد.
مالتودکسترین:

ذرت،  نشاسته  هیدرولیز  از  موارد  بیشتر  در  مالتودکسترین 
تایپوکا و گندم به دست می آید. ۴ کیلوکالری در هر گرم 
انرژی تولید می کند و به عنوان اصالح کننده و قوام دهنده 
بافت در محصوالت لبنی کاربرد دارد. طبق تعریف اداره کل 
غذا و داروی ایالت متحده، مالتودکسترین پلی ساکاریدی 

و  است  یافته  تشکیل  گلوکز  دی  واحدهای  از  که  است 
هیدرولیز  از  و  می باشد   ۲۰ از  کمتر  آن  دکستروز  معادل 
شکل  به  مالتودکسترین  می آید.  وجود  به  نشاسته  ناقص 
پودر سفید رنگ و یا به صورت محلول تغلیظ شده می باشد.

کاربردمالتودکسترینجهتکاهشکالری:
برای  شکر  یا  چربی  میزان  رژیمی،  محصوالت  در  وقتی 
مثل  موادی  از  معمواًل  می شود،  کم  کالری  کاهش 
ویسکوزیته  افزایش  بافت  جبران  برای  مالتودکسترین 
و  گرم  در  کیلوکالری   ۹ انرژی  میزان  می شود.  استفاده 
میزان انرژی دهی هیدرات کربن ۴ کیلوکالری ۱۵ درصد 

مالتودکسترین - در گرم می باشد.
اینولين

پیوند، غیرقابل  با  از زنجیره های فروکتوز  اینولین متشکل 
هضم توسط معده و روده کوچک می باشد. آن زمانی که در آب 
پا شیر پخش می شود، کریستال های ریزی تشکیل می دهد. 
بررسی های متعدد نشان می دهد که اینولین در محصوالت 
لبنی و تخمیری پروبیوتیک به طور موفقیت آمیزی استفاده 
یک  عنوان  به  و  نکرده  ایجاد  اینولین پس طعم  می شود. 
منبع غذایی- نه یک افزودنی- است. تحقیقات نشان داده 
لبنی،  در محصوالت  اینولین  استفاده  است که در صورت 
بود.  خواهیم  خامه ای  بافت  شاهد  شیرینی،  افزایش  بدون 
اینولین به منظور کاهش کالری در فرموالسیون بستنی بکار 
می رود و در بیشتر موارد جذب کلسیم را افزایش می دهد. 
در محصوالت غذایی پروبیوتیک، این ماده به عنوان یک 

ترکیب پری بیوتیک نقش خود را ایفا می کند.
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سلولز:
شکل  به  گیاهان  بافت  ساختاری  ماده  عنوان  به  سلولز 
از  مقادیری  همراه  به  و  مشابه  پلیمرهای  از  مخلوطی 
سلولز  دارد.  وجود  لیگنین  و  دیگر  ساکاریدهای  پلی  سایر 
فراوان ترین ماده آلی در طبیعت است و تقریبًا حدود یک 
- سوم وزن تمام مواد گیاهی را تشکیل می دهد. مشتقات 
غذایی  فرآورده های  در  که  است  سال  ده  از  بیشتر  سلولز 
مورد استفاده قرار می گیرند. سلولز در بیشتر موارد به جای 
کربوکسی  می رود.  بکار  لبنی  محصول  چربی  درصد   ۶۰

متیل سلولز یک پلی ساکارید آنیونی محلول در آب است
با  ترکیب  در  و  داشته  باالیی  آب  نگهداری  ظرفیت  که 
ایجاد  خوبی  به  گوار  یا  و  خرنوب  دانه  صمغ  کاراژینان، 
نیز  امولسیفایر  عنوان  به  این صمغ  ژل می کند. همچنین 

می تواند عمل نماید.
CKX - Fat Replacer )زنانتان و سلولز( ترکیبی مهم 

است که در بستنی، شیر کم چرب و خامه زده شده به کار 
می رود و افزایش طول مدت ماندگاری و احساس دهانی 

مطلوب و بافت چرب را به محصول می دهد.
میزان مصرف بهینه این ترکیب ۰/۵ ـ ۰/۱ درصد است. 
COYOT که شامل سلولز، زانتان و آلژینات سدیم است 

و به مقدار ۰/۳ ـ ۲/ ۰ درصد در ماست کم چرب با هدف 
جلوگیری از سینرزیس یا آب اندازی و بهبود مزه و بافت 
کربوکسی  نظیر  آن  مشتقات  و  سلولز  می شود.  استفاده 
متیل سلولز در ترکیب با موادی نظیر نشاسته و کاراگینان، 
جانشین بخشی از چربی در فرآورده لبنی شده و در ضمن 

موجب بهبود بافت می شوند.

تولید  سلولز  اسیدی  هیدرولیز  از  که  است  ترکیبی  اویسل 
می شود و به صورت کریستال های ریز سلولز بوده و یک 
منبع فیبری است که کالری تولید نمی کند. در پژوهشی، 
در دو سری تولید مجزا و در نسبت های ۰، ۵۰، ۲۵، ۷۵ 
و ۱۰۰ درصد صمغ های کربوکسی متیل سلولز و ثعلب با 
ترکیبات هیدروکلوئیدی دانه بالنگو در نسبت های شیرازی 
جایگزین گردیدند. برخی خصوصیات کیفی محصول شامل 
ویسکوزیته، اورران، دانسیته و ویژگی های حسی بررسی و 
با نمونه شاهد که فاقد ترکیبات هیدروکلوئیدی بالنگو بود 

مقایسه شد.
در آزمون حسی، صفات شدت سردی، سفتی، ویسکوزیته، 
درجه صافی، سرعت آب شدن و پذیرش کلی مورد ارزیابی 
قرار گرفتند. استفاده از صمغ بالنگو و نیز اثر سینرژیستی 
افزایش  اورران،  کاهش  باعث  صمغ ها  سایر  با  همراه  آن 

ویسکوزیته و بهبود خصوصیات حسی بستنی گردید.
جایگزینچربیبرپایهفيبرهایگياهی

OATRIM:
همان گونه که از اسم این ترکیب پیداست، جایگزین چربی 
حاصل از آرد یوالف است که ۱ تا ۴ کیلوکالری در هر گرم 
انرژی تولید می کند. OARTIM در شیر، انواع مختلف 
این  در  چربی  از  بخشی  جایگزین  کم چرب  بستنی های 

محصوالت می شود.
نتيجهگيری:

باتوجه به شیوع انواع مختلف بیماری های قلبی و عروقی 
که از تغذیه نادرست و بیش ازاندازه چربی ها در رژیم غذایی 
افراد منشأ می گیرد، مصرف کنندگان همواره به فکر استفاده 
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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

کاهش  ضمن  که  هستند  کم چربی  غذایی  مواد  انواع  از 
کالری دریافتی و چربی روزانه ماده غذایی مربوطه از نظر 
ویژگی های حسی مشابه با ماده غذایی حاوی چربی باشد 
و لذا استفاده از انواع جایگزین های چربی موردتوجه عموم 
پایه  بر  قرار گرفته است. به کارگیری جایگزین های چربی 
مربوطه  قوانین  رعایت  با  کربوهیدرات  و  پروتئین  چربی، 
می تواند مزایای زیادی را در مصرف فرآورده های مختلف 
به همراه داشته باشد. این ترکیبات، عالوه بر کاهش کالری 
بافت،  دهندگی  بهبود  نقش های  غذایی،  رژیم  چربی  و 

امولسیفایر، طعم دهنده و ... دارند.
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