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در یک ) درصد 66حداقل (سس مایونز نوعی امولسیون روغن در آب است که از امولسیون شدن روغنهاي گیاهی خوراکی 

تـرین ترکیـب    مهـم . این امولسیون روغن در آب توسط زرده تخم مرغ ایجاد می شود. فاز مایع حاوي سرکه تولید می شود

 حذف تخـم  .باشد مرغ منبع عمده کلسترول در رژیم غذایی می تخم. گزارش شده است LDLامولسیفایري موجود در زرده 

مرغ از فرمول سس مایونز باعث کاهش هزینه تمام شده محصول، کاهش آلودگی میکروبی و میـزان کلسـترول در فـرآورده    

. شود می

پروتئین به عنوان امولسیفایر و پلی ساکاریدها به عنـوان اصـالح کننـده بافـت بیشـترین کـاربرد را در ثبـات امولسـیون و         

فیلیـک   ها با داشتن ساختمان آمفـی  پروتئین. فیلیک هستندهاي آمفیبیشتر امولسیفایرها مولکول .مرغ دارند جایگزینی تخم

ها  پایدار کننده. کار روند ها به توانند به عنوان امولسیفایر در امولسیون می) دارا بودن هر دو گروه آب دوست و آب گریز( 

هاي شیر  با وجودي که در محصوالت پرچربی از پروتئین. روندکار مینیز براي افزایش ویسکوزیته فاز پیوسته امولسیون به

هـاي   هـاي آبدوسـت در امولسـیون    شود، این ترکیبات به عنوان تثبیت کننده براي بهبود احساس دهانی و طعم استفاده می

.رسوب نخواهد کرد) 4/6(ایزو الکتریک  pHو کازئین در  CMCضمن اینکه ترکیب . می کنندروغن در آب عمل 

دراین پژوهش، تولید سس مایونز با مقدار تخم مرغ کمتر یا بدون تخم مرغ، بررسی خاصیت امولسیفایري سس مایونز حاوي 

شیر و چگونگی تاثیر این جایگزین تخم مرغ به همراه صمغ گزانتان، بر خصوصیات فیزیکی و پایداري سـس مـایونز مـورد    

، به جاي تخم مـرغ تـا حـذف    )پایدار کننده(و به طور همزمان از صمغ گزانتان ) امولسیفایر(لذا از شیر . بررسی قرار گرفت

. ، استفاده و سس مایونز حاوي شیر تولید گردید)با استفاده از آزمون هاي اولیه(کاملل آن

  و علمی تحقیقاتی، مراکز لبنیات، کارخانجات مایونز، سس کننده تولید کارخانجات پژوهش، این نتایج از کنندگان استفاده

.می باشند هستند، کلسترول کم سس یا شیر مایونزحاوي سس از استفاده داوطلب که کنندگانی مصرف و پژوهشی


