استفاده از مالتودکسترینها بهعنوان جایگسینهای چربی مشتق شده از نشاسته
هالتَدکؼتشیي تِصَست گؼتشدُای تشای تَصیف ّشگًَِ ًشاػتِای اص ّوِ هٌاتغ گیاّی کِ تَػط آًضین تِصَست جضئی ّیذسٍلیض
شذُ اػت ٍ داسای هؼادل دکؼتشٍص کوتش اص  02اػت ،تکاس هیسٍد .دس ایٌجا فقط گشٍُ خاصی اص هالتَدکؼتشیيّا یؼٌی
هالتَدکؼتشیيّای تا هؼادل دکؼتشٍص پائیي کِ دس هحذٍدُ  12-1قشاس داسًذ ٍ تِطَس ٍیظُای تِػٌَاى جایگضیي چشتی کاستشد داسًذ،
تشسػی هیشًَذ .تشکیة شیویایی کلی هالتَدکؼتشیيّا تِ هٌثغ گیاّی آى تؼتگی داسد ٍ تِطَسکلی تِ دٍدػتِ ٍػیغ تقؼین
هیشًَذ .اًَاع هشتق شذُ اص ًشاػتِّای سیشِای ٍ اًَاع هشتق شذُ اص ًشاػتِّای غالت .تشکیة ًشاػتِّای سیشِای آىّا سا
تِػٌَاى هٌاتغ خام تؼیاس هٌاػة تشای تَلیذ اًَاع هالتَدکؼتشیيّای تا کاستشدّای هختلف دس صٌایغ غزایی هاًٌذ جایگضیي چشتی
تثذیل کشدُ اػت .خصَصیات شیویایی ًشاػتِّایی کِ تِ هحذٍدُ گؼتشدُای اص هؼادل دکؼتشٍصّای ّ 122-2یذسٍلیض شذُاًذ
دس خصَصیات فیضیکی آىّا هٌؼکغشذُ اػتّ .نصهاى تا افضایش هؼادل دکؼتشٍصٍ ،اکٌش قَُْای شذى ،افت ًقطِ اًجواد ،جارب
الشطَتِ تَدى ،شیشیٌی ،هیضاى حاللیت ٍ اػوَاللیتی( 1غلظت هَاد جاهذ هحلَل دس یک هحلَل اػت) افضایش هییاتذ دسحالیکِ
ٍیؼکَصیتِ ،چؼثٌذگی ،2قاتلیت تشکیل فیلن ٍ 3تَاًایی جلَگیشی اص تشکیل کشیؼتالّای تضسگ کاّش هییاتذ .گؼتشُ ٍػیغ
خصَصیات فیضیکی هَجَد دس اًَاع هالتَدکؼتشیيّا اػتفادُ اص ّیذسٍلیضشذُّای ًشاػتِ سا دس اًَاع هَاد غزایی اهکاىپزیش کشدُ
اػت .الثتِ دس هحذٍدُ هؼادل دکؼتشٍص  02-2تفاٍتّا ًؼثتاً کن ّؼتٌذ؛ تٌاتشایي هالتَدکؼتشیيّا هَاد ًؼثتاً خٌثی تَدُ ٍ
تِػٌَاى حاهلّای طؼوی غیششیشیي ،ػَاهل حجین کٌٌذُ ٍ هَاد کوککٌٌذُ دس فشآیٌذ خشککي پاششی تذٍى اًجام ٍاکٌشّای
جاًثی ًاهطلَب هَسداػتفادُ قشاس هیگیشًذ.
هْنتشیي خصَصیات فیضیکی هالتَدکؼتشیيّایی کِ تِػٌَاى جایگضیيّای چشتی اػتفادُ هیشًَذ ػثاستاًذ اص تَاًایی آىّا تشای
تشکیل طلّای ًشم ،قاتل پْي شذى ٍ تشگشت پزیشی حشاستی 4اػت کِ داسای خصَصیات رٍب شًَذگی دس دّاى 5هیتاشٌذ کِ
هَجة ایجاد احؼاع دّاًی ّواًٌذ آًچِ چشتیّا ایجاد هیکٌٌذ دس هَاد غزایی شًَذ.
اص کاستشدّای ایي ًَع هالتَدکؼتشیيّا تِ اػتفادُ دس اػپشیذّای تا چشتی کن ،تِػٌَاى جایگضیيّای چشتی دس ػغّای ػاالد
شیشِای ٍ سٍاى 6کنچشتی ،دس اًَاع ػَجّا ،ػغّا ،دػشّای هٌجوذ کن چشتی 7هاًٌذ یخوکّا ٍ 8دػش تؼتٌی و ًیض تشای
اػتفادُ دس هَاد غزایی کِ دس آىّا چشتی جاهذ تایذ جایگضیي شَد (هاًٌذ شَستٌیٌگّا ،کشُ ٍ هاسگاسیي) هی تَاى اشاسُ کشد.
منابع
[1] Roller, S. (1996). Starch-derived fat mimetics: maltodextrins. Handbook of fat replacers, 99-118.
[2] Harkema, J. (1996). Starch-derived fat mimetics from potato. Handbook of fat replacer. New York: CRC
Press. p, 119-129.
[3] Caballero, B. Finglas, P. M. and Toldra, F. (2016). Encyclopedia of food and health.
1

Osmolality
Cohesiveness
3
Film-forming ability
4
Thermoreversible
5
Melt-in-the-mouth properties
6
Pourable low-fat salad dressings
7
Low-fat frozen desserts
8
Sorbets
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