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 88 :عداد صفحاتت       23/10/93  :تاريخ        کشاورزیعلوم دانشکده:      محقق اردبيليدانشگاه دانشگاه: 

 چكيده
اران بويژه بيم ي افرادپر چرب حاوی مقادير زيادی از اسيد های چرب اشباع و کلسترول باال مي باشد که ممکن است برای سالمتپنير 

، ر اين مطالعههای حسي نامطلوب دارند. دای کم چرب مشکالتي از قبيل طعم، بافت و ويژگيهعروقي مضر باشد. همچنين پنير -قلبي

ترل نيز برای مقايسه توليد گرديد و يک نمونه کن درصد 100 و 50با روغن فندق به نسبت های  يگزين شدهپنير سفيد دارای چربي جا

 های حسي،ي، ويژگتوليد شد. ويژگي های فيزيکوشيميايي، شاخص ليپوليز، شاخص پروتئوليز، شمارش باکتری های الکتيکي استارتر

وز ر 80نير تا رسيدن پ های پنير توليد شده در طول نگهداری ونمونه یول هاپروفيل آناليز بافتي، پروفيل اسيدهای چرب و توکوفر

ارای د( P<05/0ی )فندق در سطوح مختلف بطور معني دار نتايج نشان داد که چربي پنيرهای جايگزين شده با روغنتعيين گرديد. 

ه کطوری ب، با چربي نمونه کنترل داشت اسيدهای چرب ضروری و غير اشباع بيشتر و اسيدهای چرب اشباع کمتری در مقايسه

ی دار ر معنييز بطونها لينولئيک بودند. مقادير توکوفرول و مهمترين و بيشترين اسيدهای چرب شاخص در اين پنيرها اسيد اولئيک

(05/0>P) ده مآنتايج بدست  د.متر بوها متفاوت بود و در نمونه کنترل نسبت به ساير تيمار های پنير کدر نمونه کنترل و ساير نمونه

پنيرهای ه کنترل بودند. بيشتر از نمون (P<05/0)توکوفرول ها در تمام نمونه های پنير بطور معني داری  γو  αنشان داد که مقادير 

پنيرهای محتوی  نسبت به پنير کنترل داشتند. همچنين شاخص ليپوليز (P<05/0)مقدار رطوبت بيشتری  تلفيق شده با روغن فندق

ر رسيدن پنير مقدار در طول رسيدن پنير افزايش را نشان دادند و در روز آخ (P<05/0فندق و پنير کنترل بطور معني داری )روغن 

در طول   %NPN/TNو   %pH 4.6-SN/TNمقدار آن در نمونه کنترل بيشتر از ديگر نمونه های پنير محتوی روغن فندق بود. 

پارامترهای بافتي در  تفاوت معني داری را بين TPAتمام نمونه ها افزايش يافت. نتايج در ( P<05/0)رسيدن پنير بطور معني داری 

 (P<05/0)اری معني د نشان ندادند به غير از سختي و صمغيت که در نمونه کنترل بطور فندقنمونه کنترل و نمونه های دارای روغن 

 40ير تا روز رسيدن پن های الکتوکوکوس در طول نگهداری وباکتریتعداد و نحوه رشد بيشتر از نمونه های دارای روغن فندق بودند. 

ن تمام دن پنير بيول رسيطافزايش و بعد از آن تا روز آخر کاهش را نشان دادند ولي تعداد و نحوه رشد باکتری های الکتوباسيلوس در 

ا نشان دادند. ويژگي های رآن تا روز آخر افزايش  کاهش و بعد از 40نمونه های پنير متفاوت بودند و در اکثر تيمارهای پنير تا روز 

    (P<05/0ری )عني دامحسي اين پنيرها نيز نشان دادند که پنير توليد شده با روغن فندق در مقايسه با پنير کنترل دارای تفاوت 

يگر نمونه ها و دنسبت به جايگزيني نمره مقبوليت کلي بيشتری  درصد 100مي باشند و پنير های جايگزين شده با روغن فندق با 

بني محصوالت ل ی توليدامکان عملي شدن جايگزيني روغن فندق با چربي شير در پنير سفيد ايراني براپنير کنترل داشت. اين مطالعه 

 ای به خاطر افزايش اسيدهای چرب غير اشباع را نشان داد.فرآسودمند و سالمتر از لحاظ تغذيه

 تيهای بافيها، ويژگ پنيرفرآسودمند، روغن فندق، اسيدهای چرب اشباع و غير اشباع، توکوفرولچربي شير،  ها:کليد واژه
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 1                                                                                                                                  مقدمه                

 

 

  مقدمه

مطلوب ي د معينحچربي يکي از ترکيبات اصلي تشکيل دهنده اکثر مواد غذايي است که وجود آن در رژيم غذايي تا 

های اراحتينبا ايجاد  ممکن استهای اشباع مضر است و و ضروری است. با اين حال مصرف اضافي آن به ويژه چربي

مخاطره  فشار خون باال سالمت مصرف کنندگان را به طور جدی به و تصلب شرائين افزايش وزن، عروقي، -مزمن قلبي

 اين به عهردم جاممبااليي از درصد وزه به علت مصرف چربي زياد ن است که امرآبيافکند. آمارهای گزارش شده حاکي از 

 (.2004و کاواس و همکاران، 2002اند )کاتسياری و همکاران،هشدمبتال  هابيماری

عروقي و چاقي، امروزه تقاضای روز افزوني برای فرآورده های  -به دليل گسترش بيماريهای مرتبط، از جمله قلبي

کم چرب و يا با ترکيب چربي اصالح شده وجود دارد تا ضمن تامين نياز های غذايي از خطرات ناشي از کلسترول  غذايي

. وجود اسيدهای چرب اشباع و کلسترول باال از معايب عمده پنيرهای (2007)رودريگز و همکاران،  و چربي مصون بمانند

و مصرف مقادير باالی کلسترول در رژيم غذايي در کنار  جذب را که(، چa 2000رود )يو و هاموند،پرچرب  به شمار مي

بوده افزايش مقادير کلسترول در سرم  برعوامل تاثيرگذار  اشباع باال و مصرف کم مواد فيبری، از جملهچربي کل و چربي 

( از جمله فاکتورهای خطرزا در رابطه 1LDLپايين ) های با دانسيتهو وجود کلسترول زياد در سرم، خصوصا ليپوپروتئين

 (.1996هتينگا، ) مي باشدبا تصلب شرايين 

دارد. ميزان مصرف  ايرانمتنوع و پرارزش است که مصرف زيادی در جهان و در  ،پنير يک محصول لبني مغذی

کيلوگرم  5/23حدود با مصرف سرانه کيلو گرم در سال گزارش شده است. يونان  2/15آن در اتحاديه اروپا حدود سرانه 

درايران نيز مقدار مصرف پنير هر چند دقيقا  (.2004) فاکس و همکاران، باشددارای بيشترين مصرف پنير ميدر سال 

(. نشان  1386کيلوگرم گزارش شده است )بي نام، 115مشخص نيست ولي مصرف سرانه شير و محصوالت لبني حدود 

با  ممکن استاسيدهای چرب اشباع موجود در محصوالت لبني( ميزان داده شده است که چربي رژيم غذايي )بويژه 

های ناشي از آسيب افزايش فشار خون، بيماری ،(2CHD) کرونر قلب افزايش خطر چاقي، آتروسکلروزيس، بيماری عروق

باشد. اين مسئله نگراني مصرف کنندگان را از  در ارتباطهای غير اشباع و سرطان بافتي مرتبط با اکسيداسيون چربي

                                           
1- Low density lipoprotein 

2- Coronary heart disease 
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سالمتي افزايش داده است و به مقدار زيادی تهيه و تقاضا برای غذاهای کم چرب مثل پنير  برچربي رژيم غذايي تاثيرات 

مصرف محصوالت لبني پرچرب با مشکالت مهم تغذيه ای (. 2006،مک سوينيدهد )فاکس و م چرب را افزايش ميک

  توان به دارا بودن کلسترول باال و چربي اشباع زياد اشاره کرد.همراه است که از مهمترين آن مي

ايي واد غذمهای چرب اشباع در های قابل توجهي در راستای کاهش ميزان کلسترول و اسيدبه همين منظور، تالش 

ذا اصالح شد. لباصورت گرفته است. پنير از جمله مواد غذايي است که محتوی مقدار زيادی از ترکيبات ذکر شده مي

چرب مي  بني کملرسد. البته توليد محصوالت پروفيل اسيد چرب و نيز ميزان کلسترول در آن امری ضروری به نظر مي

انند مهی لبني ده هاناب از مضرات مصرف چربي باال باشد، اما کاهش چربي يا حذف آن در فراورتواند راه حلي برای اجت

 ی آنها ميرپسندجب کاهش بازاديگر مواد غذايي با توجه به نقش مهم چربي در ويژگيهای حسي، بافت، عطر و طعم، مو

 .(2001ميستری،، 2003گردد)کونديلي و همکاران،

حاصل گياهي  هایوردهآبا استفاده از فر پنيرهای گياهي، عطر و طعم تر چربيپايينرغم قيمت با اين حال علي 

های هايي نظير چاقي و ساير بيماریبه معايب مذکور و به دنبال آن بيماری (. با توجهa 2000يو و هاموند،) شودنمي

و نيز کاهش مقادير کلسترول در آن بدون ايجاد افت محسوس در  پنيراصالح پروفيل اسيد چربي ، مرتبط در اين زمينه

با تغيير در پروفيل اسيد چرب ممکن است چند ويژگي همچنين رسد. های حسي امری ضروری به نظر ميويژگي

فيزيکي و شيميايي چربي شير مثل سفتي، نقطه ذوب، ميزان چربي جامد و مايع، ويسکوزيته، پايداری اکسيداتيو و عطر 

 پنيرهایهايي نظير های گذشته فراوردهبدين منظور در دهه(. 2003و طعم تحت تاثير قرار بگيرد )گونزالس و همکاران، 

های گياهي استفاده از روغنهای فاقد کالری توليد شده است. های چربي و نيز چربي، جايگزينچرب و يا بدون چربکم 

سودمند تنوع مهمي را در صنعت آآن شود و به عنوان يک محصول فردر پنير مي تواند موجب بهبود ارزش تغذيه ای 

روغن فندق حاوی مقدار زيادی را نام برد.  فندقپنيرسازی ايجاد کند. از منابع مهم روغنهای گياهي مي توان روغن 

ه اسيدهای باشد که برخي از اين ترکيبات از جملها )فيتواسترول( ميو استرول Eويتامين ،اسيدهای چرب غيراشباع

کنند. چرب تک غيراشباعي و چند غيراشباعي در کاهش مقادير کلسترول سرم خون در انسان نقش به سزايي را ايفا مي

اوناسترول  و غيره  -5 -سيتواسترول، استيگماسترول، کامپسترول، دلتا -های موجود در روغن فندق شامل بتااسترول

 (.1998پارسريزا و همکاران، ، 2006آزادمرد دميرچي و دوتا، باشند )مي
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 -ی  قلبيالذکر اثرات سودمندی در جلوگيری از بيماريهاخاطر داشتن ترکيبات فوقهمچنين روغن مغز فندق به  

فزايش اهايي را کاهش داده و طول عمر را عروقي دارد، بطوری که ثابت شده مصرف منظم فندق، شيوع چنين بيماری

باشد که از دن ميهمچنين روغن فندق حاوی مقداری مواد معدني ضروری برای ب (.2005کروز و همکاران، دهد )مي

مکاران، هآکورت و توان به آهن، مس ، منگنز، روی، منيزيم، کلسيم، پتاسيم و سديم اشاره کرد )مهمترين آنها مي

ا بچربيهای حيواني  و يا جايگزين کردن به منابع حيواني روغن فندقلذا افزودن   (.1997پارسريزا و همکاران، ، 1999

 ود. شاين روغن مي تواند موجب بهبود ارزش تغذيه ای و رفع اثرات سوء کلسترول و اسيد های چرب اشباع 

های های بدن از آسيب راديکالهای قوی محلول در چربي هستند و عالوه بر حفاظت سلولاکسيدانها آنتيتوکوفرول

( 2006های کرونری خاص )کورنستاينر و همکاران، در جلوگيری از بيماری ها،پيری سلول آزاد و تعويق در فرايند

فندق بعنوان بهترين منبع  ( موثرند.2001( فشار خون و آلزايمر )جيانگ و همکاران، 2000، فريزرسرطان و ديابت )

اکسيداني اين ويتامين که خاطر نقش آنتيبهباشد و در بين ميوه ساير درختان خشکبار مي)آلفا توکوفرول(  Eويتامين

های آزاد در بدن شده و در نتيجه در کند، قادر به جذب راديکالهای آزاد عمل ميبعنوان دهنده اتم هيدروژن به راديکال

ها که فيتواسترول  (.1994تامپسون، کند )کمک مي 1جلوگيری از بيماريهايي مثل سرطان، ديابت و تصلب شرايين

با کلسترول هستند، کلسترول خون و نيز خطر انواع خاصي از سرطان را کاهش داده و نيز عملکرد  دارای ساختاری مشابه

 (. 2005دهند )فيليپس و همکاران، سيستم ايمني را افزايش مي

و ون چرب پنير های بدبافتي معايب عطر و طعم و و  پنيرهای پرچربای تغذيهنامطلوب های لذا با توجه به ويژگي

)نظير انواع آجيل ها مثل فندق،  خوراکيميوه های خشک روغن های گياهي و نيز داليل ذکر شده در رابطه با فوايد 

روغن های گياهي و نيز کمبود منابع علمي در رابطه با بررسي اثر افزودن های حيواني نسبت به چربي گردو، بادام و غيره(

بررسي اثر افزودن  ،، هدف از انجام اين پروژهپنيربه  اين روغن در مورد اثر افزودننبود منابع علمي و  فندقنظير روغن 

های ويژگي براکسيداني به عنوان منابع غني از اسيدهای چرب غيراشباع و ترکيبات آنتي فندق در سطوح مختلفروغن 

بافتي  ای باالتر وای با ارزش تغذيهوردهآيابي به فر، با هدف دستپنير سفيد ايرانيفيزيکي، شيميايي، حسي و بافتي 

 .بود مصرف کنندهبرای  فرآسودمندمناسب تر بعنوان محصول لبني 

                                           
1- Atherosclerosis 
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 ارزش غذايي آن پنير و -1-1

ا يرربري گرفتره چخروج سررم شرير از شرير کامرل، شرير  ورده تازه يا رسيده از شير است که بعد از انعقاد وآپنير فر      

آيد و متشکل از چربي و پروتئين به همراه کلسيم و فسفر که به صورت مختلف با پرروتئين ميدو بدست  مخلوطي از اين

ها جديرد گردد که برخي از اين روشهای مختلفي از شير استخراج ميباشد. مخلوط فوق به روشمي اند،شير ترکيب شده

 (.1379) قدوسي و همکاران،  اندها پيش ابداع شدهو برخي ديگر قرن

رف طرميرت آن در برر کنرد. اهارزش غذايي پنير بسيار باال است و نقش مهمي را در برنامه غذايي روزانه بشر ايفا مي      

ذايي اسرت. گويای اين ارزش غر ،مصرف کننده B6نمودن بخشي از نيازهای پروتئيني، چربي، کلسيم، منيزيم و ويتامين 

و ميرزان  بودههای ضروری آمينهبدن محسوب کرد که حاوی تمام اسيد پنير را مي توان از مهمترين منابع پروتئيني برای

 .(1978 اوکيفه و همکاران، ،2004فاکس و همکاران، ) پروتئين انواع مختلف آن متفاوت است

 چربي شير و اهميت آن در پنير -1-2

 2دهنرد. کل بخش ليپيد را بره خرود اختصراص مي درصد 98دود حگليسريدها ليپيدهای غالب در شير  هستند که تری

ها )عمردتا  کلسرترول( و گليسريدها، اسريدهای چررب، فسرفوليپيدها، اسرترولباقيمانده شامل مونوگليسريدها، دی درصد

و  2000( ) فراکس و همکراران،1-1( مي باشرد )جردول A ،D، E ،Kهای محلول در چربي )مقادير ناچيزی از ويتامين

درصد از چربي شير را شامل مي شروند و کلسرترول بره  3/0ها که از ترکيبات جزئي شير هستند حدود استرول(. 2004

های يافت دهد. استرولهای شير را به خود اختصاص مياز کل استرولدرصد  95از  عنوان استرول اصلي چربي شير بيش

النوسرترول دروهيررول و مقادير جزئي النوسترول و دیعمدتا استرهای کلست صابوني ليپيدهای شيرجزء غيرقابل  شده در

  (.1996هستند )هتينگا ،
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 (2006،مک سويني) فاکس و  گاو گروههای اصلي ليپيد ها در شير -1-1جدول 

 (وزني -درصد وزني)مقدار گروه ليپيدی

 3/98 هاتری آسيل گليسرول

 3/0 هادی آسيل گليسرول

 03/0 هامونو آسيل گليسرول

 1/0 های چرب آزاداسيد

 8/0 فسفوليپيدها

 3/0 هااسترول

 ناچيز کاروتنوئيدها

 ناچيز های محلول در چربيويتامين

  ناچيز ترکيبات طعمي
 

 فرراهم ،دهااوليره ايرن ليپير نقشليپيدها در شير گاو بصورت امولسيون روغن در آب در گلبولهای چربي موجود هستند. 

باشد. مقدار چربي شير و ترکيب اسيدهای چررب ليپيردها تحرت گوساله تازه متولد شده مي رایب ن يک منبع انرژینمود

تواند از حدود تواند متفاوت باشد. مقدار چربي شير گاو مينژاد گاو، رژيم غذايي و مرحله شيردوشي مي نظيرتاثير عواملي 

 نظيررباشرد. تغييررات در ترکيرب اسريدهای چررب مي درصد 5/3-7/4متغيير باشد ولي معموال  در محدوده  درصد 6-3

16:0C  18:1وC گردد. از نقطه نظرر شيرمشخص باشد و منجر به تغييرات در خصوصيات فيزيکي چربي  تواند کامال مي

 ،ای متمايزی در محصوالت لبني از قبيرل خامره، کررهعملي، ليپيدهای شير که خصوصيات بافتي، اورگانولپتيکي و تغذيه

 (.2006،مک سوينيکامل و پنير دارند، حايز اهميت زيادی هستند ) فاکس و پودر شير 

 98ها ترکيب غالب در چربي شير هستند و حدود آسيل گليسرول ساختار چربي شير تا حدودی پيچيده است. تری

 درصد 29-34و اسيدهای چرب غير اشباع  درصد 65-70. اسيدهای چرب اشباع در حدود دهندآن را تشکيل مي درصد

( و بين اسيدهای درصد25-40) اسيد پالميتيک ،بين اسيدهای چرب اشباع که دهنداز کل چربي شير را تشکيل مي

(. 2006دهند )فاکس و همکاران،( بيشترين ميزان را به خود اختصاص ميدرصد18-34چرب غيراشباع اسيد اولئيک )

ی تحت تاثير فاکتورهای مختلفي نظير تغييرات فصلي، نژاد، سن حيوان و طول دوره شير، ترکيب اسيدهای چرب

که عدد يدی چربي شير در فصل تابستان چند واحد بيشتر از فصل زمستان است که  گيرد، به طوریشيردهي قرار مي

-اشباع و غيراشباع برميدام در اين فصول و در نتيجه تغيير نسبت اسيدهای چرب  صرفيم جيرهدر اين امر به تفاوت 
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اسيد لينولئيک  (.1996رسد که اين تفاوت در آب و هوای سردتر به ميزان جزئي بيشتر باشد )هتينگا، گردد و به نظر مي

از نشخوار کنندگان  توليدی های( که ترکيب فعال زيستي است، صرفا در چربي4CLA ،2:18C ،11trans 9cis) مزدو

نيز که ايزومر ترانس غالب در چربي شير است،  )181C ،11trans:نيک )سيچربي شير وجود دارد. اسيد واک جمله

توسط انسان  يدريافت CLA ميزان (.a 2002تبديل شود )فرد،  CLAدسچوراز به  -9-آنزيم دلتا ممکن است توسط 

های لبني با وردهآدر روز تخمين زده شود و فرگرم  20در روز است. اگر جذب روزانه چربي لبني ميلي گرم  150تقريبا 

ميلي گرم  200تا تقريبا  CLAپروفيل اسيدچربي اصالح شده )چربي شير با لينولئيک باال( مصرف شود، جذب روزانه 

های ويژگيبروز ميزان بهينه مورد نياز برای  تامينقادر به  CLAيابد. گرچه اين ميزان محاسبه شده در روز افزايش مي

در روز برای مردان و زنان( نيست )گونزالس و همکاران، ميلي گرم  441و  620 مقادير )به ترتيب CLA يسرطان ضد

های منحصر به فرد چربي شير ميزان باالی اسيدهای چرب کوتاه زنجير از اسيد بوتيريک تا اسيد (. از ديگر ويژگي2003

ها )از طريق سياهرگ پورتال مستقيما به متابوليکي اختصاصي آنکاپريک در آن است. اين اسيدهای چرب به دليل مسير 

آيند. به طور تر و جذب مجدد، مواد مغذی با ارزشي به حساب ميروند( و چندين ويژگي نظير ليپوليز سريعکبد مي

ی هاتری آسيل گليسرول درصد 50مولي هستند و تقريبا  درصد 20-25متوسط اين اسيدهای چرب بالغ بر حدود 

ای از نظر تغذيه بوده و sn-3يک باقي مانده اسيدچرب زنجير کوتاه در موقعيت  را تشکيل مي دهند که دارایچربي شير 

 (.2002باشند )فرد، مهم مي

دهد. ميکل کاروتنوئيدهای موجود را تشکيل  درصد 95رنگدانه عمده موجود درچربي شير است و  ،کاروتن-بتا

کاروتن موجود در غذا و نيز گونه گاو دارد. به طوری که ميزان -بتاکاروتن موجود در شير بستگي به ميزان  -بتاغلظت 

کاروتن  -βهای کاروتنوئيدی در علوفه سبز بيشتر از غذای معمول زمستان )کنسانتره و علف خشک( است. ميزان رنگدانه

 A. ميزان ويتامين (2006)مک گيبون و تيلور، است ربي گرم در گرم چميلي 5/2-5/12 های تجاری بينموجود در کره

های کاروتن و ديگر پيگمنت -بتاحائز اهميت است. منبع اين ويتامين در کره   ،ایدر چربي شير از ديدگاه ارزش تغذيه

گر ميزان باشد. لذا شدت رنگ زرد کره حاصل از چربي شير تاحدی بيانغذايي دام مي کاروتنوئيدی موجود در جيره

است. مقدار اين ميلي گرم در گرم چربي  6 -12  در آن خواهد بود. ميزان اين ويتامين در کره در محدوده Aويتامين 

                                           
4 - Conjugated Linoleic Acid 
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ای که ميزان آن در تابستان کند، به گونهتاثير تغييرات فصلي تغيير مي توجهي تحتبه ميزان قابلدر چربي شير ويتامين 

در  Dدر مقايسه با فصل زمستان، باالتر است. ميزان ويتامين در فصل تابستان سط دام سبز تو مصرف باالی علوفهبعلت 

در زمستان تا  واحد بين المللي در گرم چربي شير  1/0برخوردار است و بين   Aکره از اهميت کمتری نسبت به ويتامين 

-نيز که جاذب موثر راديکال Eويتامين  .(1996)هتينگا، در تابستان متغير است واحد بين المللي در گرم چربي شير  1

های باشد، در کرههای پروکسي ليپيد بوده و در حفاظت اسيدهای چرب غيراشباع در برابر اکسيداسيون ليپيدها موثر مي

 . (2006 متفاوت است )مک گيبون و تيلور،ميکروگرم در گرم چربي  18-35 تجاری بين 

اسريدهای  ،های پنيررگذارد. در برخي از واريترهدهاني و طعم پنير تاثير ميچربي روی سختي پنير، چسبندگي، احساس 

های ای قابليت هضرم چربري در واريترهباشند. از ديدگاه تغذيههای آنها ترکيبات مهم طعم پنير ميچرب آزاد و کاتابوليت

 عنروانباشرند. ب پنيرها بطور بالقوه از منابع رژيمي مهم چربي مري اغلبباشد. مي درصد 88-94مختلف پنير در محدوده 

ميرزان ترامين آن از داری در مقايسه با که مقدار معني گرددگرم چربي فراهم مي 17پنير حدود گرم  50خوردن با مثال 

انرژی يلو کالری ک 2000يک رژيم غذايي معمولي غربي حدود  باشد.های چربي معمولي در اغلب جوامع غربي ميخوراک

کند. چربي پنير معموال  محتوی باشد را فراهم ميچربي ميگرم  88انرژی حاصل از چربي که تقريبا  محتوی  درصد 40با 

باشد. بنرابراين، پنيرر يرک منبرع چند غيراشباع مي درصد 4تک غيراشباع و  درصد 30اسيدهای چرب اشباع،  درصد 66

 (.2004مکاران،دهد )فاکس و هچرب اشباع را ارائه مي و اسيدهایکل رژيمي اصلي از چربي 

هسرتند و  5شوند. اين ترکيبات آمفي پوالرها و سربروزيدها در غشای گلبول چربي يافت ميفسفوليپيدها در کنار پروتئين

-در آب مري های آب در روغن و نيز روغنآيند، لذا قادر به پايدارسازی امولسيونجزء مواد فعال سطحي قوی به شمار مي

باشرد. در گليسرريد مريترری درصد 60باشند. ترکيب غشای چربي شير نسبتا با خود چربي شير متفاوت است و محتوی 

 (.2006،مک سوينيهای چربي نشان داده شده است ) فاکس و ترکيب ليپيدی غشای گلبول 2-1جدول 

 

 (.2006،سوينيمک ) فاکس و های چربي در شيرترکيب ليپيدی غشای گلبول -2-1جدول

 درصدی از ليپيدهای غشاء ترکيب ليپيدی

                                           
5 -Amphipolar 
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 45/0 کاروتنوئيد ها

 61/0 اسکوالن

 79/0 استرهای کلسترول

 4/53 تری گليسريدها

 3/6 اسيد های چرب آزاد

 2/5 کلسترول

 1/8 دی گليسريدها

 7/4 مونو گليسريدها

 4/20 فسفوليپيد ها

 

در شرير موجرود هسرتند. غشراء گلبولهرای ميکرومتر  2/0 -15چربي شير بصورت قطرات کروی در محدوده قطر حدود 

ها و ليپيدها تشرکيل شرده اسرت. پرروتئين غشراء زيادی از پروتئين ه ميزانب ،گيردچربي شير که چربي شير را در بر مي

تيررد شناسرايي شررده اسرت. گررزانتين اکسرريدوردوکتاز، پلرري پپ 40ای دارد کرره در آن بريش از گلبولهرا ترکيررب پيچيرده

ترری  باشند. ليپيدهای غشاء گلبولها عمردتا  فسرفوليپيدها وهای اصلي آن مياز پروتئين PAS7و  PAS6، 6بوتيروفيلين

ترری آسريل  باشند ولي برخالف غشاء گلبولهای چربي شير، هسته گلبول چربي تقريبا  تنها شراملميآسيل گليسرول ها 

 (.2006، مک سويني)فاکس و  باشدميسرول ها گلي

شرود. ايرن محردوده ذوب ذوب مي C˚20و  C˚10برين در محدوده دمايي چربي شير  صليشده است که قسمت ا گزارش

. محققان اندنسبت داده  ،های موجود در چربي شيرآسيل گليسرول مستقيما  به تعداد زيادی از انواع مختلف تریرا شدن 

اند که اکثريت آنها در مقادير خيلي کمي وجود دارنرد نوع اسيد چرب مختلف را در چربي شير شناسايي کرده 400تقريبا  

های در غرده 7: يکري از سرنتز دی نرووومنشراء مري گيرنرداز دو منبرع  ،درصد(. اسيدهای چرب شير گاو 01/0)کمتر از 

. اسريدهای چربري (2006، مک سرويني)فاکس و ند ای دار تغذيه ريشهپستاني و ديگری از ليپيدهای پالسمای خون که 

و  14:0Cترا  4:0Cآيند شامل اسيدهای چرب کوتاه زنجير و متوسط زنجير هسرتند )از که از سنتز دی نووو بدست مي

از ليپيدهای پالسرما بدسرت  16:0C بخشي ديگر ازو  18:0C( در حالي که اسيدهای چرب 16:0C بخشي ازهمچنين 

                                           
Butyrophilin -1  

2- de novo 
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آينرد. اسيدهای چرب  شرير از سرنتز دی نرووو و بقيره از ليپيردهای رژيرم غرذايي بدسرت مي درصد 45آيند. حدود مي

کرل  درصرد 70-75کرربن هسرتند حردود  18کرربن ترا  4هرای بردون شراخه از اسيدهای چرب اشباع شير که زنجيره

 16:0Cنظرر کمري دهند. مهمترين اسيد چررب اشرباع شرير گراو از نقطره اسيدهای چرب شير را به خود اختصاص مي

 درصرد 10-13گيرند )حردود در رتبه بعدی قرار مي 18:0Cو  14:0Cکل اسيدهای چرب( و  درصد 25-30باشد. )مي

غالرب از نظرر مقردار ( 18:1Cکل اسيدهای چرب(. در بين اسيدهای چرب تک غير اشباع چربي شير گاو، اسيد اولئيک )

هرای در غلظتدر شکمبه های بيوهيدروژناسيون که بخاطر واکنش است. همچنين در بين اسيدهای چرب چند غير اشباع

( و اسريد 18:3C(، اسريد لينولنيرک )18:2Cتروان بره اسريد لينولئيرک )کمي در چربي شير گراو موجرود هسرتند مي

 (.2006، مک سويني)فاکس و ( 3-1( اشاره کرد )جدولCLAلينولئيک کونژوگه )

 4آيد. بطرور متوسرط ايرن ترکيبرات غرذايي حردود غذايي انسان به حساب مي شير و محصوالت لبني از اجزاء مهم مواد

بره خرود  مصرف کرل انررژی در اروپرا، آمريکرای شرمالي و اسرتراليا را درصد 10مصرف کل انرژی جهان و تقريبا   درصد

 (.2004)فاکس و همکاران،  دهنداختصاص مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.2006، مک سويني)فاکس و  اسيدهای چرب اصلي در چربي شير گاو  – 3-1جدول 

 (وزني -درصد وزني)محدوده           (وزني -درصد وزنينام رايج                       مقدار )               تعداد کربن

 1/3-4/4 9/3 بوتيريک   4:0
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 8/1-7/2 5/2 کاپروئيک 6:0

 0/1-7/1 5/1 کاپريليک 8:0

 2/2-8/3 2/3 کاپريک 10:0

 6/2-2/4 6/3 لوريک 12:0

 1/9-9/11 1/11 ميريستيک 14:0

 5/0-1/1 8/0 ميريستولئيک 14:1

15:0 - 2/1 4/1-9/0 

 6/23-4/31                         9/27 پالميتيک  16:0

 4/1-2  5/1 پالميتولئيک  16:1

 4/10-6/14 2/12 استئاريک    18:0

18:1 cis  9/14-22 2/17 اولئيک 

18:1 trans          - 9/3    - 

 2/1-7/1 4/1 لينولئيک  18:2

18:2 conj              8/0-5/1     1/1         اسيد لينولئيک کونژوگه 

 9/0-2/1 1 آلفا لينولنيک 18:3

 8/4-5/7   6 اسيدهای جزئي                         

 

نروع شرير  بره ميرزان زيرادی تحرت تراثيرن باشد. مقدار مواد مغذی آپنير حاوی مقادير زيادی از مواد مغذی ضروری مي

، شرير پرچررب، دام توليرد کننرده شرير ه شريردهيهای مختلف پسرتانداران، مرحلر)شير گونهدر تهيه آن استفاده شده 

مثال مرواد  عنوانجه رسيدن پنير بستگي دارد. بدر ی بهمترک ميزانو به بوده چرب، شير بدون چرب(، روش توليد شيرکم

 های محلول در چربري( در دلمرهمغذی نامحلول در آب شير )کازئين منعقد شده، مواد معدني کلوئيدی، چربي و ويتامين

هرای مينهرای آب پنيرر، الکتروز، مرواد معردني و ويتامانند در حالي که اجزاء محلول در آب شير )پروتئينپنير باقي مي

 در آب پنير ممکرن Bهای محلول در آب گروه افت ويتامين اين، شوند. با وجودمحلول در آب( در داخل آب پنير وارد مي

 است به مقدار معيني توسط سنتز ميکروبي در طول رسيدن پنير جبران گردد. 
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های استارتر محتروی الکتوکوکروس همچنين اثرات ضد سرطاني پپتيدهای گرفته شده از دوغاب پنير با استفاده از کشت

نيرز ديرده شرده اسرت )فراکس و  8الکتيس زير گونه الکتيس گزارش شده است. وجود پپتيدهای فعال از نظر بيولوژيکي

 (. 2004 همکاران،

ش ت افرزايصريخادارای  C16:0و  C12:0 ،C14:0  فقط اسيدهای چرباسيدهای چرب اشباع موجود در شير  در بين

نرد )فراکس و و يرا هريت تراثيری را ندار يبقي اسيدهای چرب اشباع تاثير نسبتا  کمماکلسترول خون هستند و گي دهنده

انرد. ايرن کاهش در مصرف هر دو چربري کرل و چربري اشرباع را توصريه کرده ،متخصصان تغذيه اکثر(. 2004 همکاران،

ميرزان صررف برخري از اسريدهای چررب اشرباع ، مدهند افزايش ها براساس مدارک و شواهدی است که نشان ميتوصيه

زار و ی براتقاضراباشرد. روقري ميع-دهند که مرتبط با افزايش خطر بيمراری قلبريخون را افزايش مي LDLکلسترول و 

چررب، کرم کلسرترول و بازار برای مصررف محصروالت غرذايي کمنياز ها پاسخ داده است و کنندگان به اين توصيهمصرف

توسعه و گسرترش محصروالت  اسطهسديم( بطور چشمگيری توسعه پيدا کرده است. صنعت پنيرسازی نيز بونمک )کمکم

 زانيره پاسخ مثبت داده است. مقدار کلسترول پنير ترابعي از ملچرب با مقدار چربي کاهش داده شده به اين مسئپنير کم

رغم به واريته پنيرر متفراوت اسرت. علري هبست رم چربي شيرگ 100ميلي گرم در هر 10-100و تقريبا  از   بودهچربي آن 

مترری ک ر غلط و نادرست کلسترول رژيمي تاثير خيلرياخباسردرگمي چشمگير مصرف کننده و رواج گسترده اطالعات و 

 از مقردار روی ميزان کلسترول خون نسبت به چربي اشباع رژيمي دارد. بنابراين، مقدار کلسرترول پنيرر اهميرت کمترری

ای برره نقررش بررالقوه محصرروالت . در سررالهای اخيررر توجرره گسررترده(2004)فرراکس و همکرراران، چربرري اشررباع آن دارد

، اکسيدهای کلسترول در پنيرر تحرت ت. با وجود اينشناسي آتروسکلروزيس شده اساکسيداسيوني کلسترول روی آسيب

 (. 2004)فاکس و همکاران، شوندشرايط معمولي توليد، رسيدن و نگهداری به مقدار ناچيزی توليد مي

 کند که شامل موارد زير است: چربي نقش اساسي در کيفيت پنير ايفا مي

چرب بافرت سرخت و دهد )پنيرهای کمتحت تاثير قرار ميکند و بافت پنير را ربي به عنوان پالستي سايزر عمل ميچ -1

 تردی دارند( 

                                           
Bioactive peptides -1 
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دار کند که اثر مستقيم روی طعم پنير دارنرد و بره ترکيبرات طعرمان يک منبع اسيدهای چرب عمل ميچربي به عنو -2

 ها، استرها و تيواسترها( ، الکتونبنيل هاشوند )برای مثال، کرديگر تبديل مي

)فراکس و  نمايردها يا الکتروز عمرل ميدار توليد شده از ليپيدها، پروتئينحالل برای ترکيبات طعم چربي بعنوان يک -3

 (.2000 همکاران،

ای متفراوت چربي ترکيب اصلي در بيشتر انواع پنيرها مي باشد اما ميزان و اهميت آن با واريته پنير بطرور قابرل مالحظره

است. مقدار چربي توسط عوامل متعددی مثل ترکيرب شرير )برويژه نسربت پرروتئين بره چربري( و فرآينرد پنيرر سرازی 

کنرد، اقيمانده در دلمه پنير و مقدار رطوبت پنير را کنتررل مي)تکنولوژی و روش توليد( که مقادير چربي شير و رطوبت ب

پنيرر فراکتور اصرلي تاثيرگرذار در مصرفي بررای توليرد گيرد. احتماال  نسبت پروتئين به چربي در شير تحت تاثير قرار مي

د. کنراصلي ترکيب پنير )پروتئين و چربي( را کنترل مي جزءاز سه جزء دو  بخشي ازبطوری که آن  ،باشدمقدار چربي مي

جزء اصلي سوم رطوبت است، بخاطر رابطه معکوس بين درصرد رطوبرت و چربري در پنيرر اختالفرات در مقردار رطوبرت 

های پنيرر يکسران از نظرر مقردار چربري در مراده خشرک تواند منجر به اختالفات نسبتا  زيادی در مقدار چربي واريتهمي

(FDM)9 ( گردد. بنابراين، بيان مقدار چربي بصورت درصد ماده خشکFDM نسبت به چربري برر اسراس وزن کلري )%

های پنير توليد شرده برا رنرت )مثرل چردار، برای بيشتر واريته FDM( ممکن است بهتر باشد. مقدار وزني -درصد وزني)

در  درصرد 70گرانا پادانو و مروزارالی کرم رطوبرت ترا در پنير درصد  33باشد اما از مي درصد 42-56گودا، بلو و...( بين 

بره  درصرد 31و  درصد 52باشد )برای مثال انواع کم چرب اين پنيرها کمتر مي FDMکند. البته پنير کامبازوال فرق مي

چربي گرفته شده(. مقدار چربي روی ويژگيهای مختلف پنيرر مثرل ترکيرب،  درصد 50ترتيب برای پنير چدار پر چرب و 

، مقدار چربي، نوع بر اين گذارد. عالوهخصوصيات بافتي و رئولوژيکي و خصوصيات پخت آن تاثير مي ،ز ساختار، راندمانري

چربي )نقطه ذوب( و حالت چربي )غير گلبولي، هموژنيزه شده، توزيع اندازه گلبول، نسبت جامد به مرايع( تراثير اساسري 

همچنين چربي مستقيما  و بطور غير مستقيم از طريق ليپوليز در طعرم روی رئولوژی، طعم و خصوصيات پخت پنير دارد. 

دار های پنير اسيدهای چرب آزاد بصرورت پريش سرازهای ترکيبرات طعرمکند. بعالوه، در برخي از واريتهپنير شرکت مي

                                           
1- Fat in Dry  Matter 
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هرای ه الکلهم ممکرن اسرت بر آنها شوند وها اکسيده ميکنند بطوری که اسيدهای چرب آزاد به متيل کتوندخالت مي

 (. 2006،مک سويني)فاکس و  ثانويه احياء شوند

 ،عروقري-نشان داده شده است که چربي رژيم غذايي مي تواند با افرزايش خطرر چراقي، آتروسرکلروزيس، بيمراری قلبري

های ناشي از آسيب بافتي مرتبط با اکسيداسيون چربيهای غير اشباع و سرطان مرتبط باشرد. افزايش فشار خون ، بيماری

های چربي رژيم غذايي روی سالمتي افزايش داده است و به مقردار زيرادی اين مسئله نگراني مصرف کنندگان را از داللت

 (.2006،مک سويني)فاکس و  دهدچرب را افزايش مي تهيه و تقاضا برای غذاهای کم چرب مثل پنير کم

داده چربري با وجود اين، معموال  توسط کارشناسان بازار تاييد شده که مصرف پنيرهرای کرم چررب  و پنيرهرای کراهش 

است. هر چنرد کره برخري از  بودهنسبتا  پايين  1990در سال  کل پنير مصرفي در انگلستان(درصد  8)برای مثال  10شده

دهنرد. مصررف نسربتا  کرم های پنير کم چرب را نشان ميهای چشمگير در بازار برای واريتهت تجاری اخير افزايشاطالعا

باشرد. عيروب اين پنيرها بيشتر به خاطر ارزيابي حسي و درک ضعيف مصرف کننده از نظر طعم و بافرت ايرن پنيرهرا مي

ای برودن آن ودن و االستيسيته آن، خشرکي و تررد و دانرهمربوط به بافت اين پنيرها افزايش سفتي و سختي، الستيکي ب

مرک )فراکس و  باشردباشد. طعم نامطلوب اين پنيرها مربوط به تلخي و شردت کرم طعرم و آرومرای ايرن پنيرهرا ميمي

 (. 2006،سويني

 :به شرح زير مي باشدپنيرهای کم چرب  های استفاده شده برای بهبود کيفيتشيوهبرخي از 

بت رطوبرت بره پرروتئين و کراهش مقردار آيند پنير سازی با کاهش نسبت کلسيم به کازئين، افزايش نساصالحات فر -1

وقع بستن مدر  pHدن تراکم پارا کازئين )برای مثال بوسيله دمای باالی پاستوريزاسيون، تيمار شير با فشار باال، کاهش دا

 و تخليه آب پنير و يا افزايش دادن سختي ژل در مرحله بريدن(

 های با منشاء خارجيهای استارتر الحاقي و يا آنزيمژه و کشتهای استارتر ويستفاده از کشتا -2

 (1994)گلوک و همکاران، استفاده از جانشين های چربي -3

های مختلف برای توليد پنيرهای کرم چررب ها بطور گسترده توسط محققان مختلف بررسي شده است و توصيهاين روش

مثال پنير چدار با نصف چربري  عنوانشده( با خصوصيات بافتي و حسي بهبود يافته داده شده است )ب دادهچربي )کاهش 

                                           
1- Reduced  Fat 
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اثررات ترکيبري  استفاده شده برای استانداردکردن شرير پنيرر تهيره گرديرد(. معمول بوسيله فرآيند هموژنيزاسيون خامه

های استفاده از استارترهای انتخاب شده و کشرتدر دلمه آسياب شده و  pHهايي در دمای پاستوريزاسيون شير و افزايش

 (.2006، مک سوينيفاکس و ) استارتر الحاقي مورد مطالعه قرار گرفته است

 پنير معايب ناشي از کاهش چربي -1-3

با کاهش چربي، تغيير اساسي در تعادل بين ترکيبات مختلف پنير در مقايسه با نوع پرچرب آن بوجود مي آيد 

و پروتئين نقش  يافتهکه ميزان چربي پنير کاهش پيدا مي کند، ميزان رطوبت افزايش  (. هنگامي 2001)ميستری،

در ويژگي های حسي،کارکردی، ميکروبي و شيميايي بيشتری را در ساختار و بافت پنير ايفا مي کند و موجب تغييراتي 

پنير مي شود. در ريز ساختار پنير کم چرب که پروتئين بخش غالب را تشکيل مي دهد )سيپاهي اوغلو و 

( عيب های بافتي نظير الستيکي بودن و سختي بروز مي کنند، زيرا چربي به عنوان روانساز اصلي در  1999همکاران،

جزء پروتئيني بيشتری در واحد حجم برای بد ريخت شدن در اثر تنشي که هنگام  ،و با کاهش آن بافت پنير عمل کرده

 (.2001)متزگر،  جويدن وارد مي شود،وجود دارد

ا بير است و ربي پنچجمعيت باکتريايي لخته پنير به طور مستقيم وابسته به ميزان  ،بر اساس يک تحقيق انجام گرفته

(، البته محتوای 1996)اللوی و همکاران، اخته های باکتريايي آغازگر در پنير کم مي شودکاهش مقدار چربي، شمار ي

غازگرهای امل آشرطوبتي باال در پنير کم چرب و بنابراين غلظت پايين تر نمک در بخش آبي، رشد ميکروارگانيسمها 

 ريپون،گ)آردو و  ي کندتفاوت پيدا م آن باقيمانده را تشويق کرده و ازاين رو پروفيل پپتيد پنير کم چرب با نوع پرچرب

1995.)  

(. 2003معايب طعمي رايج در پنيرهای کم چرب شامل عطر و طعم ضعيف پنير و تلخي نامطلوب است )کونديلي،

مي آن واکنشهای پيچيده ای از فعاليت های ميکروبي و بيوشيميايي در حين فرآيند رسيدن  نتيجهبهبود طعم پنير 

ت ها منجر به توليد مخلوط ناهمگن از ترکيبات فرار و غير فرار مي شود. رسيدن اغلب پنيرها با ليپوليز باشد. اين فعالي

( همراه است. در 4مساوی يا بزرگتر از   )يعني هيدروليز تری گليسريدها به اسيدهای چرب آزاد با طول زنجيره های

اسيد  د.نها و اسيدهای آمينه بوسيله باکتری ها توليد شوضمن اسيد های چرب آزاد مي توانند از متابوليسم کربوهيدرات 

يدها، کتون ها ئهای چرب آزاد در طعم پنير شرکت داشته و بعنوان پيش ساز ترکيبات ديگری نظير الکل ها، استرها، آلد
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والکتون ها عمل مي کنند. اسيد های چرب آزاد عامل اصلي گسترش طعم اصلي در برخي از واريته های پنير نظير پنير 

(. هيدروليز کازئين در پنير در 2003و  2002کونديلي، ،2002سفيد ايتاليايي و پنيرهای نوع آبي مي باشند )کاتسياری،

عامل طعم تلخ شناخته بعنوان که پپتيدها زيرا (، 2001خ مي باشد )مادسن،طي رسيدن دليل اصلي گسترش طعم تل

-βزنجيره  Cکازئين مي باشد. قسمت انتهايي -βيک آنزيم مهم در تشکيل پتيدهای تلخ کازئين از  11شده اند. رنت

ازئين نيز ممکن ک-αدارای يک طعم بسيار تلخ مي باشد. اما فراکسيون ايجاد شده توسط رنت از  (f193-209)کازئيني 

استارتر نيز قادر به توليد پپتيدهای تلخ، با تجزيه  یهاباکتریهای گونهاز است در طعم تلخ نقش داشته باشد. برخي 

(. 2001)مادسن، مي باشند 12رنت و پالسمينهای فعاليت آنزيمهای طبيعي يا با هيدروليز پپتيدهای حاصل از کازئين

نشان مي  آستانه تشخيص ،حالکم چرب تلخ تر از پنيرهای ديگر نمي باشند، با اينطبق نظر برخي محققان پنيرهای 

شوند پرچرب زودتر تشخيص داده ميپنيرهای دهد که پپتيدهای تلخ در پنيرهای کم چرب در مقايسه با 

 (.2001)ميستری،

يل کتون و مت هگزانوئيک در پنير چدار کم چرب، کاهش طعم با کاهش ميزان اسيدهای چربي نظير اسيد بوتانوئيک،

طعم مي  ر درکدها همراه است. تفاوت در ميزان آزاد شدن ترکيبات معطر از پنير در حين جويدن نيز فاکتور مهمي 

م چرب به ميزان بيشتری آزاد مي شوند. از در پنيرهای ک  هپتانون-2وتانون و ب-2(. برای مثال، 2001باشد )ميستری،

ارتر و ي استي باشد. فاکتور ديگر در کاهش طعم برهم کنش بين سلول های باکترياياينرو درک کلي طعم متفاوت م

لول های سارای گلبول های چربي شير مي باشد، جمعيت باکتريايي پنيرهای چدار بدون چربي و باچربي کاهش يافته د

 لمه رابطهدر د باقيماندهاستارتر کمتری از پنيرهای پرچرب هستند. محققان پيشنهاد مي کنند که جمعيت باکتريايي 

ر دعمول ممستقيمي با ميزان چربي دارد. طعم تلخ خيلي زود در فرايند رسيدن گسترش پيدا مي کند و يک نقص 

لون و همکاران فن پنيرهای کم چرب رسيده است، که احتماال بدليل ميزان نمک کم و رطوبت باال مي باشد. از طرفي 

دوره رسيدن  روز 225چربي دارای اثر کمي بر روی جمعيت آغازگرها در طول  که کاهش ميزان کردند( گزارش 2000)

 ي يابد. با کاهش ميزان چربي کاهش م (NSLAB) مي باشد، در عوض رشد باکتری های اسيد الکتيک غير استارتر

                                           
11 -Rennet 

12-Plasmin 
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غشاء از در ضمن پائين آوردن ميزان چربي، باعث کاهش محتوی غشای گلبولهای چرب پنير مي شود. از آنجائيکه 

 (.1996عوامل فعال سطحي مي باشد، در ايجاد بافت و طعم خوب پنير نقش دارد )ميستری،

از اينرو برای غلبه بر مشکالت پنير کم چرب تنها تناسب ميزان رطوبت کافي نيست بلکه بايد در پروتئوليز نيز 

در پنيرهای درابانت و  درصد 40تا حد ( دريافتند که کاهش ميزان چربي 1995تغييراتي ايجاد کرد. آردو و گريپون )

هرگاردز دارای اثر کمي بر روی پروتئوليز در هفته سوم يا چهاردهم مي باشد. ترکيبات آب گريز توليد شده توسط 

پروتئوليز در پنير کم چرب نسبت به پنير پرچرب بيشتر احساس مي شوند، زيرا که اين ترکيبات در پنير پرچرب بوسيله 

و با کنترل فعاليت ميکروبي  درصد 5/4ي شوند. مي توان با افزايش کم در فاز مرطوب پنير تا بيش از چربي ها جذب م

تلخي را در پنير چدار کم چرب کاهش داد؛ اما اين روش باعث سفت تر شدن پنير مي شود . چربي شير حاوی اسيدهای 

ر ايجاد طعم پنير دخالت مي کنند. هنگاميکه ميزان چرب زنجير کوتاه است که وقتي در اثر فعاليت ليپاز آزاد مي شوند د

چربي کاهش داده مي شود، اسيدهای چرب در مقدار کمتری وجودداشته و پنير ممکن است شبيه بدون طعم درک 

کازئين در  -s1αشود. با کاهش بيشتر چربي اين نقص بيشتر به چشم مي آيد. گسترش بافت در پنير بدليل شکستن 

د. عالوه بر اين، چربي شير با توزيع يکنواخت در داخل شبکه کازئيني پنير منجر به ايجاد يک حالت طول رسيدن مي باش

رواني و همواری در پنير پرچرب مي شود. هنگاميکه چربي جدا مي شود، نظير پنير کم چرب، کازئين نقش بيشتری در 

بوقوع پيوسته و از اينرو به نظر مي رسد که گسترش بافت ايفا مي کند. در پنيرهای کم چرب شکستگي ناکافي کازئين 

باالتر آب پنير در هنگام آب اندازی و دمای پخت کمتر که معموال در توليد  pHپنير يک بافت نسبتا سخت داشته باشد. 

  پنير کم چرب به کار برده مي شود منجر به حفظ کمتری از کيموزين در پنير و فعاليت کمتر پالسمين مي شود.

تماال اين دليلي برای ميزان پائين شکستن پروتئين در طول رسيدن مي شود. نتيجه ديگر حاصل از اين همچنين اح

کلسيم در پنير مي باشد که باعث سفت تر شدن پنير مي شود. بعنوان مثال،   شرايط توليد ميزان نسبتا باالتری از حفظ

که چربي آن کاهش يافته است احتماال بيشتر از  ( گزارش دادند که ميزان کلسيم در پنير چداری1995ناس و روفي )

 نوع پرچرب آن مي باشد.
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و  نلسون ،1990)مک گريگور، کاهش ميزان چربي منجر به ايجاد بافتي سفت، خشک و شکننده در پنير چدار مي شود

شده است که با رش ( نيز گزا2005 )مددلو، ( و پنير سفيد ايراني2004 ،و متين (. در پنير کشار)کوکا2004 ،باربانو

 کاهش ميزان چربي ويژگي های بافتي آن نسبت به نوع پرچرب آن نقص پيدا مي کند.

(. 2003 م،ويو ،1996 ، ميستری،2005 يکي ديگر از مشکالت در توليد پنير کم چرب کاهش راندمان است )مددلو،

چربي  ست. مقداراوت ار پرچرب بسيار متفترکيب شير مورد استفاده برای توليد پنير کم چرب با شير استفاده شده با پني

در  ه جامد کلر مادکل شير بطور چشمگيری کمتر مي باشد، از اينرو درصد پروتئين کل باالتر خواهد رفت و در کل مقدا

 شتر خواهدرب بيچشير بطور چشمگيری کمتر مي باشد. نسبت کازئين به چربي نيز در شير مورد استفاده برای پنير کم 

رم شير( زای کيلوگار به جود اينکه چربي شير بوسيله رطوبت جايگزين مي شود، اما راندمان کل پنير)کيلوگرم پنيبود. با و

ازيافت بيست. در پنيرهای کم چرب کمتر است، چونکه مقدار کل چربي جدا شده برابر با مقدار رطوبت اضافه شده ن

وسيله بداشته و  پنير صد بازيافت مورد انتظار بستگي به نوعچربي و نيتروژن نيز در راندمان پنير نقش مهمي دارند. در

 (.  2003 ويوم، ،1996 ميستری، ،2005 )مددلو، پنير تحت تاثير قرار مي گيرد توليدتعدادی از فاکتورهای 

  13استفاده از جانشين های چربي -1-4

عي ای طبيغذايي به جای چربي هجانشين های چربي ترکيب هايي هستند که با هدف کاهش ارزش انرژی زايي مواد 

ی هاايگزيني و جمورد استفاده قرار مي گيرند . جانشين های چربي به دو گروه رده بندی مي شوند: تقليدگرهای چرب

يژگي های و و بوده خشچربي. تقليدگرهای چربي که موادی بر پايه پروتئين و کربوهيدرات مي باشند، در آب قابل پ

اصله از های کارکردی چربي حتوانند خصوصيتنشان مي دهند. تقليدگرهای چربي نميقطبي و حل پذيری در آن 

زی مکانيکي اندادام اه بهرويژگي های غيرقطبي آنها از قبيل توانايي حمل طعم را برآورده کنند. اين مواد به طور عمده از 

ی چربي  ا پايهبهای چربي ترکيب هايي آب عمل کرده، حسي از رواني و خامه ای بودن را به دست مي دهند. جايگزين

ژی ش انرهستند که خصوصيت های فيزيکي و کارکردی مشابه چربي های طبيعي به دست داده اما در عين حال ارز

 (.1994 ) گلوک و همکاران، زايي ماده ی غذايي را کاهش مي دهند

                                           
1- Fat replacers  
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صوصريت خربي را رده بندی مي کنند کره برخي از محققان گروه سومي با نام گسترگرهای چربي يا شبه جانشين های چ

ای های فيزيکي و کارکردی مشابه چربي های طبيعي به دسرت مري دهنرد و مري تروان از آنهرا بررای بهبرود ويژگري هر

ه امولسريون ز اينها برفتارشناختي سامانه های با چربي کاهش يافته استفاده کرد. اين مواد پايه ی چربي ندارند. مي توان ا

 (.1994 ه کرد ) گلوک و همکاران،کننده ها اشار

های فيزيکي يا آلري مطلروب مشخصري دارد کره بردون هريت کند که ويژگياصطالح جايگزين چربي به موادی داللت مي

اصرطالح بررای ايرن گردد. معموال  جايگزين چربي، چربي نيست. با وجرود ايرن، خصوصيات نامطلوبي جايگزين چربي مي

اسرت. انگيرزه توسرعه و  هضم نيستند يا تنها بطور جزئي قابل هضم هسرتند، اسرتفاده شردههايي که قابل توصيف چربي

مرکز ملي آمارهای سرالمتي  1987های چربي از چندين جهت مختلف به کار گرفته شده است. در سال تحقيق جايگزين

کنرد کره مورد آن دخالرت مي 5مورد رژيم غذايي در  10ا ليست کرد که از های اصلي مرگ رمورد از علت 10در آمريکا 

فردرال  گزارش رئيس بهداری دولت 1988شامل بيماری قلبي، سرطان، سکته، ديابت و آتروسکلروزيس هستند. در سال 

مچنرين در در مورد تغذيه و سالمت پيشنهاد کرد که اکثر مردم بايستي مصرف چربي و کلسترول شان را کاهش دهند. ه

شران را ب آمريکا توصيه کرد که همه بزرگساالن آمريکايي بايستي مصرف کرل چربريکميته تغذيه انجمن قل 1988سال 

تواننرد از هنرد. مرردم ميدعروقري کراهش  -کل کالری مورد نياز برای جلوگيری از بيماريهای قلبي درصد 30به کمتر از 

د و توليرد قند کمترری دارنرمواد غذايي و محصوالتي که کم کالری هستند و چربي کل، چربي اشباع، کلسترول، سديم و 

های چربري و محصروالت کرم چررب بايسرتي مند شوند. همچنين توسعه جايگزينآنها نيز افزايش چشمگيری دارد، بهره

تند. های چربي از نظر اثرات فيزيولوژيکي متفاوت هسرصنعت مواد غذايي را کمک و ياری نمايند. گروههای اوليه جايگزين

شوند. آنها بره خراطر ب ميکربوهيدرات و پروتئين بطور جزئي يا بطور کامل هضم شده و جذ های بر پايهبيشتر جايگزين

سرتند هده مقراوم دانسيته انرژی کم، کالری کمتری را توليد مي کنند. جايگزين های بر پايه ليپيد به آنزيمهای هضم کنن

 (. 1994 ) گلوک و همکاران، شوندو بطور زياد با کمترين تغيير دفع مي

( که در مرواد غرذايي مرورد اسرتفاده قررار مري  1994 های چربي وجود دارند )لوکا و تپر،چهار گروه معمول از جايگزين

 گيرند:

 های بر پايه کربوهيدرات جايگزين -1
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 های بر پايه پروتئين جايگزين -2

 های بر پايه چربي جايگزين -3

 ترکيبهای مخلوط شده  -4

 عملکرد و کاربردهای چند مورد از آنها در پنير در زير آورده مي شود.  برای مثال انواع، خصوصيات،

را در پنير فتای کم  لسيتين( خصوصيت های کارکردی نشاسته اصالح شده تاپيوکا و 1999سيپاهي اوغلو و همکاران )

ه از نشاسته تاپيوکا تهيه چرب و با چربي کاهش يافته مورد بررسي قرار دادند. پنيرهای با چربي کاهش يافته که با استفاد

شده بودند بيشترين ميزان رطوبت و کمترين ميزان پروتئين را دارا بودند و سختي بيشتری نيز داشتند. ترکيبي از 

 طعم، بافت و پذيرش کلي پنيرهای فتای کم چرب و با چربي کاهش يافته را بهبود بخشيد. لسيتيننشاسته و 

گلوکانهای غالت از نقطه نظر کاربردی و بافت دارای  -β پائين و  DEروز با دکست دربين جانشين های چربي، آميلو

گلوکان استفاده شده است، راندمان و ميزان پروتئوليز در مقايسه با  -β اهميت مي باشند. در پنيرهايي که در آنها از

ده سطح باالتری از اسيدهای گلوکان افزايش يافته است. عالوه براين محصوالت اصالح ش -β نمونه های کم چرب بدون 

چرب کوتاه زنجير )الکتيک ، بوتيريک و استيک اسيد( را نشان مي دهند. ويژگي های رئولوژيکي و حسي پنير کم چرب 

گلوکان بهبود يافته ، اما رنگ و طعم آنها در مقايسه با محصوالت معمول افت پيدا مي کند )وليکاکيس و  -β  حاوی

ی بافتي، ذوب پذيری و حسي پنيرهای کاشار تازه ی کم چرب که با استفاده از دو جانشين (. ويژگي ها2004همکاران،

( و يک جانشين چربي ير پايه Dairy-LoPTM Pو  SimplesseP®P D-100چربي بر پايه پروتئين ) 

گرديد  (. گزارش2004( تهيه شده بود، مورد مطالعه قرار گرفت )کوکا و متين،  RaftilineP®PHPکربوهيدرات ) 

ميزان رطوبت و رطوبت در مواد غير چرب پنير های تيمار شده باال بود در حاليکه ميزان پروتئين آنها به طور قابل 

توجهي کمتر بود. استفاده از جانشين های چربي سختي، فنری بودن ، صمغي بودن و جويدني بودن پنيرها را کاهش و 

تمامي عيب های بافتي مشاهده شده در پنير کم چرب را  SimplesseP®PD-100پيوستگي آنها را افزايش داد. 

اصالح کرد. ترکيب شيميايي، خصوصيت های فيزيکي و حسي پنير سفيد آب نمکي کم چرب که با استفاده از دو 

(. دراين بررسي از دو جانشين چربي 2002تقليدگر تجاری تهيه شده بودند مورد مطالعه قرار گرفت )روميه و همکاران، 

استفاده شد. محققان گزارش  NovagelPTMP-200و  SimplesseP®PD-100پايه ی هيدروکلوئيد شامل  بر
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بيشتری از پنير کم چرب شاهد بودند. همچنين  راندمانکردند که پنيرهای حاوی جانشين های چربي، دارای رطوبت و 

تک محوری برای پنيرهای تهيه شده با جانشين های  دگيفشرآزمون پروفيل بافت و تنش بيشينه در  آناليزپارامترهای 

چربي به طور قابل توجهي کمتر از پنيرهای کم چرب شاهد بود، ولي اين بهبودهای رئولوژيکي قابل توجه با آزمايش 

،  Dairy Lo  ،D-100( جانشين های چربي 2004) حسي مورد تاييد قرار نگرفت. طبق تحقيق کاواس و همکاران

MB ،ME4 ی مواد جامد کل، نمک، نسبت نمک در ماده جامد کل، برروpH کاواس و  و اسيديته پنير تاثير مي گذارد(

(. با اين حال با بررسي ميزان نيتروژن محلول در آب پنير مشخص مي شود که اين نوع جانشين های 2004 همکاران،

يا تلخي مشخص گزارش نشده  طعم بد و چربي تاثير کمي بر روی رسيدگي پنير داشته و توسط پانليست ها هيت گونه

 است.

و بر پايه  (Novagelو  Steller( اثرات جانشين های چربي بر پايه کربوهيدرات )1996مک ماهون و همکارانش )

 ررسي کردند.ب( بر روی ترکيبات و ويژگي های کارکردی پنير موزارالی کم چرب را Simplessو  DairyLoپروتئين )

سبت آب در ن ربي استفاده شده بطور چشمگيری ميزان رطوبت محصول را افزايش دادند. افزايشتمامي جانشين های چ

نعطاف ول را امحص ماتريکس پروتئيني عمل کرده و )آب بعنوان يک پالستي سايزر به پروتئين پنير را نرم تر ساخت

نمي کند ، اما بر  تغيير چنداني C°80 پذيرتر مي کند(. با افزودن جانشين های چربي ويسکوزيته ظاهری پنير در دمای

ارای رطوبت (. پنير های ساخته شده با جانشينهای چربي د2002 همکاران، روی ذوب شدگي آن موثر است )روميه و

 بيشتری بوده ، سختي کمتری داشته و نسبت به محصول کم چرب پروتئوليز بيشتری دارند.

چربي  يند شده باای حسي از ديد بافت، آن دسته از پنير های فرآ( گزارش کردند که ارزياب ه1999دراک و همکاران )

کاهش  ی با چربينيرهاپتين استفاده شده بود به پنيرهای پر چرب، مشابه تر از يکاهش يافته را، که در تهيه آنها از لس

 ابي حسي وا ارزيباز پنيرهای شاهد کمتر کشسان بودند که اين رخداد  لسيتينيافته ی شاهد دانستند. پنيرهای حاوی 

ه در مطالع سيتينلسنجش ابزاری مورد تاييد قرار گرفت. بهبود درک حسي از بافت پنيرهای با چربي کاهش يافته حاوی 

ر تگر بافت نرم ( مورد تاييد قرار گرفت. سنجش ابزاری با تحليل گر بافت نشان1996ديگری توسط دراک و همکاران )

 برای پنيرهای حاوی ليستين بود.
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( نشان دادند که امکان توليد موفقيت آميز پنير موزارالی با چربي کاهش يافته با استفاده از 1998رودان وهمکاران )

SalatrimP®P  چربي در طي توليد آنها  افتهموژن شده وجود دارد. اين پنيرها سفيد تر از پنير شاهد بوده و ميزان

 Salatrimاحتماال اثر بيشتری از ويژگي های خود  Salatrimی کمتر بود. به عقيده ی محققان، هموژن سازی خامه 

 بولنز و همکاران بر بازده پنيرسازی، هيدروليز پروتئين، ترکيب شيميايي و خصوصيت های کارکردی پنيرها داشته است.

 11ار با ( ترکيبي از سلولز ميکروکريستاله شده با کاراگينان، شير خشک بدون چربي را برای توليد پنير چد1994)

کازئين بوسيله کاراگينان و ذرات سلولز -چربي استفاده کردند. ساختار پنير از طريق مداخله در برهم کنش کازئين درصد

 را در داخل ماتريکس دلمه ايفا مي کنند  ميکروکريستاله شده نرم تر شده که بطور مشابهي نقش گلبول های چربي

  (.2001)ميستری،
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Abstract 
 

Full-fat cheese (FFC) contains high amounts of saturated fatty acids and cholesterol, which 

have been known as a risk factor for human’s health, particularly in cardiovascular diseases. 

Low-fat cheeses also have problems with undesirable flavor, texture and sensorial properties. 

In this study, white brined cheeses was substituted with hazelnut oils at levels of 50% and or 

100% w/w; a full-fat cheese (FFC), was produced as a control for comparison to the other 

samples. Physicochemical properties, lipolysis and proteolysis patterns, total fatty acids, total 

count of lactic acid bacteria starters, tocopherols, texture profile analysis (TPA) and sensorial 

properties were determined during 80 days of storage at intervals of 20 days. Results showed 

that white brined cheeses containing hazelnut oils had significantly (P<0.05) lower amounts of 

saturated fatty acids and higher levels of unsaturated fatty acids compared to FFC controls. 

The most amount of major fatty acids in the experimental cheeses in comparison to FFC 

controls were oleic  and linoleic acids. Moisture contents were significantly (P<0.05) higher in 

the experimental cheeses than in the control cheese. Obtained results showed that α- and γ-

tocopherols in all the experimental cheeses were significantly (P<0.05) higher than in the 

control samples. Lipolysis index significantly (P<0.05) increased in all samples during 

ripening and the control cheese had significantly (P<0.05) higher lipolysis value than the 

experimental cheeses containing hazelnut oils at the end of ripening period (80 days). 

Proteolysis values (pH4.6SN/TN % and NPN/TN %) significantly (P<0.05) increased in all 

samples during ripening. TPA indicated no differences (P>0.05) between the treatments in 

texture attributes except hardness and gumminess which were significantly (P<0.05) higher in 

the control samples than in the experimental cheeses containing hazelnut oils. Total count of 

Lactococcus bacteria increased during 40 days of ripening but then decreased slightly, whereas 

total count of Lactobacillus bacteria was different between all the experimental cheeses during 

ripening and in the most experimental cheeses decreased during 40 days of ripening but then 

increased slightly. Also, sensory properties of experimental cheeses were different (P<0.05) to 

control samples; White brined cheeses made with hazelnut oil at fat substitution levels 100% 

was also more acceptable than the other samples. In conclusion, the results showed possibility 

of making healthy and functional Iranian white brined cheeses with replacement of milk fat 

with hazelnut oil due to increased amounts of unsaturated fatty acids. 

Keywords: Milk fat, Functional cheese, Hazelnut oil, Saturated and unsaturated fatty acids, 

Tocopherols, Textural attributes 
 



 

 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

 
Final Report of Research Project 

 

Production of Functional Cheese with Replacement of 

Milk Fat by Hazelnut Oil 
 

By: 
 

Bahram Fathi Achachlouei (Ph.D) 

 
 

Co-Researcher(s): 
 

Javad Hesari (Ph.D) 
Sodeif Azadmard-Damirchi (Ph.D)        

 

Faculty of Agricultural Sciences 
 

This Research Project has been Financially Supported by the Office of Vice 

Chancellor for Research 
 

Date: 

 

JAN 2015 


