
 چکیده 

منجر به کاهش ارزش تغذیه  ،ی غذایی حاوی روغنها هو چربی ها در فرآورد ها ناکسیداسیون روغ       

ی ها نبرای استفاده از آنتی اکسیدا تمایل زیادیگردد. امروزه  می ها های و ویژگی های حسی این فرآورد

هی با گیا ،برگ درخت زیتون . به وجود آمده است ،ی گیاهی در مواد غذاییها هاز جمله عصارطبیعی 

یر ون اره برگ زیتاکسیدانی و ضد میکروبی عص تاثیر آنتیدر تحقیق حاضر . درمانی فراوان استخواص 

در دمای معمولی  نگهداریروز  01و  1،،0در طی ی روغنی ها ککیخصوصیات حسی و ماندگاری 

گروه  سه. جهت ارزیابی تمورد ارزیابی قرارگرف درجه سانتی گراد )اتو اکسیداسیون شتابنده( 1،وانکوباتور 

سه سطح غلظت افزودن هایی بودند که با  گروه اول کیک. های روغنی تولید شدند مختلف از کیک

عصاره برگ زیتون تهیه گردیدند. گروه دوم به عنوان نمونه شاهد و فاقد هر گونه  PPM 55،1و 0،11،0،1

 ،(ی کنترلها هنمون)گروه سوم همچنین  طبیعی و سنتزی و عامل ضد میکروبی تولید شد.آنتی اکسیدان 

 جهت مقایسه  ،ضد میکروب سنتزی سوربات پتاسیم عامل و  TBHQی تجاری حاوی آنتی اکسیدانها ککی

 اسیدیته، عدد پراکسید، نگهداری، روز 01، در طی مدت  ها هتولید شدند. در تمام نمون ها هبا سایر گرو

( بافت و قابلیت پذیرش کلی طعم، بو، آزمون میکروبی )کپک و مخمر( و آزمون حسی )رنگ، طوبت،ر

عصاره برگ  PPM 55،1و 0،11،0،1ی حاوی ها هنشان دادند که نموننتایج  مورد ارزیابی قرار گرفت.

ی حاوی ها هنسبت به گروه شاهد و نمون اسیدیته  و عدد پراکسید ،افزایش غلظت عصارهبا زیتون، به ترتیب 

TBHQ 0،11و  0،1ی حاوی ها هنمون ،در ارزیابی حسی. کاهش داشته است PPM  عصاره برگ زیتون

اما دارای تفاوت آماری معنی داری با  به خود اختصاص دادند  55،1PPMغلظت به امتیاز باالتری را نسبت 

ی میکروبی انجام شده هیچ گونه رشد میکروبی )کپک و مخمر( در ها ندر آزمو .گروه شاهد نبودند

قارچی و نتایج ارزیابی حسی ضد  اکسیدانی، با توجه به تعیین اثرات آنتی ی تولیدی دیده نشد.ها هنمون

 عصاره برگ زیتون به عنوان غلظت بهینه در کیک شناخته شد. ppm 0،11غلظت  ،های مورد بررسی عصاره

تواند به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی  می توان نتیجه گرفت که عصاره برگ زیتون می به طور کلی بنابراین

 . قرار گیردکیک مورد استفاده  تولید در
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