بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ،حسی و مدت زمان ماندگاری نوشیدنی تهیه
شده از ایزوله پروتئینی سویای هیدرولیز شده توسط آنزیم آلکاالز
لیال رستم میری  ،1محمد رضا سعیدی اصل ،*2رضا صفری
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-1دانش آموخته دکتری  ،گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد سبزوار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سبزوار ،ایران
 -2گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد سبزوار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سبزوار ،ایران
 -3گروه میکروبیولوژی ،پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ،ساری ،ایران

تاریخ دریافت95/10/11 :

تاریخ پذیرش97/03/01 :

چکیده
پرتقال ،انگور سفید و سویا شا مل انواع فیتوکمیکال های مفید هستند .عطر و طعم پرتقال و انگور می تواند طعم لوبیایی نامطلوب
سویا را بپوشاند و در نتیجه باعث افزایش پذیرش آن از سوی مصرف کننده شود 12 .فرموالسیون با نسبت های صفر 3 ،1/5 ،و 4/5
درصد از ایزوله پروتئینی سویای هیدرولیز شده توسط آنزیم آلکاالز و با نسبت های  0/5 ،0/3و  0/7از پکتین ،مورد بررسی قرار
گرفتند .پارامترهای مورد بررسی شامل ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی بود .ویژگی های فیزیکوشیمیایی شامل مواد جامد
محلول ،اسیدیته ،pH ،ویسکوزیته ،فعالیت بازدارندگی  ،ACEحاللیت و پایداری حرارتی بودند .ویژگی های حسی شامل
احساس دهانی ،طعم ،رنگ ،تلخی و ارزیابی کلی ،توسط  10نفر ارزیاب مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به نتایج حاصل از
ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ،فرموالسیون شماره  4که شامل  1/5درصد ایزوله پروتئینی سویای هیدرولیز شده و 0/3
درصد پکتین بود ،به عنوان بهترین فرموالسیون انتخاب شد .جهت ارزیابی مدت زمان ماندگاری نوشیدنی ،کلیه ویژگی های
فیزیکوشیمیایی و حسی در زمان های صفر 28 ،14 ،و  42روز بررسی شد و مدت زمان ماندگاری نوشیدنی  28روز تعیین شد.
واژه های کلیدی :نوشیدنی سویا ،هیدرولیز پروتئین سویا ،آنزیم آلکاالز ،خصوصیات فیزیکوشیمیایی.

*مسئول مکاتباتmrezasaeidi@yahoo.com :
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-1مقدمه

فیزیولوژیکی روی بدن انسان ،به واسطه یک بار تغذیه

میوه مرکبات منبع مهمی از ترکیب های زیست فعال با

طبیعی و مناسب ،داشته باشند .پپتیدهای زیست فعال هم از

خاصیت آنتی اکسیدانی نظیر اسید آسکوربیک،

طریق هضم آنزیمی و هم از طریق دستگاه گوارش انسان در

فالونوئیدها ،ترکیب های فنلی و پکتین هستند که برای

طول هضم مواد غذایی آزاد می شوند .در داخل بدن هضم

تغذیه انسان اهمیت دارند ( .)11اخیرا مصرف میوه ها به

آنزیمی تصادفی است و ممکن است به رها سازی پپتیدهای

صورت آب میوه افزایش یافته و در جهان میوه مرکبات

زیست فعال منجر نشود ،در حالی که کنترل هیدرولیز

عمدتا در صنایع تبدیلی استفاده می شوند ( .)2در ایران

آنزیمی در شرایط آزمایشگاهی منجر به آزاد سازی پپتید

مرکبات جایگاه دوم تولید را پس از سیب داشته و عالوه بر

های زیست فعال می شود ( .)28پپتیدهای زیست فعال دارای

تازه خوری ،مقداری نیز در صنایع آب گیری استفاده می

ویژگی های فیزیولوژیکی زیادی ،با توجه به توالی اسیدهای

شود ( .)3انگور یکی از مهمترین میوه های تولیدی ایران

آمینه آزاد شده مثل ضد سرطان بودن ( ،)20آنتی اکسیدان

بوده و در ایــن کشــور ســالیانه بــیش از  1700000تــن

بودن ( ،)26ضد میکروب بودن ( )23و غیره است .در بین

انگــور و  150000تن کشمش تولید می شود ( .)1در بین

فعالیت های فیزیولوژی پپتیدهای زیست فعال ،فعالیت ضد

ارقام مختلف انگور ،رقم سفید بیدانه غالب می باشد (.)25

فشار خون بودن بیشترین توجه را بدست آورده است .فشار

آب انگور منبع مهمی از فیتوکمیکال ها به شمار می رود

خون باال در نهایت می تواند به بسیاری از مشکالت سالمتی

( .)9خاصیت آنتی اکسیدانی ،ضدالتهابی و مهارکنندگی

دیگر مثل بیماری عروق کرونر قلب ،نارسایی قلب ،سکته

فیتوکمیکال ها روی پالکت ها در مطالعات آزمایشگاهی و

مغزی و نارسایی کلیه منجر شود .به منظور جلوگیری از

در پژوهش بر روی حیوانات ثابت شده است ( .)22آب

عوارض جانبی داروها مثل سرفه خشک ،خارش پوست و

انگور حاوی حجم زیادی آب (  81-86درصد) است و

 ،.....غذاهای بر پایه پپتیدهای زیست فعال توجه زیادی را به

وجود حالت اسیدی قوی درآن به علت وجود اسیدهای

عنوان جایگزین کم هزینه و درمان پیشگیرانه از فشار خون

تارتاریک ،مالیک و سیتریک گزارش شده است .این

باال به خود جلب کرده اند ( .)17چندین پپتید زیست فعال

اسیدها عامل ایجاد  pHپایین و طعم ترش و شیرین در این

ضد فشار خون در ایزوله پروتئینی سویای هیدرولیز شده

محصول هستند ( ،)13اسیدیته باالی  0 /85درصد ،طعم

شناسایی شده است ( .)8در این تحقیق ابتدا ایزوله ی

بیش ازحد ترشی را ایجاد می کند ( .)29ساستری و تیسچر

پروتئینی سویا توسط آنزیم آلکاالز هیدرولیز شد .شرایط

کلروفیل ،کاروتنوئید و آنتوسیانین را از آب انگور

هیدرولیز به سمت تولید پپتیدهای زیست فعال با خاصیت

جداسازی کردند ( .)27در سال  1999اداره غذا و دارو

ضد فشار خون هدایت شد .فروش نوشیدنی های سویا از

آمریکا اعالم کرد که مصرف روزانه حداقل  6/5گرم

سال  2000بیش از دو برابر شده است و نوشیدنی های سویا

پروتئین سویا می تواند خطر بیماری های قلبی و عروقی را

همراه با آب میوه به یک بازار مهم با فروش ساالنه بیش از

کاهش دهد ( .)12مطالعات اخیر نشان می دهد که مصرف

 100میلیون دالر تبدیل شده است ( .)7به هر حال با وجود

ایزوله پروتئین سویا می تواند بدن را در برابر انواع مختلفی

افزایش پذیرش مصرف کننده و مصرف نوشیدنی های سویا

از سرطان ها به واسطه مکانیزم های مختلف ،محافظت کند

این صنعت هنوز با چالش مواجه است .شیر سویا و دیگر

( .)5همچنین هیدرولیز محدود پروتئین سویا ،سبب انتشار

نوشیدنی های سویا اغلب به دلیل داشتن طعم لوبیایی و

پپتیدهای زیست فعال می شود ( .)10پپتیدهای زیست فعال

احساس دهانی کچی مشخص می شوند .بنابراین تغییر در

توسط توالی اسیدهای آمینه مشتق شده از پروتئین مشخص

فرموالسیون نوشیدنی سویا که طعم آن را بهبود دهد ،به

می شوند که ممکن است اثرات تنظیم کننده و

منظور افزایش میزان مصرف سویا ضروری به نظر می رسد.

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ،حسی و م دت زمان ماندگاری نوشیدنی تهیه شده از ایزوله پروتئینی سویای هیدرولیز3 ...
نوشیدنی سویا همراه با آب میوه ،یک نوع جدید از
محصوالت سویا و یک راه مناسب برای دریافت منظم
پروتئین سویا از رژیم غذایی است .هدف از انجام این
تحقیق بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ،حسی و مدت
زمان ماندگاری نوشیدنی حاوی پروتئین سویای هیدرولیز
شده توسط آنزیم آلکاالز ،با قابلیت پذیرش باال توسط
مصرف کننده است.
-2مواد و روش ها

 2-2آزمون های فیزیکوشیمیایی نوشیدنی:
1

 2-2-1میزان مواد جامد محلول (بریکس)

مطابق با استاندارد ملی ایران ،شماره  2685انجام شد .ابتدا
دستگاه با آب مقطر روی عدد صفر کالیبره شد .چند قطره
از محلول نوشیدنی ،روی سل رفراکتومتر (کروز ،آلمان)
قرار داده شد ،یکنواخت و سپس پخش گردید و غلظت آن
در  °20Cخوانده شد و نتیجه برحسب درجه بریکس بیان
شد (گرم مواد جامد محلول در صد گرم محلول).

-2-1تولید نوشیدنی

 2-2-2اندازه گیری اسیدیته کل و pH

 12فرموالسیون (طبق جدول  )1ارائه شده است .ابتدا ایزوله

اسیدیته به روش پتاسیومتری و با استفاده از دستگاه  pHمتر

پروتئینی سویای هیدرولیز شده توسط آنزیم آلکاالز با آب

(ثنا ،ایران) اندازه گیری شد .میزان اسیدیته بر حسب گرم

شیر ولرم مخلوط شد .سپس پایدار کننده ،کنسانتره آب

اسید سیتریک ،در صد گرم نمونه بیان شد .اندازه گیری pH

پرتقال و کنسانتره آب انگور سفید اضافه شد .نوشیدنی به

با استفاده از دستگاه  pHمتر (ثنا ،ایران) انجام شد (.)18

روش آزمایشگاهی و از طریق حمام بن ماری (87-88
درجه سانتیگراد به مدت  30ثانیه) پاستوریزه و سپس بسته
بندی شد .نوشیدنی ها در یخچال در دمای  3درجه
سانتیگراد برای آزمایشات بعدی نگهداری شدند.
جدول  -1فرموالسیون نوشیدنی حاوی ایزوله پروتئینی
سویای هیدرولیز شده (گرم 100 /گرم).

 2-2-3اندازه گیری ویسکوزیته:

 600میلی لیتر از نوشیدنی را در یک بشر ریخته و دمای آن،
با استفاده از آب و یخ در  10درجه سانتیگراد ثابت نگه
2

داشته شد .سپس مقدار ویسکوزیته بر حسب  mm /Sیا
سانتی استوک ،توسط ویسکومتر بروکفیلد مدل DV-II+

 Proبا استفاده از اسپیندل شماره  2در  180 rpmاندازه
گیری شد (.)21
 2-2-4فعالیت ممانعت کنندگی ACE

فعالیت ممانعت کنندگی  ACEبر طبق روش گزارش شده
توسط  Hoang lamو همکاران ( )2007اندازه گیری شد.
میزان جذب پلیت ها در طول موج  340نانومتر در
میکروپلیت خوان ،خوانده شد .میزان فعالیت ممانعت
کنندگی  ACEبا استفاده از رابطه زیر محاسبه شد (.)15
= )ACE inhibitory activity (inhibition rate %
[(Ablank-Asample)/(Ablank1-Ablank2)]×10

1

Brix
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 2-2-5حاللیت و پایداری حرارتی

 2-5آنالیز آماری

نمونه ها در لوله های درپوش دار  1/2میلی لیتری وزن

نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SAS

شدند ) )0/05 g/1 mlو آب مقطر اضافه شد .سپس نمونه

 v9.1تجزیه و تحلیل شد .آزمون ها در سه تکرار انجام شد

ها در  13000دور بر دقیقه به مدت  10دقیقه سانتریفوژ

و سپس میانگین و انحراف معیار بدست آمد .آنالیز واریانس

شدند .میزان پروتئین مایع رویی به روش بیوره ()1957

( )ANOVAبرای بررسی اختالف معنیدار بین ویژگی

اندازه گیری شد .سپس میزان حاللیت بر اساس رابطه زیر

های فیزیکوشیمیایی و حسی نوشیدنی در سطح P <0/05

محاسبه شد:

مورد استفاده قرار گرفت و مقایسه بین میانگینها با استفاده

درصد حاللیت= محتوای پروتئین مایه رویی /محتوای کل پروتئین در دیسپرسیون اولیه×100

جهت تعیین پایداری حرارتی نمونه ها در لوله های درپوش
دار  1/2میلی لیتری وزن شدند ) )0/05 g/1 mlو آب

از آزمون دانکن انجام شد.
-3نتایج و بحث

مقطر اضافه شد .سپس در  95درجه سانتیگراد به مدت 65

 3-1میزان مواد جامد محلول ،اسیدیته کل pH ،و

دقیقه در حمام آب گرم ،حرارت دیدند ( .)14بعد از تیمار

ویسکوزیته

حرارتی نمونه ها به مدت  30دقیقه در دمای اتاق خنک

در جدول  2میزان مواد جامد محلول ،اسیدیته کل pH ،و

شدند .سپس نمونه ها در  13000دور بر دقیقه به مدت 10

ویسکوزیته نوشیدنی های مورد آزمون ،نشان داده شده

دقیقه سانتریفوژ شدند .میزان پروتئین مایع رویی به روش

است .در بین فرموالسیون های ارائه شده در جدول 2

بیوره ( )1957اندازه گیری شد .سپس میزان میزان پایداری

بیشترین و کمترین مقدار مواد جامد محلول (بریکس) به

حرارتی بر اساس رابطه زیر محاسبه شد (:)19
درصد پایداری حرارتی = محتوای پروتئین مایه رویی بعد از تیمار حرارتی /محتوای کل پروتئین در دیسپرسیون اولیه×100

 2-3خواص حسی

فاکتورهای مورد بررسی جهت ارزیابی حسی شامل احساس
دهانی ،طعم ،رنگ ،تلخی و ارزیابی کلی بود .بدین منظور
پس از آموزش های مقدماتی ،تعداد 10نفر به عنوان ارزیاب
انتخاب (با میانگین سنی  30تا  50سال) و با استفاده از روش
هدونیک (  5نقطه ای) ،نمونه های تهیه شده را در شرایط
آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار دادند .حداکثر نمره  5به
منزله عالی بودن نمونه و  1کمترین نمره که نشان دهنده
ضعیف بودن نمونه بود (.)6
 2-4ارزیابی مدت زمان ماندگاری فرموالسیون
انتخاب شده

بر اساس نتایج به دست آمده تیمار بهینه انتخاب شد و تغییر
ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی آن طی  42روز
نگهداری در دمای یخچال ( 3درجه سانتیگراد) و هر 14
روز در سه تکرار ارزیابی شد.

ترتیب مربوط به فرموالسیون های شماره  12و شماره  1بود.
حد باال و پایین میزان اسیدیته نیز متعلق به فرموالسیون
شماره  1و فرموالسیون شماره  12به دست آمد .طبق انتظار
بیشترین میزان  ،pHمربوط به فرموالسیون شماره  11و 12
بدست آمد که نشان از باال بودن میزان مواد جامد محلول
است .در همین راستا  Potterو همکاران در سال 2007
ویژگی های نوشیدنی حاوی سویا و زغال اخته وحشی را
مورد بررسی قرار دادند .آنها در تحقیقات خود از ایزوله
سویا و شیرین کننده هایی حاوی شربت برنج قهوه ای و
عصاره تغلیظ شده انگور سفید استفاده کردند .پارامترهای
مورد بررسی شامل مواد جامد محلول ،اسیدیته pH ،و
ویسکوزیته بود .نتایج نشان داد که اسیدیته قابل تیتر و
نسبت مواد جامد محلول به اسید در نوشیدنی حاوی ایزوله
سویا باالترین بوده است .میزان ویسکوزیته در تیمارهای
حاوی ایزوله سویا و شربت برنج پایین تر از بقیه تیمارها بود.
نتایج تحقیقات  potterو همکاران با نتایج این تحقیق که
استفاده از ایزوله پروتئینی سویای هیدرولیز شده به همراه
کنسانتره آب پرتقال و آب انگور سفید بود ،مطابقت دارد
( .)24در پژوهش دیگری که توسط  Kaleو همکاران در

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ،حسی و مدت زمان ماندگاری نوشیدنی تهیه شده از ایزوله پروتئینی سویای هیدرولیز5 ...
سال  2012انجام شد ،غلظت های مختلف آب پرتقال بر

جدول  -3فعالیت بازدارندگی  ACEدر نوشیدنی ها

ویژگی های فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیر سویا مورد
ارزیابی قرار گرفت .بر اساس نتایج به دست آمده غلظت 80
درصد کنسانتره آب پرتقال و  20درصد سویا به عنوان
بهترین فرموالسیون انتخاب شد (.)16
 3-2فعالیت ممانعت کنندگی ACE

بر طبق جدول  3کمترین میزان فعالیت ممانعت کنندگی
 ACEمربوط به فرموالسیون های  2 ،1و  3که فاقد ایزوله
پروتئینی سویای هیدرولیز شده هستند ،بود .بیشترین فعالیت
ممانعت کنندگی  ACEمربوط به فرموالسیون شماره 10
بود .در تحقیق انجام شده توسط  Leeو همکاران در سال
 2011از ایزوله پروتئینی سویای هیدرولیز شده توسط آنزیم
های مختلف در نوشیدنی چای سرد با طعم لیمو استفاده شد
و فعالیت ممانعت کنندگی  ACEمورد بررسی قرار گرفت.

 3-3حاللیت و پایداری حرارتی

نوشیدنی چای سرد با طعم لیمو که حاوی ایزوله پروتئینی

بر طبق جدول  ،4میزان حاللیت و پایداری حرارتی در

سویای هیدرولیز شده توسط آنزیم آلکاالز بود باالترین

فرموالسیون شماره های  11 ،10و  12کمترین میزان است.

فعالیت ممانعت کنندگی  ACEرا داشت (.)19

این به این دلیل است که افزایش غلظت پروتئین ،زمینه را
برای تجمع بیشتر پیوندهای هیدروفوبیک و پل های دی

جدول  -2میزان مواد جامد محلول ،اسیدیته کل pH ،و

سولفیدی فراهم می کند که در نتیجه حاللیت پروتئین و

ویسکوزیته

پایداری حرارتی آن کاهش می یابد Lee .و همکاران در
سال  2011حاللیت و پایداری حرارتی ایزوله پروتئینی
سویای هیدرولیز شده را در غلظت های  5 ،2/5 ،1و  7در
چای مورد بررسی قرار داد .نتایج نشان داد که با افزایش
غلظت ایزوله پروتئینی سویای هیدرولیز شده ،حاللیت و
پایداری حرارتی کاهش می یابد ( .)19نتایج حاصل از
تحقیق  Leeبا پارامتر های مورد بررسی در مطالعه حاضر
مطابقت دارد.
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جدول  -4میزان حاللیت و پایداری حرارتی در نوشیدنی ها

شماره  11 ،10و  12از لحاظ آماری اختالف معنی داری
وجود ندارد ( .)p0/05مقایسه پارامتر طعم نشان داد که از
نظر این پارامتر فرموالسیون شماره  10کمترین مطلوبیت را
از نظر ارزیابها به خود اختصاص داده اند که علت آن را
میتوان طعم خاص ایزوله پروتئینی سویای هیدرولیز شده
توسط آلکاالز نسبت داد .مقایسه پارامتر رنگ نوشیدنی ها
همان طور که در جدول  5نشان داده شده است ،نشان می
دهد از نظر این پارامتر ،فرموالسیون شماره  ،10کمترین
رنگ را به خود اختصاص داده است .بیشترین تلخی نیز
مربوط به فرموالسیون شماره ی 11 ،10و  12است که
اختالف معنی داری با هم ندارند ( .)p0/05مقایسه پارامتر
پذیرش کلی بر طبق جدول  5حاکی از آن است که
کمترین پذیرش مربوط به تیمار شماره  11و بیشترین
پذیرش مربوط به تیمار شماره  4در بین فرموالسیون های
دارای ایزوله پروتئینی سویای هیدرولیز شده است .به همین

 3-4خواص حسی

دلیل فرموالسیون شماره  4برای آنالیز های بعدی (ارزیابی

اولین ویژگیهای کیفی ماده غذایی که توسط مصرفکننده

مدت زمان ماندگاری) انتخاب شد Potter .و همکاران در

مورد توجه قرار میگیرد ،خصوصیات ظاهری آن است.

سال  2007به بررسی پارامترهای رنگ ،طعم و مزه ،بافت،

مشخصات ظاهری یک فراورده غذایی عامل مهمی است

عطر و پذیرش کلی نوشیدنی های سویای فرموله شده با

که مخصوصا در اولین برخورد خریدار نقش اساسی و

 2%/8پروتئین و زغال اخته وحشی پرداختند .نتایج این

تعیینکننده دارد .سایر خصوصیات کیفی مانند عطر ،بافت و

تحقیق نشان داد که فرموالسیون حاوی کنسانتره آب میوه،

غیره معیارهایی هستند که پس از مصرف نهایی محصول

پذیرش باالیی را در بین ارزیابها داشت (.)24

غذایی و احتماال پس از یک بار خرید و تجربه کردن آن
مورد توجه واقع میشود .اگرچه ممکن است رابطه علمی

 3-5ارزیابی مدت زمان ماندگاری فرموالسیون

بین رنگ و عطر و طعم مواد غذایی از نظر نوع ترکیب در

انتخاب شده

خصوصیات فیزیکوشیمیایی وجود نداشته باشد ،ولی
آزمایشهای چشایی نشان داده است که در اکثر موارد
رنگ مطلوب بر احساس عطر و طعم ماده غذایی اثر قابل
مالحظهای دارد ( .)4مقایسه ارزیابی حسی فرموالسیون های
نوشیدنی در جدول  5نشان داده شده است .همانگونه که در
جدول  5مشخص است از نظر پارامتر احساس دهانی
فرموالسیون شماره ی  11کمترین مطلوبیت را از نظر
ارزیابها به خود اختصاص داد ،البته بین فرموالسیون های

 3-5-1بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی در زمان
های صفر 28 ،14 ،و  42روز

بر طبق شکل های  1و  2نتایج نشان می دهد که میزان
خصوصیات فیزیکوشیمیایی نوشیدنی در زمان های 14 ،0و
 28روز پس از نگهداری از نظر آماری اختالف معنی داری
ندارند ( .)p0/05اما پس از طی  42روز از لحاظ آماری
معنی دار است .این تغییرات می تواند به دالیل مختلفی از
جمله افزایش جمعیت میکروبی و فعالیت میکروارگانیزم ها
باشد.

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ،حسی و مدت زمان ماندگاری نوشیدنی تهیه شده از ایزوله پروتئینی سویای هیدرولیز7 ...
جدول  -5نتایج آزمایشات حسی نوشیدنی ها

 3-5-2ارزیابی خصوصیات حسی در زمان صفر،14 ،
 28و  42روز

بر طبق شکل  3ارزیابی حسی نوشیدنی ها پس از  28روز
نگه داری در دمای یخچال ،از لحاظ آماری معنی دار نیست
( .)p<0/05اما پس از  42روز نگهداری در دمای یخچال
مقبولیت حسی نوشیدنی به شدت کاهش می یابد .در نتیجه
با توجه به نتایج آزمون های فیزیکوشیمیایی و حسی
نوشیدنی ها در زمان های صفر 28 ،14 ،و  42روز ،مدت
زمان ماندگاری نوشیدنی  28روز در دمای یخچال ارزیابی
شد.

شکل -3نتایج آزمایشات حسی در تیمار حاوی  1/5درصد
ایزوله سویای هیدرولیز شده  +کنسانتره ها 0/3 +پکتین
(تیمار  )4در زمانهای صفر 28 ،14 ،و  42روز بر اساس
شکل -1نتایج آزمایشات فیزیکوشیمیایی نوشیدنی در تیمار

تست هیدونیک  5نقطه ای

حاوی  1/5درصد ایزوله سویای هیدرولیز شده  +کنسانتره
ها  0/3 +پکتین ( تیمار  )4در زمانهای صفر 14 ،و  28و 42
روز

 -4نتیجه گیری
با توجه به پارامترهای تکنیکی در فرایند تولید نوشیدنی از
جمله حاللیت و پایداری حرارتی و همچنین ویژگی های
حسی ،فرموالسیون شماره  4برای آنالیز های بعدی (ارزیابی
مدت زمان ماندگاری) انتخاب شد .بر طبق شکل های 2 ،1
و  3فرموالسیون شماره  4دارای باالترین میزان پذیرش کلی
و همچنین دارای باالترین میزان حاللیت و پایداری حرارتی
بود .همچنین مدت زمان ماندگاری نوشیدنی با توجه به
نتایج به دست آمده از آزمون های فیزیکوشیمیایی و حسی

شکل -2نتایج آزمایشات حاللیت و پایداری حرارتی در
تیمار حاوی  1/5درصد ایزوله سویای هیدرولیز شده +
کنسانتره ها  0/3 +پکتین ( تیمار  )4در زمانهای صفر 14 ،و
 28و  42روز

 28روز در دمای یخچال ارزیابی شد.
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