
  باسمه تعالی
  

کنترل کیفی محصوالت فراوري  بررسی
 TEST-SOYبا  شده سویا

  )شابیاند(شه ورزان آب نما گستر یشرکت اند
  

  چکیده

صول اختراع شده براساس سنجش میزان فرایند حرارتی سویا مح
و محصوالت وابسته آن طراحـی شـده اسـت و عمـال در کنتـرل      

اختـراع  . ی نمایـد کیفی سویا در کارخانجات متعدد نقش ایفـا مـ  
حاضر از آنزیم اوره آز موجود در سویا به عنوان شـاخص فعالیـت   

زیرا هـر دو مـاده اوره آز و ضـد    . ضد تریپسین استفاده می نماید
تریپسین از جنس پروتئین بوده و هـردو دربرابـر حـرارت بسـیار     

این محصـول بـا اسـتفاده از یـک روش رنـگ      . حساس می باشند
کمی اوره آز را از طریق میزان فعالیت آن سنجی می تواند مقدار 

از طریق میزان و سطح رنگ پخش سده در نمونه . را نمایش دهد
میزان و کفایت پخت سویا و بقاي مواد ضـد تغذیـه اي آن قابـل    

اختـراع حاضـر از نظـر اقتصـادي و از نظـر      . شناسایی خواهد بود
و  برتـري دارد ) Soy-Check(کاربردي بر همتاي امریکایی خود 

  .کارکردن با آن ساده تر می باشد
  مقدمه

از جـنس پـروتئین    تریپسین موجود در سـویا  مواد ضد تغذیه اي
می باشند و در اثر حرارت دهی و فرایند حرارتی سویا از بین می 

   .رود

در رابطه با اندازه گیري مواد ضد تریپسین و بـه طـور کلـی    
همگـی در  ضد پروتئاز هاي حیوانی مقاالتی وجود دارد کـه  

 محیط آزمایشگاه و بـا صـرف هزینـه بـاال انجـام مـی شـود        
وجــوددارد کــه در کشــور  soy-checkمحصــولی بــه نــام 

 دالر 250قیمـت حـدود   بـا  ده به ثبت رسیده و ایاالت متح
این محصول قادر است در مـدت   .صادر می شود در هر لیتر

  . دقیقه وضعیت فرایند حرارتی سویا را بررسی نماید 5زمان 
  

  SOY-TESTروش استفاده از 
میلـی لیتـر از محلـول را بـه      50در عمل کافی است حدود 

سـویا   )میلیمتـر  1بامش ( گرم از نمونه الک شده 25حدود 
دقیقه به تغییر رنـگ سـویا توجـه     5-3ضافه کرد و پس از 

 صـد در 25حـدود  تـا   5از حـدود  دقیقه  5اگر بعد از . نمود
شیده شد کیفیـت پخـت سـویا    سطح نمونه از ذرات قرمز پو

ویا محصوالت جانبی آن مناسـب بـوده اسـت واگـر در ایـن      
در صـد سـطح نمونـه از ذرات     75مدت تمام و یا بیشـتر از  

پوشیده شد این سویا بسیار خـام مـی   مایل به ارغوانی  قرمز
)  فشار و زمان پخت دما، (باشد و باید درشرایط فرایند پخت 

رنگی ظـاهر نشـد نمونـه را    تصحیح صورت پذیرد واگر هیچ 
دقیقه نگه مـی داریـم اگـر در ایـن مـدت هـم        30به مدت 

رنگی مشاهده نشد احتماال سویا دچار فرایند پخت شدید و 
 شده هرچنـد بـه طـور کلـی ایـن      over processingیا 

محصول بیشتر قادر به شناسایی فرایند کمتر از حد مطلوب 
ایـن نحـو    می باشد ولی بـه ) under-processing(سویا 

  . نیز می توان تا حدي از شرایط پخت زیاد نیز آگاه شد

  
  

  سویاي با پخت نرمال
 

  کمسویاي با پخت 
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