การวิจัยและพัฒนานา้ สลัดผลไม้ เพือ่ สุ ขภาพ
Production of Salad Dressing from Fruits
ศุภมาศ กลิ่นขจร 1 นารี รัตน์ สุนทรธรรม 1
พัจนา สุภาสูรย์ 2 เสริ มสุข สลักเพ็ชร์ 1

บทคัดย่ อ
การวิจยั และพัฒนาน้ าสลัดผลไม้เพื่อสุ ขภาพ ดาเนิ นการทดลองที่สานักวิจยั และพัฒนาวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยวและแปรรู ปผลิตผลเกษตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2553 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
วิจยั และพัฒนาการผลิ ตน้ าสลัดผลไม้ชนิ ดต่างๆ อายุการเก็บรักษาและคุ ณค่าทางโภชนาการของผลิ ตภัณฑ์
โดยได้พฒั นาสู ตรพื้นฐานของน้ าสลัดผลไม้ชนิ ดข้นจากผลไม้ท้ งั 3 ชนิ ดคือ สับปะรด มังคุด และมะม่วง และ
พัฒนาสู ตรให้มี รสชาติ เป็ นที่ ย อมรั บ ของผูบ้ ริ โภค โดยสู ตรพื้นฐานของน้ า สลัดผลไม้ชนิ ดข้นได้จากการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัส ผลการทดลองพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ชอบน้ าสลัดชนิ ดข้นที่มีปริ มาณน้ าตาล
15.0-21.25% ทั้งนี้ ข้ ึนกับชนิ ดและความหวานของผลไม้ที่ใช้เป็ นส่ วนประกอบ และปริ มาณเกลื อ 1.0-1.35%
แต่ผลของความชอบต่อปริ มาณกรดอะซิ ติกและปริ มาณของผลไม้ที่ใช้เป็ นส่ วนประกอบนั้นแตกต่างกันมาก
นอกจากนี้ พบว่าการเติมแป้ งข้าวโพดในผลิตภัณฑ์ 1.0-2.0% โดยน้ าหนักจะทาให้ลกั ษณะของน้ าสลัดที่ผลิ ต
ได้มีลกั ษณะข้นหนื ดน่ ารั บประทานมากขึ้ น หลังจากได้สูตรพื้นฐานของน้ าสลัดผลไม้ชนิ ดข้นแล้ว จึ งได้
พัฒนาสู ตรน้ าสลัดโดยการแปรปริ มาณกรดอะซิ ติกและผลไม้ที่ใช้เป็ นส่ วนประกอบ น้ าสลัดสับปะรดมีการ
แปรปริ มาณกรดที่ ใช้เป็ น 10, 11 และ 12% และมีการแปรน้ าสับปะรดที่ใช้เป็ น 25, 30 และ 35% สาหรับ
น้ าสลัดมังคุ ดมีการแปรปริ มาณกรดที่ใช้เป็ น 13.5, 15.0 และ 16.5% และมีการแปรน้ ามังคุ ดที่ใช้เป็ น 30, 35
และ 40% ส่ วนน้ าสลัดมะม่วงมีการแปรปริ มาณกรดที่ใช้เป็ น 12.5, 15.0 และ 17.5% และมีการแปรเนื้ อมะม่วง
ที่ใช้เป็ น 30, 35 และ 40% ผลการทดลองพบว่าผูบ้ ริ โภคให้การยอมรั บน้ าสลัดสับปะรดที่มีกรด 11% และ
น้ าสับปะรด 30% น้ าสลัดมังคุ ดที่ มีกรด 15% และน้ ามังคุ ด 35% และน้ าสลัดมะม่วงที่มีกรด 13.5% และ
เนื้ อมะม่วง 40% โดยน้ าสลัดทั้ง 3 ชนิดจะมีความเป็ นกรด-ด่างระหว่าง 3.26-3.49 และมีค่าความหนื ด 1,08312,861 cPs เมื่อศึกษาการป้ องกันการแยกชั้นระหว่างการเก็บรักษา โดยใช้เพคตินชนิ ดมีกลุ่มเมทอกซิ ลต่า คา
ราจีแนน และแซนแธนกัม เป็ นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ พบว่าแซนแธนกัม 0.3% โดยน้ าหนักสามารถ
ป้ องกันการแยกชั้นของน้ ามัน และเก็บรักษาได้เป็ นเวลานาน 4 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส น้ าสลัด
สั บ ปะรด น้ า สลัดมัง คุ ด และน้ า สลัดมะม่ ว ง 100 กรั ม จะได้รั บพลัง งาน 345, 316 และ 294 กิ โลแคลอรี
ตามลาดับ ส่ วนคุณค่าทางโภชนาการนั้นพบว่า น้ าสลัดสับปะรดมีวติ ามินเอสู งที่สุดคือ 220 มิลลิกรัม/100 กรัม
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ส่ วนน้ าสลัดมังคุดมีเหล็กและแคลเซี ยมสู งโดยใน 100 กรัมจะมีเหล็ก 1.42 มิลลิกรัม และแคลเซี ยม 36 มิลลิกรัม
และน้ าสลัดมะม่วงมีค่าความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระสู งที่สุดคือ 552 mol TE ทั้งนี้ ตน้ ทุนการผลิต
ต่อ 1 กิ โลกรัมของน้ าสลัดสับปะรด น้ าสลัดมังคุ ด และน้ าสลัดมะม่วงเป็ น 64.81, 100.93 และ 62.06 บาท
ตามลาดับ
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