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ًتبیج یک پضٍّؼ ًؾبى هیدّذ اعبًظ
گلپز ثب ثِ تبخیز اًذاختي فغبد هیکزٍثی ٍ
ؽیویبیی ثبػث افشایؼ سهبى هبًذگبری
عیٌِ هزؽ جَجِکجبثی در ؽزایط یخچبلی
هیؽَد ٍ ٍیضگیّبی حغی آى را ًیش
ثْجَد ثخؾذ.
به گزارش ایسنا ،گَؽت هزؽ دارای
هیشاى پزٍتئیي سیبد ٍ چزثی کن ثَدُ ٍ یکی اس فزآٍردُّبی پزطزفذار حبفل اس آى ،هزؽ جَجِکجبثی اعت کِ
جْت تْیِ یکی اس غذاّبی عٌتی ایزاى ثِ کبر هیرٍد.
گَؽت هزؽ یکی اس هغبػذتزیي هَاد غذایی ثزای رؽذ ثبکتزیّبی پبتَصى اعت کِ در فَرت ػذم رػبیت
هَاسى ثْذاؽتی طی سًجیزُ کؾتبر ،قطؼِثٌذی ،ثغتِثٌذی ،تَسیغ ٍ ًگْذاری اس یک طزف ٍ ّنچٌیي تْیِ ٍ
آهبدُعبسی ًبهٌبعت آى هیتَاًذ هٌجز ثِ ایجبد ػفًَت یب هغوَهیت غذایی ؽَد .هحققبى در پضٍّؾی ثب
ػٌَاى "اثز اعبًظ گلپز ثز سهبى هبًذگبری ٍ ٍیضگیّبی حغی عیٌِ هزؽ جَجِکجبثی طی ًگْذاری در
یخچبل" ثِ تبثیز اعبًظ گلپز ثز فغبد هیکزٍثی ٍ ؽیویبیی عیٌِ هزؽ پزداختٌذ.
در ایي پضٍّؼ کِ فزیجب هحوذی ،داًؼآهَختِ کبرؽٌبعی ارؽذ گزٍُ ػلَم ٍ فٌبیغغذایی داًؾگبُ آساد
اعالهی ٍاحذ ؽْزقذط ٍ هحوذرضب خبًی ،اعتبدیبر گزٍُ ػلَم ٍ فٌبیغغذایی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ
ؽْز قذط اًجبم دادُاًذ ،آهذُ اعت «:ثِ هٌظَر کٌتزل رؽذ یب اس ثیي ثزدى هیکزٍةّبی ثیوبریسای قبثل
اًتقبل اس گَؽت هزؽ هیتَاى اس ثزخی تزکیجبت ًگْذارًذُ طجیؼی ٍ ؽیویبیی ثْزُگزفت کِ ػالٍُ ثز دارا
ثَدى تزکیجبت ضذهیکزٍثی هیتَاًٌذ ثزخی تغییزات هخزة ؽیویبیی را ًیش کبّؼ دٌّذ .ثب ایي حبل ،ثب
تَجِ ثِ افشایؼ عطح آگبّی ٍ ًگزاًیّبی ػوَهی اس اعتفبدُ ثیؼ اس حذ اس ًگْذارًذُّبی ؽیویبیی کِ
ثزخی اس آىّب هؾکَک ثِ اثزات عَئی ًظیز عزطبىسایی ،جْؼسایی ٍ ًبقـالخلقِسایی ّغتٌذ ،اهزٍسُ
ضزٍرت کبّؼ یب حذف ایي تزکیجبت عٌتشؽذُ در هَاد غذایی ثیؼ اس پیؼ احغبط هیؽَد».

هحققبى در ایي هقبلِ هیگَیٌذ «:ثب تَجِ ثِ خَاؿ آًتیاکغیذاًی ٍ ضذهیکزٍثی ؽٌبختِؽذُ اس گلپز کِ تب
ثِ حبل ثِ کبرگیزی اس آى در اًَاع گَؽت هَرد ثزرعی قزار ًگزفتِ اعت ،در ایي تحقیق اعتفبدُ اس اعبًظ
گلپز در عیٌِ هزؽ جَجِکجبثی ثِ ػٌَاى یک ًگْذارًذُ طجیؼی هَرد تَجِ قزار گزفتِ اعت تب ػالٍُ ثز
ثزرعی اثز آى رٍی سهبى هبًذگبری ،ثِ تبثیز آى ثز ثْجَد ٍیضگیّبی حغی ًیش پزداختِ ؽَد».
ثِ هٌظَر تْیِ هزؽ جَجِکجبثی اس الؽِ جَجِّبیی ثب عي کؾتبر  3۴رٍس ٍ ٍسى تقزیجی  1200گزم اعتفبدُ
ؽذکِ در ظزف ّؾت عبػت پظ اس کؾتبر ،تحت ؽزایط ثْذاؽتی ٍ رػبیت سًجیزُ عزد ثِ آسهبیؾگبُ هٌتقل
ؽذًذ .در ایي هزحلِ قطؼبت عیٌِ اس ثقیِ الؽِ جذا ؽذُ ٍ پظ اس ؽغتٍؽَ ثب آة عزد ،در اثؼبد 1*3*3
عبًتیهتز ثزػ دادُ ؽذًذ .ایي قطؼبت در ؽؼ گزٍُ هغبٍی( دٍ گزٍُ ثِ ػٌَاى ؽبّذ ٍ چْبرگزٍُ ثزای
تْیِ تیوبرّب) تقغین ؽذًذ.
قجل اس تْیِ تیوبرّب ًغجت ثِ آًبلیش تزکیجبت ؽیویبیی آىّب ( ؽبهل رطَثت ،چزثی ،پزٍتئیي ٍ خبکغتز)
اقذام ؽذ .عپظ ثِ جش گزٍُ ؽبّذ اٍل ،پٌج گزٍُ اس عیٌِّبی هزؽ قطؼِثٌذی ؽذُ ثِ هذت  30دقیقِ در
تزکیجی اس پیبس خزد ؽذُ(  20درفذ) ،آثلیوَ( 20درفذ) ٍ ًوک( 1.۱درفذ) قزار دادُ ؽذًذ کِ یکی اس ایي
گزٍُّب ثِ ػٌَاى ؽبّذ دٍم در ًظز گزفتِ ؽذ ٍ چْبر گزٍُ ثبقیوبًذُ ثزای تْیِ تیوبرّب هَرد اعتفبدُ قزار
گزفتٌذ .ثذیي تزتیت کِ اعبًظ رٍغٌی گلپز تْیِ ؽذُ اس ؽزکت ثبریجاعبًظ ثِ طَر جذاگبًِ تْیِ ٍ ثِ
آىّب افشٍدُ ؽذ ٍ ثِ هذت دٍ دقیقِ هبعبصدّی اًجبم گزفت.
ثؼذ اس آى ،توبهی ًوًَِّب در ثغتِّبی پلیاتیلٌی ،ثغتِثٌذی ؽذُ ٍ ثِ هذت یک ّفتِ در دهبی چْبر درجِ
عبًتیگزاد ًگْذاری ؽذًذ ٍ اس ًظز ٍیضگیّبی هیکزٍثی ( ؽبهل ؽوبرػّبی ثبکتزیبیی کلی ،اؽزیؾیب
کَالی ،اعتبفیلَکَکَط اٍرئَط ٍ عبلوًَال) ،ؽیویبیی( ؽبهل اًذاسُگیزی هقذارٍ TBA) ٍTVN ، pH
حغی (ؽبهل رًگ ،ثَ ،طؼن ٍ ثبفت) در فَافل سهبًی یک رٍس در طَل یک ّفتِ ًگْذاری در ؽزایط
یخچبلی هَرد ارسیبثی قزار گزفتٌذ.
در ایي هقبلِ آهذُ اعت «:ثب ًظز ثِ توبهی ٍیضگیّبی هیکزٍثی ،ؽیویبیی ٍ حغی هَرد ثزرعی ٍ ثب تَجِ ثِ
اعتبًذاردّبی هَجَد هیتَاى تیوبر ثب غلظت  0.۳۱درفذ اعبًظ گلپز را ثِ ػٌَاى تیوبر هٌتخت هؼزفی کزد
کِ هیتَاًذ سهبى هبًذگبری عیٌِ هزؽ جَجِکجبثی را در ؽزایط ًگْذاری در یخچبل تب حذاقل چْبر رٍس
افشایؼ دادُ ٍ عجت ثْجَد ٍیضگیّبی حغی ایي هحقَل پزهقزف ؽَد .اعبًظ گلپز فغبد هیکزٍثی ٍ
ؽیویبیی عیٌِ هزؽ جَجِ کجبثی را در ؽزایط یخچبلی ثِ تبخیز ثیبًذاسد».
ایي پضٍّؼ در ؽوبرُ  ۲2ؽبًشدّویي دٍرُی هجلِ "ػلَم غذایی ٍ تغذیِ" هٌتؾز ؽذُ اعت.

