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اثر افزودن پودر گردو بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و میکروبی پنیر سفید
فراپاالیش پروبیوتیک
2

ژیال ارجمند 1و *جواد حصاری

1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،گروه علوم و
صنایع غذایی ،تبریز2 ،دانشيار گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،ایران
تاریخ دریافت 30/6/03 :؛ تاریخ پذیرش30/13/7 :

چکیده
با توجه به تقاضای مصرفکنندگان برای توليد فرآوردههای سودمند و متنوع ،یکی از روشهای
مؤثر در این زمينه ،توليد پنيرهای طعمدار پروبيوتيک است .در این تحقيق پودر گردو در سه سطح
 5 ،2/5و  7/5درصد در توليد پنير فراپاالیش پروبيوتيک استفاده شد و ویژگیهای نمونههای پنير طی
 63روز نگهداری ،بررسی گردید .برای آناليز دادهها از تجزیه واریانس در قالب کرتهای خرد شده در
زمان بر پایه بلوک کامالً تصادفی استفاده شد .نتایج حاصله از آزمایشها نشان داد که ميزان نمک
تفاوت معنیداری ( )P>3/35ميان نمونههای پنير نداشت .همچنين در نمونههای پنير تهيه شده با پودر
گردو مقادیر  pHو ماده خشک پایينتر مشاهده شد .نمونههای حاوی پودر گردو درصد ليپوليز
بيشتری در مقایسه با نمونه کنترل داشتند .ارزیابی ویژگیهای ميکروبی نشان داد که کاهش معنیداری
( )P<3/35بهميزان  8/55و  7/44درصد بهترتيب از نظر الکتوباسيلوس و بيفيدوباکتریوم نشان داد.
بهطورکلی اگرچه ميزان شمارش گونههای پروبيوتيکی طی دوره رسيدن پنير کاهش یافت ،اما در
انتهای دوره ،نگهداری پنير به کمتر از  136 CFU/gنرسيد.
واژگان کلیدی :پنير سفيد فراپاالیش ،الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس ،بيفيدوباکتریوم الکتيس ،گردو

*نویسنده مسئولj_hesari@tabrizu.ac.ir :
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مقدمه
از سال  1075سيستم توليد پنير با استفاده از روش فراپاالیش در ایران آغاز شد و در حال حاضرر
پنير سفيد توليد شده به روش فراپاالیش عمدهترین پنير صنعتی کشور از نظر ميزان توليد است .مزایای
قابل مالحظه این پنير ،بهویژه راندمان توليد باال ( 23درصد افزایش راندمان) توجيرهگرر موفقيرت ایرن
سيستم در زمينه توليد است .طعم این پنير کمی تيز ،اسيدی و نمکی و بافت آن نرم ،صاف و خامرهای
بوده و آنرا قابل برش میسازد (ساالری و همکاران .)2338 ،در روش فراپاالیش ابتدا شير با عبرور از
فيلتر غليظ شده و بعد با افزودن استارتر و آنزیم به رتنتيت ،دلمه پنير بدون نياز به عمرلآوری دلمره و
خروج آب پنير بهدست می آید .بنابراین ارزش غذایی این نوع پنيرها بيشرتر از پنيرهرای سرنتی اسرت
(فرهنودی .)2330 ،در سالهای اخير مصرفکنندگان ،عالوهبر در نظر گرفتن ویژگیهای تغذیهای کره
بهصورت متعارف از یک ماده غذایی مورد انتظار است به خصوصيات سرالمت بشرش محصرول نيرز
توجه ویژهای داشتهاند (قائمی و همکاران .)2312 ،با اینکه پنير از ارزش تغذیرهای براالیی برخروردار
است ولی مصرف محصوالت لبنی پرچرب با مشکالت مهم تغذیهای همرراه اسرت زیررا کلسرترول و
چربی اشباع باالیی دارد .تقاضای مصرف محصوالت سرالم و متعرادل از نظرر تغذیرهای بره گسرترش
تعدادی از محصوالت پنير با چربی اصالح شده منجر شده است .اما طعرم ،مرزه و بافرت ایرن پنيرهرا
مطلوب و مورد پسند مصرف کنندگان نيست و تحقيقات فراوانی برای بهبود این معایب در حال انجرام
است .محققان سعی کردهاند که مقدار چربی پنير را به خاطر اثرات منفی چربی اشباع کاهش دهند ولی
کاهش چربی محصوالت لبنی مثل پنير میتواند بره کراهش مقبوليرت محصرول و ارزش بازاریرابی آن
بهخاطر نقش اصلی چربی در ویژگیهای حسی و بافتی محصول منجر شود (فتحی .)2312 ،مغز گردو
از نظر تغذیهای بسيار مغذی است و در اکثر ارقام حدود  63درصد روغن دارد (گلرزاری و همکراران،
 .)2310فواید مغز گردو در رژیم غذایی انسان عليه کلسترول باال ثابت شده اسرت .مشرشگ گردیرده
است که ميزان مصرف متعادلی از مغز گردو سطح کلسترول خون یا ليپوپروتئين را تا حدود  16درصد
در مردان کاهش میدهد .همچنين ثابت شده است که مغز گرردو در جلروگيری از برروز بيماریهرای
قلبی مؤثر است .مغز اغلب ميوهها غنی از اسيدهای چرب غيراشباع با یک پيوند دوگانه نظيرر الوئيرک
اسيد است ،در حالیکه مغز گردو غنی از دو اسيد چرب غيراشباع با چند پيوند دوگانه شامل لينولنيک
اسيد ولينولئيک اسيد است .به طور کلی نوع اسيدهای چرب مصرف شده در رژیم غذایی انسان مهمترر
از کل روغن مصرف شده میباشد .همچنين نسبت اسريدهای چررب در ارزش تغذیرهای و اقتصرادی
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روغن بسيار مهم میباشد ،نسبت باالتر اسيدهای چرب غيراشباع با یرک پيونرد معراعب سربب دوام
بيشتر روغن در مقابل اکسيداسيون و امکان نگهداری بيشتر آن میگردد ،اما اسيدهای چرب غيراشباع با
چند پيوند معاعب در مقابل اکسيداسيون حساستر هستند ،اما از نظر تغذیرهای و سرالمت انسران از
اهميت بيشتری برخروردار هسرتند (ونکاتراچالم وسراته 2336 ،و دوغران و آکگرول .)2335 ،یکی از
متداولترین انواع غذاهای فراسودمند ،فرآوردههای پروبيوتيک است .غذاهای پروبيوتيک به دستهای از
فرأوردههای غذایی گفته میشود که شامل یک یا مشلوطی از کشتهای باکتریایی زنده و مفيد هستند
که مصرف آنها باعﺚ ایجاد تعادل در فلور ميکروبی روده و در نهایت سبب افزایش سالمتیميزبرررران
میشود .معمولترین ميکروارگانيزمهای پروبيوتيک به سه گروه باکتریها ،قارچهرا و مشمرهررا تقسيم
میشوند .الکتوباسيلوس و بيفيدوباکتریروم از اصلیترین برراکتریهای پروبيوتيررک مررورد استفاده در
محصوالت لبنی هستند (قرررائمی و همکررراران .)2312 ،پروبيوتيکها باعﺚ کاهش الکتوز ،کلسترول و
فشارخون میشوند .این باکتریها قادر به تحریک سيستم ایمنی و تقویت پاسخ ایمنی بدن هستند و به
نسبت گوارش و جذب مواد معدنی و ویتامينها کمک میکنند .اغلب فرآوردههای پروبيوتيک موجود
در بازار را گروه لبنيات تشکيل میدهند و مصرفکنندگان ،آگاه بهاین حقيقت هستند که اصوالً وجود
پروبيوتيکها در محصوالت تشميری شير سبب بهرمنرردی آنها از فواید سالمت بشش پروبيوتيکها و
اثر مثبت تشمير ،بهطور همزمان میشود .بهطور کلی انواع پنيرها ،حاملهای مناسبی برای پروبيوتيکها
بهشمار میروند .از جمله دالیل باال بودن قابليت زیستی پروبيوتيکها در انواع پنير در مقایسه با سررایر
فرآوردههای تشميری شير ،میتوان به ساختار جامد شبکهای و فشرده pH ،نسبتاً براال ،ﻇرفيت تامپونی
باال بهدليل دارا بودن مقدار زیاد پروتئين و درصد چربی باال ،اشاره کرد (قائمی و همکراران .)2312 ،از
آنجایی که مصرف محصوالت لبنی پرچرب با مشکالت مهم تغذیهای همراه است ،تقاضرای مصررف
محصوالت سالم و متعادل از نظر تغذیهای به گسترش تعدادی از محصوالت پنير با چربی اصالح شده
منجر شدهاست .اما طعم و مزه و بافت این پنيرها ،مطلوب و مورد پسند مصرفکنندگان نيسرت؛ ایرن
امر سبب گسترش محصوالت ج دید حاوی اسيدهای چرب غيراشباع برای پاسرخ بره تقاضرای برازار
مصرف ،شدهاست .در این راستا مغز گردو از نظر تغذیهای بسيار مغذی است و نسبت حعور آن را در
محصول اسيدهای چرب غيراشباع افزایش میدهد .براکتریهرای پروبيوتيرک ،باعرﺚ تعرادل در فلرور
ميکروبی روده میگردند و در نهایت سبب افزایش سالمتی ميزبران مریشروند .هردف از ایرن تحقيرق
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بررسی اثر افزودن پودر گردو بر خصوصيات فيزیکوشيميایی ،ميکروبی و حسی پنير سفيد فراپراالیش
پروبيوتيک میباشد.
مواد و روشها
تولید پنیر
معرفی  4نوع پنير سفيدفراپاالیشی پروبيوتيک:
 -1پنير حاوی استارتر مزوفيرل و براکتریهرای پروبيوتيرک الکتوباسريلوس اسريدوفيلوس و بسرفيدو
باگتریوم الکتيس بههمراه  2/5درصد پودر گردو (تيمار )1
 -2پنيررر حرراوی اسررتارتر مزوفيررل و برراکتریهررای پروبيوتيررک الکتوباسرريلوس اسرريدوفيلوس و
بسفسدوباکتریوم الکتيس بههمراه  5درصد پودر گردو (تيمار )2
 -0پنير حاوی استارتر مزوفيرل و براکتریهرای پروبيوتيرک الکتوباسريلوس اسريدوفيلوس و بسرفيدو
باگتریوم الکتيس بههمراه  7/5درصد پودر گردو (تيمار )0
 -4پنير حاوی استارتر مزوفيرل و براکتریهرای پروبيوتيرک الکتوباسريلوس اسريدوفيلوس و بسرفيدو
باگتریوم الکتيس بهعنوان نمونه کنترل (تيمار کنترل)
پس از اسرتاندارد کرردن و پاستوریزاسريون شرير ،بره روش مرسروم در صرنایع شرير ایرران طری
اولترافيلتراسيون رتنتيت توليد شد .در ادامه با افزودن استارتر مزوفيل شامل الکتوکوکوس کرموریس و
الکتوکوکوس الکتيس (شرکت  ،DSMاستراليا) و کشتهای پروبيوتيک الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس و
بيفيدوباکتریوم الکتيس (شرکت  ،DSMاستراليا) پودر گردو در  0سطح  5 ،2/5و  5درصد اضافه شد.
سپس رتنتيت به ليوانهای  433گرمی اضافه شده و بهميزان  12ميلیليتر مایه پنير نوع قرارچی برهنرام
فروماز (ریزوموکور مهی) (شرکت چرهانز ،دانمارک) به هر ليوان اضافه شد و سپس ليوانها وارد تونل
انعقاد شده در نهایت ،دربندی انجام گرفته و پنير سفيد فراپاالیش پروبيوتيک گردویی تهيه شد .نمونه-
های پنير پس از گرمشانهگذاری بهمدت  24ساعت به سردخانه  8درجه سانتیگراد منتقل شدند.
آزمایشهای شیمیایی :طی مدت  63روز نگهداری هر  15روز یکبار  pHبا فروبردن مسرقيم الکتررود
 pHمتر ،ماده خشک پنير از طرق خشک کردن نمونه  1گرمی پنير در دستگاه سارتيوس ،اندازهگيرری
نمک به روش موهر (موسسه استاندارد و تحقيقات ایرران ،شرماره  )1377 ،1833و شراخگ شردت
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ليپوليز نمونههای پنير توليد شده به روش نونز و همکارن ( )1386اندازهگيری شد .نمونههای پنير (13
گرم) با  6گرم سولفات سدیم بدون آب کامال خرد و با  63ميلیليتر دیاتيلاتر به یک ﻇرف در پيچدار
منتقل شدند و با همزن مغناطيسی کامال مشلوط شدند .سپس با کاغذ واتمن شماره  42صراف شردند.
رسوب باقیمانده روی کاغذ صافی دوباره با  23ميلیليتر دیاتيلاتر شسته شد .محلول زیر صرافی برا
محلول پتاس اتانولی  3/1نرمال در حعور معرف فنلفتالئين تيتر گردید .بعرد از تيتراسريون حرالل در
زیر هود تبشير شد .چربی باقیمانده توزین و مقدار کل اسيدهای چربی در پنير با واحد ميلیاکیواالن
در در  133گرم چربی گزارش شد.
آزمایشهای میکروبی :از محيط کشت  MRSبایل آگار برای شمارش جمعيت باکتریهای پروبيوتيک
(سهرابوندی و همکاران )2312 ،استفاده گردید .محيط کشت  MRSبایل آگار از شرکت مرک آلمان
تهيه شده و با افزودن  3/15درصد نمکهای صفراوی تهيه شده از شرکت سيگما آلدریچ آمریکا ،با اثر
ممانعتکنندگی بایل بر روی باکتریهای استارتر ،محيطی مناسب بهمنظور شمارش انتشابی تهيه شد.
طرح آماری :دادههای حاصل از آزمایشات بهصورت کرت خرد شده در زمان 1بر پایه طرح کامالً
تصادفی تجزیه و تحليل شدند .همه اندازهگيریها در سه تکرار انجام گرفت و سطح احتمال خطای
( )P<3/35در نظر گرفته شد .تجزیه و تحليل دادهها و مقایسه ميانگين تيمارها با آزمون توکی توسط
نرمافزار  SASنسشه  3/1و رسم نمودارها با استفاده از نرمافزار اکسل نسشه  2313صورت گرفت.
نتايج و بحث
ترکیبات شیمایی ،pH :ماده خشک ،نمک و ليپوليز نمونهها در طول دوره رسريدن در جردول  1آورده
شده است .با مشاهده جدول مششگ میشود که بيشترین  pHمربوط به نمونه کنترل بود .این نترایج
تاثير مثبت اسرتفاده از پرودر گرردو (روغرن گيراهی) روی تشميرر الکتيکری و فعاليرت براکتریهرای
اسيدالکتيک مسئول در کاهش  pHو افزایش اسيدیته پنير را نشان میدهد و در تمامی نمونهها  pHطی
دوره رسيدن کاهش یافتهاست .کاهش  pHطی دوره رسيدن پنير ،ناشی از تکميل نسبی تشمير الکتروز
و توليد اسيدهای چرب است .همچنين مطابق جدول  1مشاهده میشود که درصد مراده خشرک طری
دوره رسيدن پنير کاهش یافته است .علت این افزایش میتواند از یک طرف به جذب نمک و از سوی
دیگر ،خارج شدن آب پنير جهت حفظ فشار اسمزی مربوط باشد .مهمترین عامرل مرؤثر در تغييررات
1- Split Plot in time
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ماده خشک پنير ،جذب آب توسط پروتئينهاست .هرچه گروههای قطبری در شربکه پرروتئين براالتر،
جذب آب باالتر و درصد ماده خشک پایينتر میآیرد( .سروزا و همکراران .)2338 ،همچنرين در ایرن
تحقيق مشاهده شد که با افزایش درصد پودر گردو ،بهعلت حعور ترکيباتی مثل فيبرها و پروتئين کره
جاذب رطوبت هستند مقدار رطوبت افزایش و درصد ماده خشک کاهش پيدا کرده است .ميزان نمرک
تا روز  63رسيدن افزایش یافت .ميزان باالی جذب نمک در طی روزهای صفر ترا روز  63رسريدن از
یک طرف به دليل وجود اختالف غلظت و فشار اسمزی بين سطح و بافت پنير و از سوی دیگر خروج
آب از دلمه است (تراکی و کاکاکونر.)2336 ،
مقدار درجه اسيدی بهعنوان شاخگ ليپوليز در طول رسيدن نمونههای پنير شده برا پرودر گرردو و
نمونه پنير کنترل در جدول  1آورده شده است .مقدار درجه اسيدی بهطرور معنریداری ( )P<3/35در
همه نمونههای پنير در طول رسيدن پنير بهدليل هيدروليز چربی افرزایش پيردا کررد .همچنرين ،شردت
ليپوليز بين تيمارهای مشتلب بهطور معنیداری ( )P<3/35با افزایش پرودر گرردو افرزایش پيردا کررد.
ليپوليز بيشتر پنيرهای تلفيق شده با پودر گردو احتماالً بهدليل نداشرتن غشرای گلبرولهرای چربری در
محصوالت حاوی روغنهای گياهی است .نتایج حاصل در این پژوهش برا نترایج فتحری ( )2312کره
گزارش نمودند درجه ليپوليز بين نمونههای پنير تلفيق شرده برا پرودر گرردو و نمونره کنتررل برهطرور
معنی داری در طول رسيدن متفاوت بود .همچنين اختالف مقادیر درجه اسيدی در طرول رسريدن پنيرر
متفاوت بود.
ارزیابی زندهمانی پروبيوتيکها :نتایج حاصل از آناليز واریانس و مقایسه ميانگين دادههای مربوط به
شمارش ميکروارگانيسمهای پروبيوتيرک الکتوباسريلوس اسريدوفيلوس و بيفيردوباکتریوم الکتريس در
پنيرهای کنترل و پنيرهای تهيه شده با پودر گردو ،در طول مدت زمان نگهداری  63روز برهترتيرب در
شکلهای  1و  2نشان داده شده است .نتایج آناليز واریانس نمونرههرای پنيرر نشران داد کره شرمارش
باکتری های الکتوباسيلوس و بيفيدوباکتریوم در بين تيمارهای مشتلب ،مدت زمان نگهرداری و اثررات
متقابل آنها کاهش معنیداری ( )P<3/35بهترتيب در حردود  8/55و  7/44درصرد نسربت بره نمونره
کنترل را نشان داد .بين تيمارهای مورد آزمایش بيشترین ميزان شمارش باکتریهای پروبيوتيک مربروط
به تيمار کنترل بود .گونههای پروبيوتيک بهکار رفته در مطالعه حاضر در انتهای دوره ارزیابی ماندگاری
خوبی داشتند .نتایج حاصل از این مطالعه بيانگر ایرن نکتره اسرت کره اسرتفاده همزمران از اسرتارتر و
باکتریهای پروبيوتيک در توليد پنير فراپاالیش قابليت زندهمانی پروبيوتيکها را کاهش میدهد .علرت
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این امر را میتوان نامناسب شدن شرایط محيطی از قبيل  pHو رقابت تغذیهای از جانب براکتریهرای
استارتر دانست (گراتپانچره و همکراران )2338 ،قاسرم اوغلرو و همکراران ( )2334نشران دادنرد کره
ماندگاری الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس در طری  15روز ابتردایی دوره رسريدن کراهش مرییابرد ،ایرن
محققان ،علت این مساله را کاهش ميزان رطوبت ،افزایش ميزان نمک و کاهش دمای نگهداری گزارش
نمودند ،این موضوع با نتایج حاصل از مطالعه حاضر هم همشوانی دارد .دینا کرار و ميسرتری ()1334
نشان دادند که گونههای بيفيدوباکتریوم قارد به بقا بهميزان  2×137CFU/gدر پایان زمان نگهرداری در
پنير چدار گزارش نمودند که با نتایج حاصل از این مطالعه همخوانی دارد.
جدول  -1ترکیب شیمیایی نمونههای پنیر سفید فراپاالیش پروبیوتیک گردویی و کنترل در طول  06روز دوره نگهداری.
آزمایش

pH

روز

1

نمونه

03

15

63

45

تيمار 1

4/80±3/32aAB

4/81±3/31abAB

4/72±3/31bcAB

4/67±3/32cAB

4/64±3/31cA

تيمار 2

aC

4/70±3/12

4/75±3/31

4/63±3/32

4/66±3/31

4/61±3/31

تيمار 0

aBC

aAB

abAB

abAB

bA

4/78±3/32

4/70±3/32

4/60±3/32

4/63±3/31

4/61±3/31

تيمار کنترل

4/88±3/30aA

4/80±3/31abA

4/75±3/30bcA

4/71±3/32cA

4/67±3/32cA

تيمار 1

05/13±3/33cAB

05/27±3/35cB

05/53±3/36bB

05/71±3/37bB

06/12±3/13aB

ماده

تيمار 2

04/76±3/36cC

05/15±3/32bdB

05/00±3/34bBC

05/57±3/34aBC

05/72±3/34aC

خشک

تيمار 0

04/08±3/12

cB

05/37±3/36

05/28±3/38

05/41±3/2

05/57±3/34

تيمار کنترل

05/01±3/37

cA

05/50±3/11

05/70±3/33

05/35±3/36

06/53±3/37

تيمار 1

2/08±3/38

2/68±3/38

2/32±3/3

0/11±3/38

0/54±3/1

تيمار 2

2/40±3/38eA

2/72±3/38dA

2/37±3/38cA

0/21±3/33bA

0/51±3/1aA

تيمار 0

2/40±3/38eA

2/7±3/37dA

2/35±3/35cA

0/11±3/38bcA

0/51±3/35aA

تيمار کنترل

2/45±3/35eA

2/7±3/37dA

2/32±3/33cA

0/1±3/1bcA

0/57±3/1aA
47/35±1/68

نمک

تيمار 1
ليپوليز

dD
dA

eA

25/27±3/1

dAB

aB

dA

28/08±1/07

cdAB

bB

bcC
cA

cA

bB

abC
bA

bcA

02/36±2/12

bB

06/73±1/23

04/82±3/57

bAB

bcAB

bA

aC
aA

aA

aB

تيمار 2

25/77±1/41

23/04±1/64

03/46±1/53

46/32±0/3

تيمار0

03/02±1/61dA

01/84±3/57dA

07/05±3/1cA

44/43±0/23bA

52/50±0/35aA

تيمار کنترل

23/45±3/60cB

20/62±3/72cB

03/01±1/35bB

04/08±3/8abB

05/35±3/46aC

cAB

cA

bAB

aB

کلمات غيرمشابه با حروف بزرگ و کوچک در هرستون بيانگر وجود اختالف معنیدار در سطح
احتمال  5درصد بين تيمارهای مشتلب پنير و هر تيمار در طول روزهای مشتلب رسيدن پنير میباشد.
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لگاریتم ماندگاری )(Log cfu/g

تيمار کنترل
تيمار1
تيمار2
تيمار0

زمان نگهداری (روز)
شکل  -1تغییرات شمارش باکتریهای پروبیوتیک الکتوباسیلوس نمونههای مختلف پنیر با
درصدهای مختلف پودر گردو در طی زمان نگهداری.

لگاریتم ماندگاری )) Log cfu/g

تيمار کنترل

تيمار 1
تيمار 2
تيمار 0
زمان نگهداری (روز)
شکل  -2تغییرات شمارش باکتریهای پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم نمونههای مختلف پنیر با
درصدهای مختلف پودر گردو در طی زمان نگهداری.

نتیجهگیري
در پژوهش حاضر ،تلفيق پودر گردو در پنير سفيد فراپاالیش پروبيوتيک در  0سطح  5 ،2/5و 7/5
بررسی شد ،pH .نمک ،درصد ماده خشک ،ميزان ليپوليز و جمعيت باکتریهای پروبيوتيک نمونههای
پنير تهيه شده با پودر گردو و نمونه کنترل برای مقایسه آنها مورد آناليز قرار گرفت .نتایج نشان داد
پنيرهای حاوی پودر گردو دارای  pHکمتری نسبت به نمونه کنترل بودند .درصد نمک پنيرهای تهيه
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 درصد ماده.)P>3/35( شده از پودر گردو تفاوت معنیداری با نمونه کنترل طی دوره رسيدن نداشتند
)P<3/35( خشک و شدت ليپوليز نمونههای پنير حاوی پودر گردو و نمونه کنترل بهطور معنیداری
در طول رسيدن پنير افزایش داشت و مقدار آن در نمونههای حاوی پودر گردو بيشتر از نمونه کنترل
63  جمعيت باکتریهای پروبيوتيک الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس و بيفيدوباکتریوم بيفيدوم در طول.بود
) کاهش یافت همچنين شمار باکتریهای پروبيوتيک درP<3/35( روز نگهداری بهطور معنیداری
. بهدليل کاهش ميزان رطوبت و افزایش نمک کمتر از نمونه کنترل بود،پنيرهای حاوی پودر گردو
تشکر و قدرداني
از جناب آقای دکترر جرواد حصراری و همچنرين از مردیریت و مسرئوالن محتررم کارخانره شرير
پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی بهویژه مهندس حسين جدیری که در انجام این تحقيق یاری نمودنرد
.تشکر و قدردانی میگردد
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Abstract
According to consumer demand for beneficial and diverse food products,
producing flavored-Probiotic cheeses is one of the most effective methods. In this
study, walnut powder in three levels (2.5, 5, and 7.5%) was added to UF-Probiotic
cheese samples and characteristics of the samples were investigated during 60 days
of storage. Data analysis was carried out using variance method in chopped plots
based on a completely randomized block design. The results showed that there was
no significant difference (P>0.05) between salt percentage of samples during
ripening. Lower pH and dry matter in cheese made with walnut powder were
observed. Lipolysis of cheese with walnut powder was higher than of control
sample. Assessment of microbial properties indicated significant decrease (P<0.05)
to 8.55% and 7.44% in terms of Lactobacillus and bifid bacterium, respectively. In
spite of the fact that the number of probiotic strains during cheese ripening
decreased gradually, the number remained had been higher than 10 6 CFU/g at the
end of ripening storage.
1

Keywords: Ultrafiltration cheese, Lactobacillus acidophilus, bifid bacterium lactic,
walnut
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