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 شخصات علمی و فنی :م

 این است. در شده انجام متفاوت بافتی و حسی ویژگیهای با جدید محصول کی هدف تولید با تحقیق این      

به دو صورت خام و سرخ شده تولید و برای ارزیابی  تمپورا لعاب معمولی و استفاده از بای سوخاری کیلکا پژوهش

 درجه سیلسیوس نگهداری شد. -18کیفی و تعیین مدت ماندگاری در سردخانه 

 و حداقل دستکاری با تا تالش گردید لذا میباشند عمل آوری طی در فساد مستعد بسیار ماهیان کیلکا  که آنجا از

 زنی دم و سر از پس شود لذا ماهی تهیه مصرف آماده و جدید محصولی آنها از خمیر تولید و کردن چرخ بدون

و  زنی لعاب اولیه، آردزنی اتوماتیک از ماشین آالت استفاده با آب نمک گذاری و احشاء و امعاء تخلیه و

شده و سپس در  سرخ کردنی سرخ روغن در سانتیگراد درجه 180 دمای در ثانیه 30مدت  به آردزنی نهایی،

نگهداری  درجه سانتیگراد -18دمای با سردخانه در بندی بسته از بعد و منجمد پیوسته صورت درجه به -40دمای 

 می گردد. استفاده از لعاب باعث افزایش ماندگاری و ارزش تغذیه ای محصول می گردد. 

در مقایسه با کیلکای سوخاری با لعاب  تمپورا لعاب کیلکای سوخاری باپروتئین در  محتوای داد نشان نتایج 

 بر معنی داری طور به سوخاری کیلکای کردن (. سرخP ≤05/0) داشتمعنی دار  افزایش  ٪95 سطح معمولی در

 سوخاری سرخ شده کیلکاهای در رطوبت میزان طوری که به داشت، تاثیر آن رطوبت و کل چربی محتوای

 در مقایسه. (P≤05/0داد ) افزایش نشان چربی میزان و کاهش معنی داری طور به خام سوخاری کیلکای به نسبت

سرخ  نمونه های در آزاد چرب اسیدهای و اسید تیوباربیتوریک پراکسید، میزان در معنی داری تیمار افزایش 4

 خالل در چربی اکسیداسیون بیانگر امر این که شد مشاهده خام نمونه های به نسبت کیلکای سوخاری شده

 4 هر .افتی کاهش حرارتی از فرآیند بعد کلیفرم و میکروارگانیسمها کلی تعداد .(P≤05/0است ) فرآیند پخت

 صفر فاز در کیفیت باال دارای بهداشتی نظر از  ICMSF استانداردهای طبق سوخاری تولیدی کیلکای تیمار

تحقیق باعث ارتقاء کیفیت محصول از لحاظ تمام صفات ارگانولپتیک شده بودند. استفاده از لعاب تمپورا در این 

تیمار کیلکای سوخاری با لعاب  دو بین چسبندگی لعاب تردی وبافت، طعم و مزه،  بو، شاخصهای همه است و

 یآزمونها نتایج (.P ≤05/0نشان داد ) معنی دار اختالف ٪95 سطح معمولی و کیلکای سوخاری با لعاب تمپورا در

ارزیابی  نظر از لعاب معمولی به نسبت تمپورا لعاب با شده تهیه کیلکای سوخاری بهتر کیفیت از حاکی آماری،

به پیشرفت فساد  توجه با .بوده است نمونه برداری مختلف فازهای ارگانولپتیک و ارزیابی کیفی نمونه ها در

غیرقابل قبول شدن نمونه ها از لحاظ ارزیابی حسی مدت اکسیداسیونی در کیلکاهای سوخاری در پایان ماه چهارم و 

درجه  -18ماندگاری کیلکای سوخاری خام و سرخ شده با لعاب معمولی و تمپورا طی نگهداری در دمای انجماد )

 ماه تعیین شد. 3سیلسیوس( 



( %61(، آب )%17(، پودر سفیده تخم مرغ ) %21برای تهیه لعاب معموی از آرد گندم) روش تهیه لعاب معمولی:

 ( استفاده گردید.%3/0( و فلفل سفید )%3/0( ، آبلیمو)%4/0و نمک )

(، %5(، آرد ذرت )%3(، نشاسته )%16برای تهیه لعاب غنی شده تمپورا از آرد گندم ) روش تهیه لعاب تمپورا:

(، %3/0، فلفل ) (%4/0( ، نمک )%2(، بکینگ پودر )%3(، پودر شیر )%7(، پودر سفیده تخم مرغ )%5آرد سویا )

 (  استفاده گردید.%52( و آب )%6(، روغن مایع )%3/0آبلیمو )

 

 توجیه مالی و اقتصادی:

عدم وجود تنوع در امروزه یکی از دالیل اصلی کمبود مصرف آبزیان در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها 

روز افزون جامعه به تغذیه از آبزیان و برنامه با توجه به نیاز  می باشد . فرآورده های دریایی و بسته بندی آبزیان

ریزی جهت افزایش مصرف  سرانه آبزیان در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی می توان سهم مهمی از این نیاز 

را از طریق تولید انواع غذاهای نیمه آماده و آماده مصرف تامین نمود. کیلکا ماهیان به دلیل ریز اندام بودن، سریع 

ساد بودن و مشکالت مصرف بصورت تازه همواره با استقبال مناسبی برخودار نبوده و یک بخش بسیار ناچیزی از الف

میزان صید شده آن به مصرف انسانی می رسد. در صورتیکه ماهیان با ارزش غذایی فوق العاده اند خصوصاً به دلیل 

چرب غیر اشباع و همچنین میکرو المانهای مهم دارا بودن کلیه اسیدهای آمینه ضروری، سطوح باالی اسید های 

  همچون ید و آهن می توانند بعنوان یکی از ماهیان مناسب جهت ماده خام انواع محصوالت مورد استفاده قرار گیرد.

 نیاز عدم جهت به ناگتها( و برگرها ، سوخاری( شده نانی غذایی محصوالت انواع مانند مصرف آماده محصوالت

 مورد جهان سرتاسر در جذاب و مطلوب طعم دار، مصرف آماده غذای یک بعنوان فرآوری تمشکال و پخت به

 در آمده عمل به پیشرفتهای علیرغم ما کشور در است. گرفته قرار کودکان و نوجوانان ویژه به مردم استقبال

 وضع این و نیست برخوردار الزم تنوع از مصرف آماده و جدید غذایی فرآورده های هنوز آبزیان، عرضه و تولید

 .است تولید و تهیه قابل آبزیان از جهان در که است شده گوناگونی محصوالت عرضه عدم باعث طبعاً

تبدیلی غذایی  صنایع در اولیه مواد عنوان به میتوانند که میباشند بسیاری مثبت ویژگیهای دارای کیلکا ماهیان

 %2/8پروتئین،  %16 -18حدود  بودن دارا خزر، دریای در ماهیان این توجه قابل ذخایر جمله از شوند استفاده

، 3 -چند غیراشباع امگا چرب اسیدهای از باالیی مقادیر حضور و ضروری آمینه اسیدهای از بودن غنی و چربی

 از فلس آسان شدن جدا عملیات صید، پایین شده تمام قیمت صنعتی، صید بدون خالص صید به دسترسی امکان

 افزایش به توجه با لذا نمیباشد، فلسگیری تجهیزات از استفاده به نیازی فرآوری در که نحوی به ماهی بدن

به  برنامه ریزی لزوم آنها، غذایی باالی ارزش و ماهیان این پائین بسیار قیمت پروتئینی، مواد کمبود جمعیت،

 .بسیاردارد اهمیت مصرف کنندگان سفره به ماهیان این بیشتر چه هر ورود منظور



 کیلکای سوخاری می تواند نظیر کیلکا ماهیان از مصرف وآماده جدید غذایی فرآورده های تولید جهت همین به

 ماهی و اشتغالزایی در مصرف سرانه منجر به افزایش وسیعتر بعد در و دهد افزایش را آن انسانی مصرف میزان

 .شود کشورمان
 


