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چکیده:
ماست از پرمصرفترين فرآوردههاي تخميري شير است که به دليل ارزش تغذيهاي بالا و دارا بودن ترکيبات
غذايي-دارويي تأثير بسيار خوبي روي سلامتي انسان دارد .اما مشکلي که در ارتباط با توليد و نگههداري ماسهت
وجود دارد کوتاه بودن مدت ماندگاري اين فرآورده در شکل طبيعي آن است ،يعني در دماي محيطهي و دمهاي
يخچال ميتوان اين فرآورده را به ترتيب به مدت يک تا پنج روز نگهداري نمود که اين امر مهان تاهاري شهدن
اين فرآورده مفيد و حتي تمايل توليد کنندگان مواد غذايي به استفاده گسترده از اين فرآورده شده اسهت .ولهي
به نظر ميرسد که بتوان با تهيه پودر ،کاربرد آن را راحتتر و موارد استفاده آن را توسهعه داد .لهذا ميتهوان بها
خشک کردن آن مدت ماندگاري آنرا افزايش داد .ماست را ميتوان بها روشههاي متفهاوتي نظيهر خشهککهن
انامادي ،پاششي ،مايکروويو -خلاء و ...خشک نمود .در روش انامادي و مايکروويو خلها ،خهوا

کيفهي و بقهاء

باکتريهاي آغازگر ماست) استرپتوکوکوس ترموفيلوس و لاکتوباسيلوس بولگاريکوس) بهتر حفظ ميشهود ،کهه
بقاء استرپتوکوکوس ترموفيلوس بيشتر از لاکتوباسهيلوس بولگهاريکوس ميباشهد .از ايهن محصهول ميتهوان در
صناي مختلف مثل صناي پخت و قنادي ،لبني و بستني ،شکلات و ....استفاده نمود.
کلمات کلیدی :ماست ،پودر ماست ،خشککن پاششي ،انامادي ،مايکروويو – خلأ.
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مقدمه
ماست از پرمصرفترين فرآوردههاي تخميري شير است که به دليل ارزش تغذيهاي بالا و دارا بهودن
ترکيبات غذايي -دارويي تأثير بسيار خوبي روي سلامتي انسان دارد .مطابق سند اجماع دانش غهذاهاي
ملگرا در اروپا 1غذايي به نوان ملگرا ميتواند مطرح شود که بهطور رضايتبخشهي اثهرات مفيهد آن
روي يک يا چند هدف در بدن ،جدا از اثرات تغذيهاي آن ،به اثبات رسيده باشد .همچنين ،بهه طريقهي
مناسب موجب بهبود وضعيت سلامتي ،رفاه و کاهش خطرات بيماري شهود .غهذاهاي ملگهرا بايهد بهه
صورت غذا باقي بمانند و اثرات مفيد خود را در مقاديري که به طور معمول در غذا وجهود دارنهد نشهان
دهند .آنها قر

يا کپسول نيستند بلکه قسمتي از يهک غهذاي معمهول هسهتند .تهاکنون محصهولات

شيري پيشرو در توسعه غذاهاي ملگرا بودهاند .محصولات شيري تخمير شده از قديم الايا بهه نهوان
غذاهايي که سلامتي بخش هستند مطرح بودهاند .محصولات شيري پروبيوتيک نظير ماست کهه حهاوي
بههاکتري هههاي سههلامتي بخههش اسههيد لاکتيههک هسههتند يکههي از نمونههههههاي موفههق غههذاهاي ملگههرا
ميباشند(سالرا .)2002 ،2همچنين در گذشته به دليل ماندگاري بالاتر آن درمقايسه با شير -بهه نهوان
فراورده تخميري -بسيار مورد توجه بوده است ،اما امروزه اين فهراورده بهه لحهاو خهوا

حسهي ويه ه

مصرف ميشود .اين فراورده داراي ارزش تغذيهاي بهوي ه از نظر پروتئين و کلسيم بوده و پارهاي خوا
درماني نيز از جمله به سبب تخميري بهودن در بهر دارد ،بهه طهوريکهه از قهديم بهراي درمهان برخهي
بيماريها و مسموميتها تاويز شده است .همچنين ،مچنيکوف 3در سال  1002بر مبنهاي فرضهيهاي،
سلامت و طول مر بالاي کشاورزان و دامداران بلغار را به مصرف زياد و مداو ماسهت توسهآ آنهها در
طول زندگي نسبت داد( بينا .)1332 ،
ماست معروفترين فرآورده تخميري شير است که از تخمير اسيد لاکتيکي شير توسآ باکتريههاي
آغازگر ماست(استرپتوکوکوس ترموفيلوس و لاکتوباسيلوس بولگهاريکوس) توليهد ميشهود(هايهالو  4و
همکاران .)2002 ،معمولَ ماست در سراسر زنايره توزي در دماي  4-2درجهه سهانتيگهراد نگههداري
ميشود که اين شرايآ لاوه بر جلوگيري از فسهاد بهه وسهيله مخمرهها و کپهکهها از فعاليهت بيشهتر
باکتريهاي آغازگر نيز ممانعت ميکند ،ولي به هرحال استفاده از زنايره سهرما بهه قيمهت تمها شهده
محصول ميافزايد .لذا ،با توجه به توضيحات بالا ماندگاري ماست در شکل طبيعي آن کوتاه است يعنهي
در شرايآ محيآ( 30-22درجه سانتيگراد) و  2درجه سانتيگراد ميتوان اين فرآورده را به ترتيب بهه
1

). Functional Food Science In Europe (FUFOSE
. Saarela
3
. Metchnikoff
4
. Hayaloglu
2

481

مطالعات هتلداري و ميزباني
مدت يک تا پنج روز نگهداري نمود که اين امر مان تااري شدن اين محصول مفيد شده

است(کومهار1

و ميشرا2004 ،2؛ قادري .)1333 ،به همين دليل ،در طول دهههههاي گذشهته توجهه توليدکننهدگان و
فناوران مواد غذايي به توليد پودر ماست جلب شده و هدف اوليه تهيه پودر ماست ،ذخيره کردن ماست
به شکل پايدار و قابليت استفاده سري

نوان شده است(تمهيم 3و رابينسهون .)2002 ،4پهودر ماسهت را

ميتوان در دماي محيآ براي حداقل يک سال نگهداري کرد .همچنين ،پودر ماست با در نظهر گهرفتن
استفاده راحتتر آن در صنعت غذا(قنادي ،توليد ويفر ،آب نبات ،نوشهيدنيههاي مختلهف و )...ميتوانهد
جايگزين مناسبي براي ماست معمولي و يا حتي پودر شير(با توجه به اهميت تغذيهاي بالهاتر و طعمهي
کاملا متفاوت) باشد .لاوه بر اين ،ميتوان با تحقيقات بيشتر در مورد فرمولاسهيونههاي جديهد حهاوي
پودر ماست ،سرانه مصرف محصولات شيري را در کشور افزايش داد .در رابطهه بها ديگهر مزايهاي پهودر
ماست ميتوان به مناسب بودن آن براي حمل و نقل ،مناسهب بهودن بهراي منهاطق داراي آب و ههواي
گر  ،مناسب بودن براي استفاده در شرايآ بحرانهاي غذايي و ...اشاره نمود(قادري .)1333 ،همچنين،
به دليل کاهش حام و د نياز به سرد نگهداشتن ،پودر ماست به بستهبندي و هزينههههاي نگههداري
کمتري نياز دارد(کومار و ميشرا .)2004 ،اما با توجه به گهزارشههاي موجهود ،ماسهت بازسهازي شهده
معمولَ فاقد بافت ،قوا و ظاهر مناسب ماست معمولي است(تميم و رابينسون )2002 ،که اين امر يکي
از مهمترين چالشها در رابطه با توليد صنعتي پودر ماسهت ميباشهد .بهه نظهر ميرسهد شهايد يکهي از
مليترين راهها براي حل اين مشکل استفاده از هيدروکلوئيدها باشهد(فروغهينيها و همکهاران1331 ،؛
آذريکيا و همکاران.)1332 ،
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
منشاء ماست:
در خصو

منشاء ماست تاکنون گزارشي مستند در دست نيست ،اما ا تقهاد بهه اثهرات مفيهد ايهن

فرآورده در سلامتي انسان از زمانهاي گذشته در برخي جوام متمدن وجود داشهته اسهت .بهر اسهاس
ا تقهادات ايرانيههان ،طولههانيتههر بههودن مههر حرههرت ابههراهيم(ع) نيههز بههه مصههرف ماسههت نسههبت داده
ميشود(تميم و رابينسون .)2002 ،به احتمال زياد ،منشاء توليد ماست خاورميانه بوده و تحول در ايهن
محصول تخميري طي قرنها را ميتوان به مرد و شاير ساکن در اين منطقه نسهبت داد .توليهد شهير
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در خاورميانه همواره فصلي و محدود به چند ماه در سال بوده است .دليل مده اين کار اين اسهت کهه
در جوام اوليه کشاورزي و دامداري بهوسيله شاير کوچ نشين صورت ميگرفت و چون شاير مابهور
بودند که چندين ماه از سال را در بيابان و به دور از شهرها و روستاها بگذراننهد لهذا نميتوانسهتند کهه
محصولات خود را بفروشند .از ديگر وامل محدود کننده گرمسير بودن منطقه خاورميانه بود که با ه
ترش شدن فوري شير و انعقاد آن در مدت زمان کمي پس از دوشيدن مهيگرديهد .لهاوه بهر ايهن ،بها
استفاده از دوشيدن دستي و نبود سردکننده خطر آلودگي شير بوسيله ميکهروبههاي موجهود در ههوا،
دا  ،لوفه و دستهاي شيردوش فوقالعاده زياد بود .در چنين شرايطي امکان حمل و نقهل و يها حتهي
نگهداري شير براي مدت زمان کوتاهي وجود نداشت که اين وامل با

ميشدند اغلب مرد به ندرت

شير مصرف کنند و يا شير را فقآ به صورت تازه مصرف کنند.
از همان زمان مشخص بود که وامل زيادي در ترش شدن شهير دخالهت دارنهد .تخميهر ناشهي از
باکتريهاي غيرلاکتيکي محصولي بيمزه و نامطلوب ايااد مهيکنهد کهه داراي دلمهه غيريکنواخهت بها
حبابهاي گاز و آب اندازي زياد است در حاليکه باکتريهاي لاکتيکي موجب توليد محصهولي مطلهوب
ميشوند که به آن شير ترش 1گفته ميشد .هرچند پي بردن به فرآيند تخمير کاملا اتفاقي بهوده اسهت
ولي توليد شير ترش به زودي به نوان گامي اساسي در جهت نگهداري شير درآمد .به تهدريج جوامه
ديگر هم اين روش ساده نگهداري شير را ياد گرفتند و ماست به نوان يکي از اين محصولات شهناخته
شد(تميم و رابينسون.)2002 ،
 ارزش تغذیهای ماست:معروفيت و مصرف بالاي ماست به دليل ارزش تغذيهاي آن و اثرات سهودمند بهاکتريههاي آغهازگر
ميباشد(همن 2و مارس .)1034 ،در ضمن ،اين فرآورده به دليل غلظت بالهاتر ،قابليهت هرهم و جهذب
بهتر چربي ،لاکتوز ،پروتئين و مواد معدني مغذيتر از شير(سرکر 3و ميشرا )2002 ،4جزء مناب غنهي از
کلسيم ،فسفر ،ريبوفلاوين ،ويتأمين  ،B12اسيد نيکوتينيک ،ويتأمين  ،B5روي و منيزيم ميباشد(تمهيم
و رابينسون .)2002 ،همچنين ،ماست يک فرآورده سهلالهرمتر از شير ميباشد زيرا ماست قادر اسهت
تا فلور ميکروبي دستگاه گوارش را حفظ نمايد و همچنهين داراي حالهت ضهد تومهور و ضهد کلسهترول
ميباشد(حسن ن اد و همکاران.)1333 ،
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به دليل ترکيب شيميايي ماست(کربوهيدراتها ،پروتئينها ،ليپيدها ،ويتأمينها) ميتهوان آن را بهه
نوان يک ماده مهم در رژيم غذايي در نظر گرفت .همچنين ،در مورد پروتئينهاي ماست بايهد متهذکر
شد که با توجه به اينکه باکتريهاي مايه ماست تا حدي پروتئوليز اوليه را اناها مهيدهنهد در نتياهه
قابليت هرم پروتئينها در اين فرآورده افزايش مييابد .لاوه بر ايهن ،پهروتئينههاي ماسهت بهه دليهل
منعقد شدن ،راحتتر تحت تأثير آنزيمهاي پروتئوليتيک دستگاه گوارش قرار ميگيرنهد و بهتهر هرهم
ميشوند(تميم و رابينسون .)2002 ،گذشته از فوايد ذکر شده ،ماست در درمان بيماريهاي گوارشهي و
فونتهاي رودهاي ميتواند م ثر واق شود .همچنين ،اثر ضد سرطاني آن توسآ بسهياري از محققهين
روي مدلهاي حيواني بررسي و ثابت شده است(مارس 1و استيل.)2001 ،2
اصطلاح کربوهيدراتهاي قابل دسترس به همه ترکيبات کربني اطلهاق ميشهود کهه بوسهيله بهدن
انسان مورد استفاده قرار ميگيرند و به نوان منب انرژي مل ميکنند .در ماست معمولي ،برخي منهو
و دي ساکاريدها به مقدار ناچيز وجود دارند اما لاکتوز حتي پس از تخميهر نيهز قنهد مهده را تشهکيل
ميدهد .لاکتوز ،روي سلامتي افراد مبتلا به بيمهاري " هد تحمهل لهاکتوز" تهأثير مهيگهذارد .فقهدان
مادرزادي آنزيم لاکتاز در بين اروپائيان که مدا شير و فرآوردههاي لبني مصهرف مهيکننهد بهه نهدرت
ديده ميشود و بر کس اين پديده در جوامعي که شير مصرف نميکنند بسيار رايهج اسهت .بهه همهين
دليل در اين جوام شير را بيشتر به شکلهاي ديگر نظير ماست مصرف ميکنند .البتهه لهاز بهه ذکهر
است که وجود لاکتوز در ماست نيز تا حدي سبب ايااد د تحمل لاکتوز ميگردد که بايد مورد توجهه
قرار گيرد .معمولَ ميکروارگانيسمهاي ماست حتي پس از هرم نيز متابوليسم لاکتوز را ادامه ميدهنهد.
به طوريکه مقدار لاکتوزي که به روده کوچک ميرسد براي ايااد اثرات منفي بسيار ناچيز است .يقينها
برخي باکتريهاي لاکتيکي مانند لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس اسيديته معهده را تحمهل مهيکننهد ،بهه
همين دليل چنين باکتريهايي در کشتهاي آغازگر(استارتر) وجود دارند .همچنين ،بعري از ن ادههاي
لاکتوباسيلوس بولگاريکوس پهاش پايين را تحمل مينمايند بنهابراين ،منطقهي بهه نظهر ميرسهد کهه
تازيه لاکتوز در معده و حتي در روده ادامه داشته باشد(تميم و رابينسون.)2002 ،
ماست قبل از ورود به معده به صورت لخته ميباشد ،در حاليکه شير بوسيله آنزيمههاي اسهيدي در
بدن منعقد ميشود .اين اختلاف با

ميشود که مقداري از لخته ماست بعد از هرم بهه شهکل دسهت

نخورده باقي بماند ،لذا جذب لاکتوز از طريق سلولهاي ديواره روده کندتر ميشود که در اثر اين پديده
لاکتاز موجود در ماست فرصت تازيه لاکتوز را پيدا ميکند و تا حهدودي اثهرات منفهي لهاکتوز خنثهي
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ميشههود .امهها ايههن موضههوع هنههوز از طريههق روشهههاي آزمايشههگاهي بههه اثبههات نرسههيده اسههت .ولههي
کرشمر( )1022و بارس( )1020اين فرضيه را تاييد ميکنند که ماست يهک مهاده غهذايي کاملها قابهل
قبول براي افراد مبتلا به د تحمل لاکتوز ميباشد(تميم و رابينسون.)2002 ،
پروتئينهاي شير به لحاو بيولوژيکي کيفيت الي دارند .هر دو نوع پروتئين محلهول و غيرمحلهول
در شير(کازئين و لاکتوآلبومينها و لاکتوگلوبولينها) حاوي اسيدهاي آمينه ضروري براي بدن هسهتند.
مقدار پروتئين ماست به خاطر تغليظ يا افزودن مواد جامد بيشتر از شير است(جدول شماره .)1
نتياه بح نهايي پيرامون تأثير سلامت ماست بر سلامتي انسان هرچه باشهد ،در ايهن موضهوع کهه
ماست ارزش تغذيهاي بالايي دارد شکي نيست و اين امر سبب شده که ماست در زمره مطلوبترين مهواد
غذايي در هر رژيميباشد و همين واقعيت به تنههايي بهراي توجيهه مصهرف آن در رژيهم غهذايي کهافي
است(تميم و رابينسون.)2002 ،
جدول  :1مقایسه ترکیبات اصلی شیر و ماست
نوع فرآورده
ترکیب سازنده

ماست

شیر

کامل پس چرخ پرچرب کم چرب ميوهاي کم چرب ماست يوناني

آب()g

32/3

01/1

31/0

34/0

22

22

انرژی()kcal

11

33

20

21

00

112

پروتئین()g

3/2

3/3

2/2

2/1

4/1

1/4

چربی()g

3/0

0/1

3

0/3

0/2

0/1

کربوهیدرات()g

4/3

2

2/3

2/2

12/0

گزارش نشده

112

120

200

100

120

120

فسفر()mg

02

02

120

110

120

130

سدیم()mg

22

22

30

33

14

گزارش
نشده

پتاسیم()mg

140

120

230

220

210

گزارش نشده

روی()mg

0/4

0/4

0/2

0/ 1

0/2

0/2

کلسیم )mg

()Tamime & Robinson, 2007
روششناسی تحقیق
مطالعه حاضر به نوان يک مطالعه مروري در زمينه پودر ماست اناا شده است .در بررسي حاضهر
با استفاده از متون مختلف لمي(شامل کتب ،نشريات و مالات منتشره در سهال ههاي اخيهر) ،مسهاله
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پودر ماست با استفاده از ملاکهاي زير مورد بررسي قهرار گرفهت :روشههاي گونهاگون خشهک کهردن
ماست و توليد پودر ماست نظير تصعيدي يا انامادي ،پاششي و مايکروويو خلاء ،که منار بهه افهزايش
مدت زمان ماندگاري ،کاهش هزينه حمل و نقل و سهولت آن ،تنوع در صنعت غهذا ،اياهاد محصهولات
مختلف مثل شکلات و بستني با طعم ماست و  ...گرديد.
در اين مقاله ،مروري بر تحقيقات محققان مختلف در خصو

روشههاي گونهاگون خشهک کهردن

ماست و نتايج حاصل مورد بررسي قرار گرفت که در ادامه ،نتايج حاصله ارائه ميشود.
یافتهها
روش تهیه ماست:
در فرآيند توليد ماست به منظور تهيه يک ماست با کيفيت بالا ،طعم ،قهوا  ،بافهت ،ظهاهر مناسهب،
د آب اندازي و زمان ماندگاري بالا وامل زيادي بايد به دقهت کنتهرل شهوند .از جملهه ايهن وامهل
ميتوان به انتخاب شير مناسب ،استاندارد کردن شير ،هواگيري ،همگن کردن ،انتخهاب کشهت آغهازگر
مناسب ،نحوه طراحي کارخانه و غيره اشاره نمهود .در ضهمن ،پهيش تيمارههاي ا مهال شهده نيهز روي
محصول نهايي بسيار اثرگذار هستند .مرحله اول در توليهد ماسهت انتخهاب شهير ميباشهد کهه بايهد از
کيفيت بهداشتي بالايي برخوردار بوده و اري از هرگونه آنتي بيوتيک ،باکتريوفاژ و محلولهاي سهترون
کننده(مورد استفاده در  )CIPباشد .در مرحله بعد چربي شير اسهتاندارد ميشهود کهه بسهته بهه نهوع
محصول بين  0تا  10درصد تنظيم ميشود .در مرحله بعد اگر لاز باشد افزودني نظير شيرينکننده يها
پايدارکننده استفاده ميشود .سپس فرآورده همگن ميشود که براي اين منظهور از فشهار  22-20مگها
پاسکال و دماي  12تا  20درجه سانتيگراد استفاده ميشود .بعد از اين مرحلهه تيمهار حرارتهي ا مهال
ميشود که اهداف زير را دنبال ميکند:
 بهبود خصوصيات شير به نوان سوبستراي کشت آغازگر؛
 اطمينان از اينکه لخته نهايي سفت باشد؛
 کاهش آب اندازي
نتياه مطلوب با تيمار حرارتي  00تا  02درجه سانتيگراد به مهدت  2دقيقهه بدسهت مهيآيهد کهه
بوسيله آن  %30-20پروتئينهاي آب پنير دناتوره ميشوند .پس از سرد شدن حدود  2/2درصد کشهت

آغازگر که به نسهبت  1:1از دوبهاکتري لاکتوباسهيلوس بولگهاريکوس 1و اسهترپتوکوکوس

ترموفيلهوس2

تشکيل شده است به شير تلقيح ميکنند .اگر ميزان و مقدار مايه ،زمان و درجه حهرارت تحهت کنتهرل
1

. Lactobacillus Bulgaricus
. Streptococcus Thermophilus

2
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باشند تعادل اين دو باکتري در مايه حفظ خواهد شد .بعد از  3الي  4سها ت فرآينهد تخميهر بها سهرد
کردن متوقف ميشود و ماست در دماي  1درجه سانتيگهراد نگههداري ميشهود(والسهترا و همکهاران،1
 .)2001در بعري موارد ماست قالبي و همزده پس از توليد ،حرارت داده ميشهوند کهه ههدف کهاهش
فعاليت باکتريهاي آغازگر و افزايش زمان نگهداري ماست ميباشد .اما در بعري کشورها به فرآوردهاي
ماست اطلاق ميشود که فلور ميکروبي آن زنهده باشهد پهس نميتهوان از حهرارت بهراي افهزايش مهر
نگهداري ماست استفاده کرد(کريم .)1331 ،ن
انواع مختلف ماست:
بر اساس معيارهاي مختلف ،ماست به شکلهاي مختلفي طبقهبندي ميشود .براي مثال تميم انهواع
ماست را در چهار گروه بر مبناي مشخصات فيزيکي آنها طبقهبندي کردند که در جدول  2آورده شده
است(تميم.)2001 ،2
جدول  :2طبقهبندی انواع مختلف ماست
گروه حالت فیزیکی

محصولات ماست

1

ماي  /ويسکوز

ماست(قالبي ،همزده و نوشيدني)

2

نيمه جامد

چکيده /غليظ شده

3

جامد

منامد

4

پودر

خشکشده
()Tamime, 2006

شکل  :1شکلهاي مختلف ماست

1

. Walstra
. Tamime

2
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پودرهاي ماست داراي ارزشههاي مختلهف درمهاني و تغذيههاي هسهتند فعاليهت ضهد سهرطاني بها
همکاري ديواره سلول باکتري استارتر اناا شده است و اين فعاليت حتهي پهس از خشهک کهردن نيهز
باقي مي ماند .اولين هدف خشک کردن ماست افزايش مر نگهداري آن به شکل پودر بوده و با اين کار
بدون نياز به يخچال کيفيت پودر حفظ ميشود .چنين پودري ميتواند بوسيله روشهاي مختلف آمهاده
شود مانند خشک کردن انامادي ،خشک کردن بصورت پاششي ،خشهک کهردن بوسهيله مهايکروويو و
خشک کردن بوسيله خلاء .بهتر است که ماست را قبل از خشک کردن ،بوسيله روشهايي مثل cloth
 ،bag methodروشهاي غليظ سازي مانند روشههاي مکهانيکي ،سهانتريفيوژي ،اولترافيلتراسهيون و
تغليظ در شرايآ خلاء غليظ سهازند .اسهترپتوکوکوس ترموفيلهوس حساسهيت کمتهري در مقايسهه بها
لاکتوباسيلوس بولگاريکوس در طول خشک کردن انامادي و هم چنين خشک کردن بصهورت اسهپري
نشان ميدهد .ماست توليد شده به روش انامادي را ميتوان  1-2سال در دماي  4درجه سهانتيگهراد
نگهداري کرد(کومار و ميشرا.)2004 ،
 تولید پودر ماست:قبل از خشک کردن ماست بايد براي افزايش درصد ماده جامد کل ،غليظ شود که اين امهر کهارايي
فرايند خشک کردن را بهبود مي بخشد .تغليظ ممکن است به چند طريق اناا شهود ،يها بها دفه آب
ماست يا بوسيله تبخير آب از ماست .زدودن آب ماست بوسيله فشار يا سانتريفيوژ يها اولترافيلتراسهيون
اناا ميشود(کومار و ميشرا.)2004 ،
 روشهای افزایش درصد مواد جامد ماست قبل از خشک کردن: .1روش کیسه پارچهای()Cloth bag Method
 12سا ت براي خروج  12درصد آب ماست در دماي  12درجه سانتيگراد لاز است .بستههها روي
يکديگر در يک فشار مودي در يک اتاق سرد شده واق ميشوند .اگر فشار زياد باشهد ميتهوان مهدت
زمان فشار را کاهش داد .توليد ماست بوسيله روشهاي سنتي آهسته ،غير بهداشهتي اسهت و نيهاز بهه
کارگر زيادي دارد بازده آن نيز پايين است .روشهاي سانتريفيوژ و اولترافيلتراسهيون محصهول بهتهري
ميدهند(کومار و ميشرا.)2004 ،
 .2جداسازی مکانیکی:
تاهيزاتي شامل يک صفحه فشار قابل تنظيم مودي ،يک شبکه(توري) فشار دهنهده ،يهک صهفحه
براي دف آب پنير مورد نياز است .بازده و بازيافت مواد جامد ماست تغيير شکل يافته تحت تهأثير pH
و نوع شير مورد استفاده براي آماده سازي ماست است .در  pHهاي زير رنج  4/3 – 4/1 = pHبازده و
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بازيافت مواد جامد بيشتر است .ماست تغيير شکل يافتهه از شهير بزغالهه بهازده و بازيافهت مهواد جامهد
بيشتري نسبت به شير گاو دارد(کومار و ميشرا.)2004 ،
 .3اولترافیلتراسیون:
ماست غليظ شده حاصل بوسيله اولترافيلتراسيون ماست در  32-40درجه سانتيگراد وي گيههايي
شبيه به نو ي که با روش سنتي توليد شدهاند را دارد(کومار و ميشرا.)2004 ،
 .4تبخیر خلائی:
ماست در دماي  42درجه سانتيگراد و فشار  13کيلوپاسهکال تغلهيظ شهد .پهس از تبخيهر خلهائي
غلظت استالدهيد و دي استيل به ترتيب حدود  00و 20درصد کاهش يافت(کومار و ميشرا.)2004 ،
 خشک کردن ماست به روشهای مختلف:موماً ،ماست بوسيله خشککن انامادي يا خشک کن پاششي خشک ميشهود .خشهک کهردن بها
روش انامادي گرانتر از خشک کن پاششي است ،اما ماسهت خشهک شهده بها روش انامهادي مقهدار
استارتر بيشتر ،طعم و بوي بهتري در مقايسه با روش پاششي دارد .تکنيک ديگر که اخيرا بررسي مهي-
شود روش مايکروويو تحت خلا است که در آن محصول در معرض اشعههاي الکترومغنهاطيس متنهاوب
قرار ميگيرد .با اين روش درمصرف انرژي صرفه جويي قابل توجهي مهيشهود .شهاخص مناسهب بهراي
ارزيابي درجه آسيب حرارتي در طي خشک کردن ماست ،تعداد سلولهاي قابهل دوا در پهودر ماسهت
ميباشد(کومار و ميشرا.)2004 ،
 .1خشک کردن ماست به روش انجمادی:
قابليت زندهماني و فعاليت باکتريهاي ماست براي سلامتي بشر مهم هستند .ماست خشک شده بهه
روش انامادي بهترين طعم و بيشترين زندهماني باکتريهاي ماست را در بين روشهاي متداول نظيهر
روش پاششي دارد .ماست تهيه شده از شير حاوي چربي ،در محتوي ماده خشک  %12همراه  %2شهکر
به روش انامادي خشک شد(اوشاچوا 1و همکاران .)1030 ،در تحقيقهي ديگهر ماسهت قبهل از خشهک
شدن با کلسيم در نسبت  1:12غني سازي شد .سپس ماست در دماي  -22درجه سانتيگراد منامهد و
تحت فشار  mmHg 20براي  20سا ت خشهک شهد(کهيم 2و بومايهک .)1002 ،3در تحقيقهي ديگهر
ماست در دماي  23تا  22درجه سانتيگراد ،در فشار  mmHg 400-300و بار ديگر در دماي 20-30

1

. Ushacheva
. Kim
3
. Bhowmik
2
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درجه سانتيگراد و فشار  ،mmHg 300-200خشک شد .کل فرايند خشهک کهردن  13سها ت طهول
کشيد ورطوبت نهايي محصول  %3-2شد(کيم و بومايک.)1004 ،
در تحقيقي مشخص شد محتواي لاکتوباسيلوس اسهيدوفيلوس ،بيفيهدوباکتريو و اسهترپتوکوکوس
ترموفيلوس در ماست خشک شده به روش انامادي در دماي  -20درجه سانتيگراد براي  01سا ت در
فشار محفظه  4ميلهيبهار بهه ترتيهب از  1/4×102بهه  0×101 ،2/4×101بهه  1/3×102و  2/3 ×100بهه
 )cfum -(2×102کاهش يافت .لاکتوباسيلوس بولگاريکوس خيلي به خشککن انامادي حساس اسهت
و محتوي آن از  1/2×103به  )cfum -(3×102کاهش يافت .حال آنکه اسهترپتوکوکوس ترموفيلهوس از
 1/1×100به  )cfum -(2/1×103کاهش يافت(کومار و ميشرا.)2004 ،
در مطالعات ديگر مشخص شد اپتيمم شرايآ از نظر بقهاء بهاکتريههاي اسهتارتر ماسهت ،در دمهاي
اناماد  -22درجه سانتيگراد و دماي نهايي  30درجه سانتيگراد ميباشد(کومار و ميشرا.)2004 ،
 .2خشک کردن ماست به روش پاششی:
ماست با محتوي ماده خشک  23 ،21 ،10و  %22در خشککن پاششهي بها دمهاي ورودي  120يها
 100درجه سانتيگراد ،سر ت پاشش  20000 ،11000يا  rpm 24000خشک شهد(کومهار و ميشهرا،
 .)2004فاکتورهاي م ثر روي ميزان زندهماني باکتريهاي آغازگر ماست در روش پاششي ،دماي ههواي
ورودي ،خروجي ،نوع اتمايزر و جريان مستقيم هوا ميباشد .تعداد باکتريهها بها افهزايش دمهاي ههواي
ورودي و خروجههي و فشههار اتمههايز کههاهش مههييابههد .سههر ت کههاهش لاکتوباسههيلوس بولگههاريکوس و
استرپتوکوکوس ترموفيلوس در طي اسپري مشابه يها کمتهر از روش انامهادي اسهت(کهيم و بومايهک،
 1004و  .)1002ميهزان بقههاء اسههترپتوکوکوس ترموفيلههوس و لاکتوباسههيلوس بولگههاريکوس در ماسههت
خشک شده به روش پاششي در شرايآ  pHماسهت=  4/2و دمهاي خروجهي  10درجهه سهانتيگراد بهه
ترتيب  3و  %0/2بود(کيم و بومايک .)1004 ،اپتيمم بقاء لاکتوباسيلوس بولگاريکوس و استرپتوکوکوس
ترموفيلوس در رنج دماي خروجي  22-20درجه سهانتيگراد بهه ترتيهب  %12/3-13/2و %24/2-21/1
بود و رطوبت نهايي ماست خشک شده  %1/3-2/1شد(کومار و ميشرا.)2004 ،
 .2خشک کردن ماست به روش مایکروویو -خلاء:
روش مايکروويو-خلاء اخيرا مورد توجه قرار گرفتهه اسهت .ايهن روش ترکيبهي ،فوايهد ههر دو روش
خشکشدن تحت خلاء و خشکشدن با مايکروويو را در بهر دارد و ميتوانهد ههم کهارايي انهرژي و ههم
کيفيت فرآورده را بهبود ببخشد( لي 1و همکهاران .)2002 ،هد وجهود اکسهي ن در محهيآ و کهاهش
1

. Li
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واکنشهاي ناخواسته در غذا ،مزيت ديگر اين روش ميباشد(دروزاس 1و شوبرت .)1001 ،2در په وهش
اناا شده در دانشگاه تربيت مدرس ،ماست بدون چربي با ضهخامتهاي  4/2 ،2/2و  1/2ميلهيمتهر و
دماي اوليهه  20درجهه سهانتيگراد در تهوانههاي ملهي  132 ،32و  210وات مهايکروويو و فشهارهاي
مطلق( 100±10 ،10±2و  300±10ميليبار) تا رسيدن به رطوبت  %2خشک شهد کهه بهتهرين پهودر
ماست از لحاو کيفي ،در شرايآ  10ميليبار و توان  32وات حاصهل شهد(قهادري .)1333 ،در بررسهي
ديگر ،ماست با ميزان مواد جامد کل  %12و ماست از پيش تغلهيظ شهده حهاوي  %30مهواد جامهد ،در
ضخامت  3ميلي متر تحت شرايآ دمايي  32درجه سانتيگراد و فشهار 10mmHgو تهوان  ،220Wدر
بسامد  2420 MHZتوسآ خشک کن مايکروويو – خلاء خشک شد و منحني همدماي جذب رطوبت
نمونه ماست تغليظ شده و پودر ماست توليد شده با روش مايکروويو-خلاء بررسي شد(کهيم و بومايهک،
 )1000در پ وهشي بقاء ريزسازوارههاي آغازگر ماست تحت تأثير دو پارامتر دمها و فعاليهت آبهي در دو
دامنه دمايي  32-42درجه سانتيگراد و  20-10درجه سانتيگراد طي فرآيند خشک کهردن ماسهت بهه
روش مايکروويو – خلاء مورد بررسي قرار گرفهت .انهديس کهاهش دههدهي 3در دامنهه دمهايي 32-42
درجه سانتيگراد براي هر دو باکتري به طور خطي در ارتباط بها فعاليهت آبهي و دمها کهاهش يافهت ،در
حاليکه اين انديس در دماي  10-20درجه سانتيگراد بهه صهورت نمهايي ،کهاهش چشهمگيري داشهته
است .همچنين مشخص گرديد که تأثير دما بر بقاء آغازگرهاي ماست ،نسهبت بهه فعاليهت آبهي بيشهتر
ميباشد .بقاء باکتريهاي لاکتيکي در ماست طي خشک کردن ميکروويو-خلهاء موافهق بها بقهاء تاربهي
آنها بود(کيم و بومايک .)1000 ،همچنين در تحقيقي ماست با محتوي درصد مهاده خشهک متفهاوت(
 20 ،10و  )%23در توانهاي مختلف(  132 ،32و  210وات) مايکروويو و فشار مطلق  122±2ميليبار
خشک شد و روي بقاء باکتريهاي آغهازگر ماسهت ،ارزيهابي حسهي ماسهت بازسهاخته و امکهانسهناي
بازسازي و ايااد بافت مطلوب آزمون اناا گرفت .مشخص شد که نمونه حهاوي  %10مهاده خشهک و
توان  32وات بيشترين بقاء ميکروارگانيسمها و ارزيابي حسي را دارد(اسمعيلزاده.)1300 ،
موارد استفاده از پودر ماست:
پودر ماست به نوان جزء ترکيبي در دسرهاي خشک و دسرهاي منامد شده استفاده ميشود .هم
چنين ميتوان از پودر ماست در مخلوطهاي نوشيدني ماست مزهدار شده با موز طبيعي ،توت فرنگهي و
ميوههاي محلي ،محصولات امولسيون روغني و نوشيدنيهاي فهوري اسهتفاده کهرد ،همچنهين از پهودر
1
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ماست ميتوان در نانواييها نيز استفاده کرد .در محصولات قنهادي ههم ميتهوان از پهودر ماسهت بهراي
پوشش دادن استفاده کرد .در امريکا و اروپا شکلاتها و ويفرههايي توليهد مهيکننهد کهه بوسهيله پهودر
ماست مزه دار ميشوند که طرفداران زيادي دارد .پودر ماست را ميتوان در محصولاتي مثهل سهسهها،
پنيرها ،غذاهاي فوري و راحت و آبنباتهاي طعم دار شده با پودر ماست استفاده کرد(کومهار و ميشهرا،
.)2004
بحث و نتیجهگیری
ماست جنبههاي سودمند فراواني دارد ،که مرتبآ با تغييرات بيوشيميايي است که در طهول فراينهد
تخمير رخ ميدهد مثل اثرات ضد سرطاني ،کاهش کلسترول خون و .....ماست محصولي با سر ت فساد
بالاست و مدت زمان نگهداري محدودي دارد ،لذا خشک کردن آن و تبديل آن به پودر پايداري و ثبهات
آن را فراهم ميکند.پودر ماست را با توجه به مر ماندگاري بالها و خهوا

کهاربردي و ملکهردي بالها

ميتوان در صناي مختلف غذايي استفاده نمود .ضمن اينکه به شکل ماسهت فهوري نيهز قابهل اسهتفاده
ميباشد.
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