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نان در ايران
عادات غذايي هر كشور بافرهنگ مردم همان كشور ارتباط دارد .به طهور مثها بها يه

نگها به جمعيه

مصرفكنند ايراني مشاهد ميكنيم ك  93درصد نان مصرفي مردم را نانهای سنتي تشهيي ميدهنهد و
عادات غذايي مصرفكنندگان نيز با آن خو گرفت و ب دلي حجهم كمتهر مصهرف نانههای حجهيم و نيمه
حجيم ،خواص و ارزش غذايي اين نوع نانها كمتر مورد توج قرار گرفت  .تهي نان خوب نياز به اطالعهات
دقيق از آرد ،روشهای تهي خمير ،عم آوری و دق در فراينهد پخه دارد .بسهت بندی و نگههداری دقيهق
صحيح نان نيز زمين های الزم برای كاهش ضايعات و در نتيجه حركه به سهوی خودكفهايي در توليهد و
صرف جويي مصرف گندم را مهيا ميسازد .با بيار گيری روشهای نوين تهي و عم آوری خمير ،ماشينآالت
مناسب و فناوری پيشرفت ميتوان ناني خوب ،باارزش غذايي بيشتر و ب لحاظ اقتصهادی مقهرون به صهرف
توليد كرد .در چند سا اخير مصرف نان ب دالي متعدد از جمل افزايش قيم ساير مواد غذايي از ييسو و
ارزان بودن قيم آن از سوی ديگر افزايش يافت اس  .ب همين جه برای رفع نيازهای تغذي ای مردم به
ويژ قشرهای كم درآمد بايد از ساد ترين روش يعني توليد نانهای مخصوص و غنيشد استفاد شود.
تعريف نان
نان در سراسر دنيا ي

غذای اصلي محسوب ميشود و طبق تعريف نان ب آن دست از غذاها اطالق ميشود

ك از خمير نمودن ماد اصلي آرد و ماي خمير و تركيب آنها با آب پخت يا بخارپز شد و يا با سرخ كهردن
خميری ك متشي از آب و آرد اس  ،تهي ميشود.
در بيشتر خميرها نم

هم الزم اس و معموالً از ي

ماد برای ورآمدن خمير نان استفاد ميكنند .توليهد

گندم ك اخيراً در كشور ما ب خودكفايي رسيد  ،حم آن و تبدي آن ب آرد ،توزيع آرد و مواد اولي ديگر و
پخ نان ،مختصری از مراحلي اس ك برای رسيدن نان ب مردم انجام ميپذيرد .در تهيه نهان به غيهر از
نم  ،مخمر ،روغن ،آب ،برخي ادوي جات و گاهي از انواع غالت نيز استفاد ميكنند و انواع بسيار متفهاوتي
نان را عرض مينمايند.
معموالً از آرد گندم خمير تهي ميكنند ك ب كم

خميرماي  ،ورميآيد و حجمش زياد ميشود و در نهاي

درون تنور يا فر آن را ميپزند .ميزان گلوتن آرد بسيار مهم اس زيرا موجب ايجاد حال اسهفنجي و تهردی
در نان ميشود .اما گاهي آرد گندم سيا  ،جو ،ذرت و جوی دو سر هم يا ب تنهايي يا مخلوط با آرد گندم در
تهي نان ب كار مي رود.
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اهميت نان
نان غذای اصلي و پاي مردم بسياری از كشورها را تشيي داد و روزان قسمتي از انرژی ،پهروتيين ،امهال و
ويتامينهای گرو  Bمورد نياز را تأمين ميكند .در ايران حدود  04درصد كالری و پروتيين مردم از طريهق
نان تأمين ميشود ك اين مقدار در مناطق محروم باالتر مي باشد .مصرف سران نهان در ايهران حهدود 111
كيلوگرم در سا اس ك حدود دو برابر متوسط مصرف سران در كشورهای پيشرفت ميباشد.
تقسيمبندی نانها
در ي

تقسيمبندی كلي ميتوان نانها را براساس ضخام ب دو گرو عمد تقسيم كرد:

 )1نانهای مسطح
 )2نانهای حجيم
نان مسطح و نازك اولين ناني اس

ك توسط انسان تهي شد ولي ب تدريج با شناخت شدن روش تهي نان

و ب وجود آمدن فرهای نانوايي تغييراتي در فرم ،شي و انواع آن ب وجود آمد اس .
در تقسيمبندی ديگر نان را از لحاظ حجم مخصوص و تراكم ب س گرو زير تقسيمبندی ميكنند.
 )1نانهايي ك حجم مخصوص بااليي دارند مانند نان تس
 )2نانهايي ك حجم مخصوص متوسطي دارند مانند نانهای فرانسوی،چاودار
 )3نانهايي ك حجم مخصوص كمي دارند مانند نان پيتا ،نانهای مسطح
انواع نان
نانها انواع مختلفي دارند ك براساس آداب اقوام و مل مختلف متفاوتاند و هر يه

به تناسهب و فراخهور

اقليم مردم منطق طبخ ميشوند .ب عنوان نمون در مناطق سردسير در تركيب خميهر نهان از چاشهنيهای
گرم نظير زنجبي و يا حتي فلف استفاد ميشود .همچنين در مناطق استوايي در تركيهب آرد و يها خميهر
نان از خرما استفاد ميگردد .ب طور كلي  5نهوع نهان در كشهورمان توليهد ميشهود ،نانههای حجهيم كه
توليدشان محدود اس  ،بربری ك نيم حجيم اس  ،لواش ،تافتون و سنگ

ك در دسهت نانههای مسهطح

جای ميگيرند.
 )1نان سفيد :ناني اس ك در تهي آن ،فقط از آرد مغز دان غالت استفاد ميشود.
 )2نان قهو ای :ناني اس ك در تهي آن ،از آرد مغز دان و بخشي از پوست دان استفاد مي شود.
 )3نان كام  :ناني اس ك در تهي آن ،از آرد دان كام گندم (دان ب همرا سبوس) استفاد مي شود.
 )0نان جوان گندم :ناني اس ك ب آرد آن،پودر جوان گندم اضاف نمود اند.
 )5نان غالت :ناني قهو ای اس ك ب آن،آرد انواع غالت را ب صورت كام (پوست به همهرا دانه ) اضهاف
نمود اند.
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 )6نان تابون :ناني اس مانند نان ساج ك آن را نيز چادرنشينان در تنورهای زيرزميني مي پزند.
 )1نان لواش :ناني اس بسيار نازك ك ضخام آن كمتر از  3ميلي متر اس اين نان از آرد سبوس گرفته
تهي مي شود.
 )8نان تافتون:در بين نان های سنتي خميری سف تهر دارد وزن چانه و ضهخام آن كمهي از نهان لهواش
بيشتر اس .
 )9نان سنگ  :ناني اس نرم تر از لواش با ضخام
خمير آن كامالً ورآمد اس  .نان سنگ

 5-14ميلي متر،ك در شهرهای بزرگ متهداو اسه و

را نان خميری نيز مينامند.
خمير آن ورآمد اس  .ايهن نهان

 )14نان بربری :ناني اس با ضخام 1تا 3سانتي متر ك مانند نان سنگ

در واقع ب نام عشاير بربر اس ك ييي از شاهان قاجار در سد گذشت آنها را در جنوب تهران اسيان داد.
 )11نان روغني :يا نان خش
كرد اند.پس از پخ ،خش

(خشي ) از خمير فطير درس شد ولهي روغهن گوسهفند ههم به آن اضهاف
و ترد و مث بيسيوئي ميشود .نان روغني معمهولي كه اغلهب به آن كنجهد

ميزنند ،و يا شيرين بود ك در خمير آن شير انگور يا شير ميافزايند.
 )12نان شيرما (نان دشتری) :ناني اس ظريف و زيبا مانند كي

ك در روزهای عيد ميخورند.

 )13نان گالج (غالج) :ناني ك مانند نان بربری اس ولي ضخام آن در حدود  0سانتي متر اس .
فرآيند توليد نان
ب طور كلي در توليد مواد غذايي عوام متعددی نقش دارند ك هر ي

از آنها ميتوانهد به نوبه خهود در

كيفي نهايي محصو موثر باشند.
در توليد نان عالو بر مواد اولي و ماشينآالت ،نقش فرآيند بسيار حائز اهمي اسه  .در فراينهد توليهد نهان
عملياتي صورت ميگيرد ك ب شر زير ميتوان آنها را تقسيمبندی نمود:
 -1آماد سازی مواد اولي
 -2تنظيم فرموالسيون
 -3اجرای عمليات توليد
آماده سازی مواد اوليه
در توليد نانهای سنتي و صنعتي مواد اولي نقش مهمي دارند و چگونگي آمهاد سهازی آنهها نيته بسهيار
كليدی اس .
آماده سازی آرد
شام دو بخش اس  :الف :سنجش كيفي آرد ب منظور تنظيم فرموالسيون خمير ب :ال
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سنجش كيفيت آرد:
آرد مصرفي بايد دارای ويژگيهای استاندارد باشد ليين در تنظيم فرموالسيون خمير مواردی مانند درج
استخراج ،درصد رطوب  ،درصد پروتيين ،جذب آب ،انداز ذرات بسيار تعيينكنند ميباشد .اين ويژگيها
توسط كارشناس آزمايشگا تعيين و در فرموالسيون مورد توج قرار ميگيرد.
الك كردن:
با وجودی ك گندم در كارخانجات تهي آرد ،بوجاری و پاك ميگردد ،معالوصف در هنگهام كيسه گيهری و
مراح انبارداری برخي از ناخالصيها مانند نخ،كاغذ ،قطعات كوچ
واردشد ك ميبايس از طريق ال
ييديگر ميچسبند .از طريق ال

چوب ،فلز يها حشهرات و بقايهای آنهها

كردن جهدا گردنهد .در شهرايط نامسهاعد و رطوبه بهاال ،ذرات آرد به
كردن ذرات ب هم چسبيد از هم بازشد و ب اصطال آرد پوك ميشهود.

از طرف ديگر در اثر اين امر،خمير حاص سريع تر تشيي شد و متورم ميشود زيرا در اثر باز شدن كلوخه
ب هم چسبيد  ،سطح افزايش مييابد .بديهي اس در صورتي ك آرد ال

نگردد باف نان حاص خميری و

فشرد ميشود.
از طريق ال

كردن،آرد نيز تهوي ميشود ب عبارت ديگر هوای بيشتری وارد آرد ميشود .آردی كه خهوب

تهوي شد اس خمير حاص از آن فعالي تخميری مطلوبي نشان ميدهد.
هوادهي و تهوي برای آردهايي ك ب مدت طوالني انبارشد و در شهرايط نامسهاعد ذخيهر گرديد انهد نيهز
توصي ميشود در اثر اين امر ضمن كهاهش درصهد رطوبه ،بوی نها و كپه زدگي احتمهالي آرد به مقهدار
قاب مالحظ ای كاهش مييابد .بنابراين از طريق ال

كردن ميتوان ب نتايج زيردس ياف :

-1ناخالصيهای آرد جدا ميشود.
-2باز دهي خمير افزايش مييابد.
-3ذرات ب هم چسبيد آرد از هم جدا ميگردند.
-0بوی نا و كپ زدگي آرد كاهش مييابد.
-5درصد رطوب آرد ب ميزان كمي كاهش مييابد.
تنظيم فرموالسيون
تعيين فرمو خمير ب چند عام بستگي دارد:
 .1نوع نان
 .2كيفي مواد اولي ب ويژ آرد
 .3روش توليد (سنتي يا صنعتي)
 .0نوع ماشينآالت
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با توج ب موارد ذكرشد برای توليد نان دستورالعم خاصي تدوين ميگردد ك ايهن دسهتورالعم شهام :
ميزان ههر يه

از مهواد ،نحهو و مراحه اخهتالط ،زمهان اخهتالط ،تعيهين مراحه و زمانههای اسهتراح

خمير،تنظيم شرايط پخ (از نظر زمان ،درج حرارت)
اجرای عمليات توليد
شام مراح مختلفي اس ك هر ي

از اين مراح

عمليات توليد نان ييسری عمليات پيچيد ميباشد ك برای توليد فرآورد های خاصي از نان با توج ب نياز
مصرفكنندگان بايد ب نحو مطلوب انجام گردد .امروز توليد نان در جههان در واحهدهای بهزرگ صهنعتي و
نيم صنعتي صورت ميگيرد .برای توليد نان در واحدهای بزرگ چند عام دخال دارند.
 )1مواد اولي و روش توليد مناسب
 )2ماشينآالت
 )3مديري
ب طور كلي عمليات توليد نان شام مراح زير اس :
 )1انتخاب مواد اولي و نقش آنها
 )2مخلوط كردن مواد برای تهي خمير
 )3رساندن خمير طوری ك خمير حاصل قابلي توليد نان باكيفي مطلوب را داشت باشد.
 )0شي دهي و قالبزني خمير
 )5پخ
 )6سرد كردن
)1بست بندی
انتخاب مواد اوليه مناسب
 -1آرد
مهمترين تركيب خمير آرد ميباشد .در حقيق آرد ب پودر يا ذراتهي گفته ميشهود كه از خهرد كهردن و
آسياب كردن دان های نشاست ای ،غالت ،ريش های زيرزميني و حبوبات ب دس ميآيد .اگرچ امروز انهواع
نان از آردهای مختلف از جمل جو ،چاودار ،ذرت و  ...تهي ميشوند اما ترجيحاً آرد گندم برای توليد نهان در
بسياری از فرهنگها مورد استفاد قرار ميگيرد و منظور از آرد در دستورالعم های غذايي بدون عنوان نهوع
آن ،آرد گندم ميباشد .زيرا آرد ساير غالت يا فاقد گلوتن هستند يا آني گلوتن موجود در آنها بسيار ناچيز
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ميباشد .مهمترين ويژگيهای آرد ك ميتواند بر روی عم آوری خمير و پخ نان و در نهاي كيفيه نهان
توليدی اثرگذار باشد عبارتاند از :كمي و كيفي پروتيين آرد ،ميزان خاكستر و انداز ذرات آرد.
پروتيين ييي از مهمترين مشخص های گندم هم از نقط نظر تينولهوژييي و ههم از نظهر شهيميايي و ارزش
غذايي ميباشد عوام متعددی در ميزان پروتيين گندم موثر ميباشد مانند عوام نژادی ،ميزان بارندگي يها
آبياری در زمان رسيدن ،نوع خاك و كود دهي .بر حسب ميهزان پهروتيين گنهدم،آرد به مصهارف مختلفهي
ميرسد ب طور مثا برای نانهای حجيم و قالبي ميزان پروتيين مطلوب بين  12-13درصد برآورد گرديد
اس  .طبيعتاً برای نانهای مسطح ك در حقيق حجيم نبود و فاقد باف ميباشند ميزان پروتيين ميتواند
در سطح پايينتری قرار گيرد .در حقيق عمد ترين تركيب گندم پروتيين اس  .زيرا گلوتن چند برابهر وزن
خود آب جذب نمود  ،در اثر عم اختالط يه
ويسيواالستي

شهبي گلهوتني ايجهاد مينمايهد كه در حقيقه خاصهي

خمير را باعث مهي شهود و درعينحها گازههای حاصه از تخميهر را درون خهود محبهوس

ميسازد اين گازها همرا با بخار آب در مرحل پخ منبسطشد و شبي گلوتني را از هم بازمينمايد بهدين
ترتيب حجم و باف نان را بوجود مي آورد .بنابراين آردهايي ك برای تهي انواع نان علي الخصوص نانههای
حجيم مانند باگ ،تس و همبرگر استفاد ميشود ميبايس كمي

و كيفي پروتيين آن در حد مطلهوبي

باشد ك بتواند گازهای حاص از تخمير را داخ تود خمير حفظ نمايد.
دان بندی ذرات آرد نيز با تأثير بر نرمي يا زبری آرد و ميزان جذب آب،روی كيفي خمير حاص و در نهاي
چگونگي باف نان اثرگذار ميباشد.انواع آرد در صنايع پخ و نانوايي بر اساس محصو مهورد نظهر انتخهاب
ميشود .اصوالً آرد گندم را بر مبنای خاكستر طبق بندی مينمايند از روی ميزان خاكستر ميتوان ب درجه
استخراج آرد ،درج تيرگي يا روشني آرد پي برد و نوع مصرف و مناسب بودن آن را جه هر نوع نان تعيين
نمود.
ويژگیهای آرد مصرفی
در ميان منابع پروتييني ،پروتيين گندم از نظر دارابودن خصوصيات الزم برای درس كهردن نهان بهي نظيهر
اس و تنها پروتيين تعدادی از غالت نظير چاودار ،1جو ، 2و ب نسهب كمتهری تريتيياله ( 3پيونهد گنهدم و
چاودار) و جو دوسر(0يوالف) مي توانند تا حدودی شبي پروتيين گندم عم كنند.
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تولید نان بربری
آکادمی ملی نان ایران

پروتيين گندم دارای چهار جزء اصلي شام آلبومين ،5گلوبولين،6گليادين 1و گلهوتنين 8مهي باشهد آلبهومين
جزء محلو در آب اس و در اثر حرارت منعقد مي شود.گلوبولين در محلو های نميي خنثي محلو اس
و دو جزء ديگر يعني گلوتنين غير محلو و گليادين محلو در الي اتيلي

 14درصد مي باشند.

گلوتنين و گليادين حدود  84درصد پروتيين گندم را تشيي مي دهند و مقهدار سهاير پهروتيين هها كهم و
حدود  24درصد اس  .زماني ك ب آرد آب اضاف مي كنيم و آن را ورز مي دهيم خمير تشيي مهي شهود
حا اگر خمير در زير جريان ماليمي از آب شست شود با خروج نشاست تود ای ويسهيو االسهتي
گلوتن باقي مي ماند ك در آب نامحلو اس

به نهام

گلوتن تجاری به همهين روش و از شسه و شهوی نشاسهت

خمير در كارخان توليد نشاست ب دس مي آيد .در واقع همانگون ك بيان شد با اضاف كردن مقدار حهدود
 64تا  65درصد آب ب آرد دو جزء گلوتنين و گليادين شبي منسجم و االستييي ب نهام گلهوتن را تشهيي
مي دهند .مقدار گلوتنين و گليادين كم و بيش برابر اس

اما هر چ مقدار گلهوتنين بيشهتر باشهد كيفيه

گلوتن باالتر اس و برای توليد محصوالتي مث نان حجهيم و ماكهاروني نسهب بهيش از يه

گلهوتنين به

گليادين مطلوب اس .
گلوتن مهم ترين عام در يينواختي حجم و باف و افزايش در بازدهي و جذب آب آرد  ،قابليه نگههداری
گاز خمير  ،عمر ماندگاری محصو و بهبود طعم و مز مي باشد.
گلوتنين قوی بود و دارای وزن موليولي بااليي اس همچنين خاصي االستييي دارد ب همهين جهه به
خمير حال سفتي و قوام مي بخشد و خمير نان ،خاصي

اتساع و پهن شدگي خود را از گلوتنين ب دس

مي آورد در حالي ك گليادين در مقايس با گلوتنين دارای وزن موليولي كمتر و االستيسيت كمتری بود و
در بروز خاصي برگش پذيری و چسبناكي(كشش پذيری) نقش دارد.
ب طور كلي از گندم های سخ گلوتن با كشش و مقاوم خوب و از گندم های نرم گلوتن ضهعيف حاصه
مي شود  .در گذشت فير مي كردند ك مقدار درصد پروتيين در مقاوم
نظر صح ندارد و ب تجرب ثاب شد اس

گلوتن موثر اس در حالي ك اين

ك دو نوع آرد ك دارای مقدار مساوی پروتيين هستند مميهن

اس دارای گلوتن با مقاوم متفاوت باشند .مقدار گلوتن آرد با مقدار پروتيين و مقدار جذب آب رابط
مستقيم دارد بدين معني ك مقدار گلوتن آردهايي ك دارای مقدار بيشتری پروتيين هستند بيشهتر اسه و
هر قدر مقدار گلوتن بيشتر باشد مقدار جذب آب آرد و در نتيج بازدهي محصو آن زيادتر اس .
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تولید نان بربری
آکادمی ملی نان ایران

آرد مناسب برای تهي نان بايستي ويژگيهای زير را داشت باشد:
 )1مقدار پروتيين آن باال بود و كيفي پروتيين آن نيز در وضعي مطلوبي قرار داشت باشد.
 )2فعالي آنزيمي آرد بايد در حد مناسب باشد.
 )3خواص رئولوژييي خمير حاص از آن بايد در وضعي مناسبي قرار داشت باشد.
جدو  -1ويژگيهای آرد مصرفي در توليد انواع نان
اﻧﻮاع آرد

خاکستر
(درصﺪ وزﻧی بر

رطﻮبت

پروتئین

ﮔلﻮتن

(بیشیﻨه

(درصﺪ وزﻧی

مرطﻮب

اسیﺪیته

درصﺪ

بر مبﻨای ماده

(ﮔرم

(بیشیﻨه)

وزﻧی)

خشک)

درصﺪ)

اﻧﺪازه ذرات به درصﺪ
روی الک

روی الک 081

روی الک

زیر الک 024

 574میکرون

میکرون

 024میکرون

میکرون

آرد ﻧﻮل

1/081-1/411

05/2

7-01

21-27

2/5

-

بیشیﻨه 4

بیشیﻨه 21

کمیﻨه 74

آرد ستاره

1/410-1/711

05/2

کمیﻨه 00

کمیﻨه 22

2/5

-

بیشیﻨه 01

بیشیﻨه 01

کمیﻨه 74

آرد بربری

1/710-1/841

05/2

کمیﻨه 00

کمیﻨه 22

2/5

بیشیﻨه 2

بیشیﻨه 08

بیشیﻨه 01

کمیﻨه 41

1/840-0/224

05/2

کمیﻨه 00

کمیﻨه 24

0/4

بیشیﻨه 2/4

بیشیﻨه21

بیشیﻨه 02/4

کمیﻨه 54

آرد سﻨگک

0/222-0/411

05/2

کمیﻨه 00/4

کمیﻨه 25

5/0

بیشیﻨه 4

بیشیﻨه 24

بیشیﻨه 01

کمیﻨه 51

آرد کامل

کمیﻨه 0/410

02/4

کمیﻨه 02

کمیﻨه 20

5/0

بیشیﻨه 4

بیشیﻨه 24

بیشیﻨه 01

کمیﻨه 51

بیشیﻨه 1/241

05/2

کمیﻨه 02

-

2/5

-

کمیﻨه 01

کمیﻨه04

بیشیﻨه

1/240-1/741

05/2

کمیﻨه 02/4

-

0/4

-

ﮔﻨﺪم

مبﻨای ماده خشک)

آرد تافتﻮن و
لﻮاش

آرد
ماکاروﻧی
آرد سمﻮلیﻨا

کمیﻨه  01درصﺪ از  041تا  04میکرون

عالو بر ويژگيهای مندرج در جدو فوق آرد مصرفي بايد دارای ويژگيهای عمومي زير نيز باشد.
 )1بو و مز  :آرد بايد دارای بو و مز طبيعي و عاری از هر گون بو و مز غيرطبيعي ماننهد تنهدی ،تلخهي و
غير باشد.
 pH : pH )2آرد بايد  5/6-6/5باشد
 )3رنگ  :آرد بايد دارای رنگ طبيعي مخصوص ب خود باشد.
 )0آف  :آرد بايد عاری از هر نوع آف زند ،آف مرد و يا اندام قاب روي آن باشد.
 )5مواد خارجي  :آرد بايد عاری از هر نوع مواد خارجي باشد.
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تولید نان بربری
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 -2آب
آب نقش كليدی در تهي خمير دارد .هنگام تهي خمير آب بعد از آرد از نظر مقدار در ميهان دوم قهرار مهي
گيرد ب عبارت ديگر  ،بيش از نيمي از وزن خمير را آب تشيي مي دهد.در حقيقه آب به عنهوان حهال
ساير تركيبات در تهي خمير عم ميكند .نقش آب ب يينواختي و قوام خمير،تنظيم درج حرارت خمير و
باالخر چگونگي باف و حجم نان مربوط ميگردد .همچنين در طي پخ نهان نيهزآب نقهش مهمهي را دارا
ميباشد .بدين مفهوم ك آب ب صهورت بخهار اسهپری شهد بهر روی سهطح چانه مينشهيند و به عنهوان
حم كنند گرما عم نمود و ويژگيهای محصو نهايي را تح

تأثير قرار ميدهد .ضمن ايني بها تبهدي

آب ب بخار افزايش حجم و تخلخ را در باف نان باعث ميگردد.
آب مورد استفاد در تهي خمير از نظر درج حرارت بايد كنتر گردد زيرا دق در درج حرارت آب مهورد
استفاد برای خميرگيری با توج ب تأثير آن روی قوام خمير ضروری اس .
آلودگي آب مصرفي در توليد نان تهديد جدی علي سالم مصرفكنندگان اس ب ويژ در نانهايي ك به
عل دارا بودن حجم باال (تس ) ،حرارت كافي برای از بين بردن عوام بيماری زا ب مغز باف نان نميرسد.
آب آلود آبي اس

ك دارای عوام بيماریزای عفوني يا انگلي ،مواد شيميايي ،سهمي ،ضهايعات و فاضهالب

صنعتي باشد و آب سالم آبهي اسه كه هنگهام مصهرف خهواص فيزييي،شهيميايي و مييروبهي آن مطهابق
استانداردهای موجود بود و عاری از هر گون بو ،طعم و ظاهر نامطبوع باشد.
از مشخصات ديگر آب مصرفي سختي آن اس  .آب باران از الي های مختلف زمين عبور مي كند و به ايهن
ترتيب قسمتي از امال وارد آن مي شوند ك مقدار آن ها ب الي های مختلف و جنس زمهين بسهتگي دارد.
سختي آب در هر منطق متفاوت اس برای مثا سختي آب در قم ب نسب تهران ب مراتب بيشهتر اسه .
سختي آب نيز تعيينكنند ويژگيها و خصوصيات كيفي خمير و نان حاصل ميباشد.خمير تهي شد با آب
نيم سخ نان مطلوبي حاص مينمايد بدين مفههوم كه حجهم نهان نرمها و خله و فهرج آن ييسهان و
يينواخ و االستيسيت آن كافي ميگردد.
سختي آب كيفيتي اس ك در اثر امال  ،فلزات دو ظرفيتي و چند ظرفيتي ب وجود ميآيد.
سختي آب معموالً بر حسب كربنات كلسيم سنجيد شد و ب دو دست كلي تقسيم ميشوند:
 )1سختي موق  :بخشي از سختي اس ك مربوط ب بييربناتها و كربناتها منسوب ب عوام سختي اس
مث بيكربنات كلسيم ،منيزيم و آلومينيوم .اين نوع سختي با حرارت دادن و حذف  CO2كاهش مي
 )2سختي دائم :مربوط ب آنيونهايي نظير سولفات،كلريدها و نيتراتهاس مانند سولفات كلسيم.
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جدو  -2تقسيم بندی آبها بر اساس ميزان سختي
مقدار سختي آب بر حسب ميليگرم در ليتر كربنات كلسيم

نوع آب

كمتر از  54ميليگرم در ليتر

آب سب

 54-154ميليگرم در ليتر

سختي متوسط
آب سخ

 154-344ميليگرم در ليتر

آب خيلي سخ

بيش از  344ميليگرم در ليتر

چنانچ آب خيلي سخ باشد مشيالتي را در توليد خمير و نان ايجاد مينمايهد كه به چنهد مهورد اشهار
ميشود.
 )1كشش خمير كاهش مييابد.
 )2توليد گاز توسط مخمر كاهش مييابد.
 )3گازهای توليدشد نميتوانند خمير را ب خوبي باال آورند.
 )0مدت زمان رسيدن خمير افزايش مييابد.
 )5حجم نان كم ميشود.
 )6باف نان فشرد ميشود.
اين در حالي اس

ك با استفاد از آب نرم باف خمير قدرت نگهداری گاز را از دس ميدهد عليالخصوص

در آردهايي ك از نظر گلوتن ضعيف ميباشند خمير ش و چسبند ميشود ،در مراح چان گيهری و پههن
كردن با مشي روبرو شد  ،باف آن نامنظم و غيريينواخ و طعم آن همانند نان بيهات ميگهردد .بنهابراين
آب مصرفي در توليد خمير بايد از نظر سختي در حد متوسط باشد زيرا استفاد از ساير آبها با توج ب نوع
آرد از نظر قوی و ضعيف بودن ميتواند مشيالتي را ك در فوق ب آنها اشار شد ايجاد نمايهد .مصهرف آب
متوسط ميتواند آردهای ضعيف و قوی را در حد مناسب اصال نمايد و مشيالت توليهد خميهر و در نهايه
كيفي نان حاص از مصرف آبهای سخ و نرم را مرتفع سازد.
جذب آب بيشتر ب معنای ريع بيشتر خمير اس

درصد جذب آب توسط آرد ب نوع دان غل  ،شهرايط آب و

هوايي ،نوع و مقدار مواد افزودني و نوع آب مصرفي بستگي دارد .هر قدر مقدار پروتيين و گلوتن گندم و آرد
باالتر باشد درصد جذب آب بيشتر خواهد بود و ب همين دلي آردهای قوی درصد جذب آب بيشتری نسب
ب آرد های ضعيف دارند .ب طور كلي آب مورد نياز برای تهي خمير نان حدود  54درصد ميزان آرد مصرفي
در نظر گرفت مي شود .ب عنوان مثا ب ازای  144كيلوگرم آرد ب طور متوسط  54ليتر آب مورد نياز مهي
باشد .اما همان گون ك قبال اشار گرديد ميزان جذب آب آردهای ضهعيف كمتهر بهود در صهورتي كه در
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آردهای قوی اين ميزان تا  14درصد آرد مي تواند افزايش يابد .درصد جذب آب توسط آرد ب لحاظ بازدهي
خمير مهم ميباشد.
تعريف بازدهي خمير :مقدار خمير حاص از  144كيلوگرم آرد را بازدهي خمير مي نامند.
آردهای روشن ب ازای هر  144كيلوگرم ب  58-64ليتر آب نياز دارند .ب عبارت ديگهر ،بهازدهي خميهر آن
 158-164درصد خواهد بود در حالي ك آرد های تير و آردهای كام ب آب بيشتری نياز دارند و بهازدهي
آنها بيشتر اس .
ميزان جذب آب ب نوع آرد ،نوع نان ،نوع و مقدار ساير مواد افزود شد ب آب خمير،شرايط آب و هوايي و تا
حدودی كيفي آب بستگي دارد.
از ديگر خصوصيات مهم آب  pHآن ميباشد pH.قليايي آب موجب تغيير  pHخمير شد در نتيج رشد و
نمو خميرماي را تح

تأثير قرار ميدهد .با توج ب آني  pHمناسب برای خمير تا حدودی اسهيدی اسه

 pHآب نيز بايد كمي اسيدی باشد.
دمای آب :ييي از عوام بسيار مهم در تهي خمير دمای آب مصرفي اس چرا كه درجه حهرارت مناسهب
برای خمير بعد از اتمام زمان مخلوط كردن در خميرگير 25 ،درج سانتيگراد اس اين درج حرارت بهرای
رشد مخمر مناسب اس

(درج حرارت بين  22-21درج قاب قبو اس ) كمتر يها بيشهتر از ايهن درجه

حرارت موجب اختال و ب تاخير افتادن رشد مخمر در خمير مي گردد .برای همهين منظهور اسه كه در
تابستان مي بايستي از آب سرد يا يخ و در زمستان از آب نيم گرم و يا ولرم برای تهي خمير استفاد شهود
همانگون ك تجرب نشان داد چنانچ در تابستان از آب با درج باال استفاد كنيم خمير سريعا خهود را و
مي كند و اصطالحاً وا مي رود .ب همين دلي استفاد از آب سرد در زمستان موجب عدم اميان كشش چان
و سف شدن خميرمي شود و اميان ورآمدن خميركمتر خواهد بود.
بنابراين الزم اس پيش از اضاف كردن آب ب آرد ،دمای آن انداز گيری شود تا با توجه به درجه حهرارت
هوای محيط و همچنين درج حرارت آرد در صورت نياز تعدي الزم در دمای آن صهورت گيهرد.در فصهو
گرم سا بايد تالش نمود ك دمای خمير حاصل از  21درج سانتيگراد باالتر نرود ك اين عم ميتواند با
سرد كردن آب صورت گيرد .همچنين در فصو سرد سا بايد از آب ولرم و گرم ب منظور متعاد سهاختن
دمای خمير استفاد نمود.
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 -3مخمر
مخمر ي

قارچ ت

سلولي مييروسيوپي اس ك با استفاد از مواد غذايي موجهود در آرد رشهد و تيثيهر و

گاز  co2توليد نمود ك موجب ورآوردن خمير (تخمير) ميگردد .ب عالو مواد ديگری نيز توليد نمود كه
موجب بهبود عطر و طعم و باف نان ميگردد.
مخمر از اجزاء ضروری توليد نان اس

ك مقدار مصرف آن در تهي نانهای سنتي  4/3-4/0درصد وزن آرد

ميباشد .ب طور كلي استفاد از اين مواد عالو بر بهبود عطر و طعم نان موجب بهبهود بافه و حجهم نهان،
بهبود پوكي و تخلخ و درعينحا افزايش قابليه همهم نهان ميگهردد .مخمهر مهورد مصهرف در نهانوايي
ساكارومايسس سرويزي ك در حقيق ي

قارچ ت

سهلولي اسه و دارای آنهزيم ههای متعهددی از قبيه

اينورتاز ،فيتاز ،مالتاز و زيماز ميباشد .مخمر قادر اس قند را ب الي و دی اكسيد كربن تبدي نمايد.مخمر
نانوايي شرايط اسيدی را برای تخمير ترجيح ميدهد  pH 0-6در اين رابط ايد آ تلقي ميشود.در خارج
از اين محدود فعالي مخمر ب ميزان قاب توجهي كاهش مييابد.برای فعالي مخمر ي

محيط گهرم بهرای

تخمير ضروری ميباشد.مناسبترين درج حرارت بهرای خميهر در طهي مراحه تهيه بهين  20-21درجه
سانتيگراد ميباشد.اين درج حرارت باعث ميشود ك مخمر در مرحل تخمير نهايي تهي نان حد اكثر گهاز
را توليد نمايد .در طو تهي خمير،مخمر ميتواند ب آرد اضاف شود اما نميبايس مستقيماً ب مواد خشه
ديگر نظير نم

اضاف شود .در اين صورت از قدرت توليد گاز توسط مخمر كاست ميشود.

مخمرها انرژی مورد نياز خود را از طريق تنفس و همچنين تخمير به دسه

مهي آورنهد .در عمه تهنفس

مخمرها از قند استفاد نمود و آب و  CO2توليد ميكنند .و در مرحل تخمير الي  ،آب و مواد معطهر نيهز
توليد مينمايند .نقش های مخمر در خمير ب شر زير هستند:
الف) ايجاد حجم در خمير
ب) افزايش قابلي همم نان  :ب اين ترتيب ك مخمر  CO2توليد مي كند و سبب حجيم و متخلخ شدن
نان مي شود و سطح تماس شير گوارشي افزايش يافت و قابلي همم نيز افزايش مي يابد.
پ) بهبود طعم نان از طريق ايجاد اسيدها و سنتز مواد آروماتي

پيچيد در جريان تخمير و افزايش عطهر و

طعم فراورد
ت) تجزي اسيد فيتي

موجود در خمير و بهبود ارزش تغذي ای نان

ث) بهبود كيفي گلوتن
ج) سنتز برخي از ويتامين های مطلوب
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چ) بهبود رنگ پوست با سنتز آنزيم ها توسط مخمر ك باعث آزاد شدن قند احيا كنند مي شود ك ب
همرا پروتيين در اثر حرارت پخ
آروماتي

 ،واكنش ميالرد و قهو ای شدن پوست را داريم اين واكنش تركيبات

هم توليد مي كند.

مخمر از طريق آنزيم های خود موجب شيست شدن قندها و سپس اسهتفاد از قنهدهای كوچه تر شهد و
بخشي از قندهای مورد نياز خود را از طريق شيست شدن نشاست توسط آنزيم های آرد ب دسه مهيآورد.
بايد توج داش ك درج حرارت خمير نقش مهمي در ميزان فعالي مخمر و در نتيجه توليهد گهاز CO2
دارد .بنابراين بايد در فصو مختلف نسب ب تنظيم درج حرارت مناسب خميهر بهرای رشهد مخمهر اقهدام
نمود.
*مقدار مخمر مصرفي با زمان تخمير نسب عيس دارد و همچنين افزايش دما سبب افزايش فعالي مخمهر
مي شود.
جدو  -3انواع مخمر

نگهداری مخمر
نگهداری مخمر در درج حرارتهای باالی  05درج سانتيگراد موجب كاهش فعالي و مرگ آن مي گردد
ب ويژ در مورد مخمرهای مرطوب ك پس از باز شدن بايد درون يخچا نگهداری شهود .محهيط نگههداری
مخمر بايد نسبتاً خش

و جريان هوا وجود داشت باشد .هنگاميك مخمر از حال انجماد خارج ميشود به

صورت نرم و روان در آمد  ،قابلي نگهداری كمي دارد.
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ميزان مصرف مخمر
ميزان مصرف مخمر ب كيفي

مخمر،كيفي

آرد ،روش تهي خمير،نوع محصو ،فرموالسيون تهي نان،مدت

زمان استراح خمير و نحو و شدت زدن خمير بستگي دارد .همچنين مصرف بيش از انداز نمه ،روغن و
شير ميتواند فعالي مخمر را كاهش دهد.
در موارد ذي بايد ميزان مصرف مخمر افزايش يابد:
 )1استفاد از مواد اولي زياد در تهي خمير و سنگين شدن آن
 )2كوتا بودن زمان استراح خمير
 )3پايين بودن دمای خمير ب عل استفاد از آب بسيار سرد جه تهي خميرهای خاص
در موارد ذي بايد ميزان مصرف مخمر كاهش يابد:
بود و از مقدار مواد زيادی استفاد نشد باشد.

 )1خمير سب

 )2خمير ب مدت طوالني تری استراح نمايد.
 )3دمای خمير باال باشد (تا حدی ك ب فعالي مخمر لطم وارد ننمايد)
يادآوری :بايد توج داش ك چنانچ مقدار مصرف مخمر از حد معينهي تجهاوز نمايهد موجهب ايجهاد بهوی
ترشيدگي و نامطلوب در محصو خواهد گرديد.
 -4نمك
نم

مصرفي در توليد نان عبارت اس از كلريهد سهديم متبلور،شهورمز بهدون بهو كه طهي انجهام فراينهد

خالصسازی فراوری شد و ب دس

ميآيد .نم

در تغذي انسان نقش دارد .كلر در تشيي اسهيد معهد و

سديم نقش مهمي ب عنوان اليترولي در متابوليسم ايفا ميكنند .نم

ب دلي اثر روی طعم و مز تقريبهاً

ب تمامي مواد غذايي افزود ميشود حتي در شهيرينيها .نقهش نمه

در نهان به مراتهب مهمتهر از سهاير

افزودنيهاس .نم

باعث بهبود طعم و مز و تشديد آن ميشود و با خنثي نمودن نسبي اسيدهای حاص از

تخمير عليالخصوص در مواردی ك زمان تخمير طوالني ميباشد از تهرش شهدن نهان جلهوگيری به عمه
ميآورد.نم

سرع تخمير را نيز كنتر مينمايد.همچنين نم

باعث تقوي شبي گلو تني خمير ميشود

و تشيي آن را تسريع مينمايد ب همين عل در شرايطي كه به داليه مختلهف گلهوتن از مقاومه الزم
برخوردار نميباشد با افزودن نم

و جذب آب ،گلوتن سف

تر شد و تا انهداز ای از پهار شهدن خميهر در

مرحل ورق شدن جلوگيری مينمايد بنابراين قدرت كشش گلوتن و مقاوم

و اسهتحيام خميهر را افهزايش

ميدهد و نهايتاً ناني با حجم بهتر،باف ظريف تر ،برش پذيری بهتهر و قابليه مانهدگاری بيشهتر به دسه
ميآيد .همچنين دق در ميزان استفاد از نم

بسيار مهم ميباشد زيرا از آنجا ك اين ماد موجب كنتهر
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فعالي تخميری ميگردد چنانچ ميزان نم

مورد استفاد بيش از حد الزم باشد باعث جلوگيری از فعالي

تخمير ميگردد ك ب نوب خود مطلوب نخواهد بود.
مقدار مصرف نم

طعام در توليد نان نبايد حداكثر از  1درصد تجاوز نمايد زيرا اثرات نامطلوبي در خميهر و

نان ايجاد مي نمايد .ب طور معمو نانوايان با توج ب كيفي آرد ميزان نم
بطوريي در صورت ضعيف بودن آرد از نم
مصرف مناسب نم

مصرفي را تنظهيم مينماينهد

بيشتری استفاد ميكنند.

اثرات زير را در خمير خواهد داش :

 )1بر ويژگيهای گلوتن اثر داشت و موجب تقوي آن ميشود.
 )2موجب افزايش جذب آب خمير ميگردد.
 )3موجب ثبات نشاست در آرد شد ك اين امر ب خصوص در آردهای ضعيف اثرات مثب دارد.
 ) 0نم

قوام و تحم خمير در اثر ضرباتي ك توسط مييسر ب خميهر وارد مهي شهود را بيشهتر مهي كنهد

()Machinability
چنانچ مصرف نم

در خمير بيش از حد الزم باشد اثرات زير را بر خمير و نان حاص خواهد داش :

 )1بر فعالي آنزيمها اثر كرد و موجب كند شدن آن ميشود.
 )2موجب كند شدن فعالي مخمر ميشود.
 )3در غلظ باال مانع تورم گلوتن ميشود.
 )0مز نان شور ميشود.
 )5رنگ نان كدر و تير ميشود.
نحوه استفاده از نمك در خمير
ب طور معمو نانوايان نم

مصرفي را ب صورت پودر به همهرا سهاير اجهزا آرد اضهاف مينماينهد ،نمه

مصرفي قب از اضاف شدن در كمي آب ح شد و سپس اضاف گردد اين عم دارای مزايای زير اس :
 )1جدا و ت نشين شدن ناخالصيهای احتمالي
 )2سهول همگن شدن محلو نم
حاالتي ك مجاز ب افزايش ميزان نم

در خمير
هستيم:

 -1گلوتن آرد ضعيف باشد
 -2آرد از گندم جوان زد يا سن زد باشد
 -3آب مصرفي نرم باشد
 -0در فص تابستان
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هستيم:

حاالتي ك مجاز ب كاهش ميزان نم
 -1آب سخ باشد
 -2آرد قوی باشد
 -3در فص زمستان

 -0اگر از شير تاز در محصو استفاد شود از نم

كمتر استفاد مي شود(زياد بودن امال شير).

 -5خميرترش
توليد نان با استفاد از خميرترش ب ساليان بسيار قديم بر ميگهردد .اسهتفاد از خميرتهرش در توليهد نهان
توسط مصریها از زمانهای دور ( 6444سا قب ) ب شي ابتدايي شروعشد و ب تهدريج پيشهرف كهرد
اس  .خميرترش همان خمير اولي اس

ك از تركيب آب،آرد،كمي نم ،سرك يا ماس و گاهي نيز مخمهر

تهي شد و ب انداز كافي استراح نمود و اغلب تخمير آن توسط نوعي از باكتریهاس ك اسهيدالكتي
توليد مينمايند .ب دلي اثر مثب خمير ترش در كيفي عطر  ،طعم و مز و همچنين مدت زمان نگهداری
بيشتر نان ،امروز استفاد از خميرترش در سطح وسيعي گسترشيافت و معمو شد اس .
واژ  Leavenمعموالً ب انبساط خمير گفت ميشود ك به دليه مهواد شهيميايي و يها فعاليه مييروبهي
اس .هنگامي ك خميری تاز از مخلوط آرد و آب تهي ميشود و سريعاً پخت ميشود،هوا و بخار توليدشهد
در سيستمعام افزايش حجم ميباشد.كلي نانهای مسطح با يا بدون عم تخمير و يا عوام افزايشدهند
حجم توليد ميشوند .حجيم كنند ها در صنع پخ نان اهمي

زيادی دارند و انبساط محصهو به عله

توليد گاز  co2حاص از عم تخمير يا مواد شيميايي ميباشد .عمه تخميهر توسهط مييروارگانيسهم ههای
طبيعي نظير باكتری،مخمر و كپ

و يا افزودن ي

مخمر نسبتاً خالص صورت ميگيهرد.حجهم دهنهد های

شيميايي در حمور گرما تجزي شد و توليد  co2مينمايند و همچنين در حمهور گرمها و رطوبه موجهب
تجزي نم

استي

و بيكربنات سديم و تبدي آنها ب آب و  co2و نم

خنثي ميگردند.كهاربرد كربنهات

آمونيوم محدود ب فرآورد هايي با رطوب پايين نظير بيسيوي و كراكهر ميباشهد و در تهيه نهان اسهتفاد
نميشود چون آمونياك باقيماند ايجاد عطر نامطلوبي مينمايد.
بر اساس گزارشات  ، Rogosaحد اق نيمي از طعم اسيدی خميرترش نتيج توليد الكتات توسط جنس
الكتوباسيلوس ميباشد.تركيباتي نظير استات ،اتانو ،فرمات ،سوكسينات ،دی اكسيد كربن و اسيدهای فرار
نيز در اثر فعالي اين باكتری توليد ميشود.
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عملكرد ميكروارگانيسم های خميرترش در توليد نان
خميرترش نقش مهمي را در محصو نهايي دارد.خميرترش چند نقش در تهي نان ايفا ميكند .باكتریها و
مخمرها در اين فرآيند عوام حجم دهند را توليد ميكنند و عطر و طعم منحصهرب فهرد نهان نيهز حاصه
فعالي مييروارگانيسم های خميرترش ميباشد .خميرترش از مخلوط كردن آب و آرد حاص از انواع غهالت
و نگهداری آن ب مدت ي

شب در هوای گرم و مرطهوب به دسه ميآيهد.بهرای توليهد روزان ،مقهداری از

خميرترش را با مقداری آرد و آب مخلوط كرد و ب عنوان استارتری جديد ب كار ميبرند.خمير ترشهي كه
برای نان چاودار ب كار مي رود طي چند مرحل تهي ميشود.مرحل او تهي استارتر تهاز ميباشهد،مرحل
دوم شروع ترشيدگي خمير و مرحل سوم ترشيدگي كام خمير اس .
در زمان تخمير ب عل افزايش فعالي مخمرها مقدار زيادی الي و گاز  co2توليد ميشود.در مرحل دوم
فعالي الكتي

اسيد باكتریها زياد ميشود و در اين مرحل  pHمقداری كم ميشهود و در مرحله سهوم

رشد مخمرها و باكتریها موجب ويژگيهای مطلوب در محصو نهايي ميشود.
نانهای حاص از خميرترش در مقايس با نانهای تهي شد با مخمر نانوايي دارای باف و كيفي جويدني
بهتری ميباشند .هر چ دمای خميرترش بيشتر باشد باكتریهای الكتييي بيشتر رشد كرد و هر چ دما
كمتر باشد باكتریهای استوباكتر رشد بيشتری دارنهد .دمهای مناسهب بهرای خميهر

 25اسه كه ههم

استوباكتر و هم الكتوباسيلوس ها رشد متوازن دارند.
باكتری های هتروفرمنتاتيو،الكتوباسيلوس ها تجزي گلوكز را از طريق واكنش زير انجام داد و توليد الي
اتيلي

،اسيدالكتي

و  co2مي نمايد.
C1H5OH + CO1

CH3-CHOH-COOH

اتي الي توسط استوباكترها طي واكنش زير ب اسيداستي

C6H21O6

تبدي مي شود.

بنابراين نان حاص از خمير ترش عطر و طعم و مز بهتری دارد.
اسيدها در خمير ترش باعث فعا تر شدن آنزيم آميالز مي شوند و ميزان چسبناكي خمير كه مهي توانهد
مشي ساز باشد را كاهش مي دهند.
در بسياری از نقاط جهان،توليد خميرترش هنوز ب صورت سنتي انجام ميگيرد و قسمتي از خمير تخميهر
شد ك ب طور طبيعي دارای مييروارگانيسم های مختلفي ميباشد ب مدت ي
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مرطوب برای استفاد در خمير بعهدی نگههداری ميشهود.در طهي تخميهر فعاليه مييروارگانيسهم ههای
نامطلوب توسط گون های مطلوب الكتو باسيلوس محدود ميشود همچنين اسهيد اسهتي
توليدشد موجب پايين آوردن  pHو كنتر فعالي

و اسهيدالكتي

مييروارگانيسم ها ميشوند .الكتو باسيلوس ها نقهش

ويژ ای را در افزايش حجم خمير دارند گرچ عم ورآمدن خمير توسط تعداد زيادی از مخمرهای موجود
در استارتر صورت ميگيرد.
تهيه خميرترش
روش استاندارد و ييسان خاصي برای توليد خميرترش وجود ندارد و واحدهای نانوايي در دنيا از روشهای
مختلف بهر ميگيرند اما تهي خميرترش اساساً از اصو زير تبعي ميكند:
-1داشتن ي

منبع نشاست ای (معموالً ارد چاودار ترجيح داد ميشود)

 -2وجود مييروارگانيسم (ماي ترش) برای شروع
 -1داشتن تجهيزات،فما و اميانات الزم (كنتر دما ،هوا)
مزايای استفاد از خميرترش در نان
 -1اثر مواد موجود در خميرترش در طعم و مز و رنگ
 -2تهي نان با خميرترش باعث كاهش رشد كپ

شد و زمان ماندگاری نان را افزايش ميدهد.

 -3ب تعويق انداختن بياتي نان
 -0تقوي قابلي نگهداری گازكربني

حاص از تخمير و در نتيج افزايش حجم نان

 -5هيدروليز فيتات و در نتيج افزايش خواص تغذي ای نان
تهي سنتي خميرترش هنوز هم روشي مناسب محسوب ميشود .در اين روش قسمتي از خميرترش شد از
روز قب ب مدت ي

شب در شرايط گرم و مرطوب برای تهي خمير بعدی نگهداری ميشود .ضهمن اينيه

برای تهي خميرترش ميتوان از سرك و ماس يا مخمر استفاد نمود .كيفي خميرترش تح تأثير عواملي
نظير كيفي

آرد،ميزان جذب آب،هوادهي،ميزان نم ،درجه حهرارت و زمهان كهافي ميباشهد .بهرای تهيه

خميرترش بايد ب ش بودن خمير توج داش زيرا باكتریهای خميرترش در خمير ش و نرم بهتر رشهد و
تيثير مينمايند .و از طرفي در اثر ش بودن خميرترش اختالط مواد در طي فرايند آماد سازی خمير بهتهر
صورت ميگيرد .نيت ديگر در تهي خميرترش زمان استراح

كافي اس  .برای كيفي

مطلوب خميرتهرش

بايد مرحل ب مرحل ترش شد و كامالً برسد .در صورت مشاهد حبابهای ريز به طهور فهراوان و سههول
كش آمدن آن،خمير آماد اس .
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 -6بهبوددهندهها
واژ بهبوددهند ب گرو بزرگي از مواد اطالق ميگردد ك ب منظور اصال برخي خهواص خميهر و كيفيه
نهايي نان ب آرد گندم و يا خمير آن افزود ميشود .در صنايع آرد و نان،استفاد از اين واژ كهامالً معمهو
بود و غالباً شام چندين جز ب همرا ي

حام اس ،ك ب توزيع و پخش اجزا كم

كرد ،باعث سههول

استفاد از تمامي اجزا موجود در تركيب بهبوددهند ميشود.
بهبوددهند ها باعث افزايش كيفي نان و قابلي ماندگاری آن ميشوند .از مزايای بهبوددهنهد ها در خميهر
اين اس ك ب گسترش خمير سرع ميبخشد و زمان ورآمدن خمير را كاهش ميدهد و آن را نسهب به
شرايط مختلف آب و هوايي و دمايي مقاوم ميسازد و از وارفتن خمير در مرحل تخمير نههايي و پخه نهان
جلوگيری ميكند.
بهبوددهند ها با اثرات اختصاصي برای تهي نانها ارائ ميشوند و باعث رفع عيهوب نهان ميگردنهد .كهاربرد
هم بهبوددهند ها مشاب هم نبود و بعمي از آنها كامالً عيس بعمي ديگر عم ميكنند .بنابراين قبه از
استفاد ،شناخ عمليرد آنها ضروری اس  .ب طور مثها بعمهي از بهبوددهنهد ها موجهب تقويه خميهر
ميشود و بعمي ديگر موجب كاهش استحيام خمير ميشوند.
نقش مواد بهبوددهند در تينولوژی توليد نان
 .1بهبود مقاوم خمير و قابلي آماد سازی آن
 .2تسريع در عم تخمير،پوكي و توليد اسيد بيشتر
 .3بهبود االستيسيت باف داخلي نان و در نتيج نرم تر شدن مغز نان
 .0افزايش حجم نان
 .5بهبود رنگ و تردی نان
 .6افزايش مدت زمان نگهداری و تاز ماندن نان
بهبوددهند های نانوايي ميتوانند شام مواد زير باشند:
 -1مواد تسريعكنند توليد گاز و تورم دهند  .2مواد اكسيدكنند  .3مواد احياكنند  .0موادتقوي كننهد
خمير .5مواد پايداركنند و غلظ دهند  .6امولسيفايرهای طبيعي و مصنوعي  .1ميم های آنزيمي .8
انواع سبزيجات و ادوي جات
عمل آوری خمير:
روشهای متداولي برای تهي و عم آوری خمير مورد استفاد قرار ميگيرد.
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الف:روش يك مرحلهای(مستقيم)
در اين روش كلي مواد همرا آب با ييديگر مخلهوط شهد و اغلهب بهرای ورآوردن خميهر از مخمهر نهانوايي
استفاد ميشود.پس از اختالط خمير برای مدتي ب حا خود باقيماند تا مرحل تخمير سپری گردد.در اين
روش بايد ب نياتي مانند نحو استفاد از نم
مزايا و معايب روش ت

و مخمر توج كافي صورت گيرد.

مرحل ای (مستقيم):

مزايا:
 صرف جويي در زمان  ،نيروی انساني  ،فما و تجهيزات
 سهول تهي
 كاهش تأثير عوام خارجي روی خمير (ب عل

كوتا بودن زمان تخميهر) و افهزايش ضهريب اطمينهان

توليد و نتيجتاً كاهش عيوب نان
معايب:
 عطر و طعم ضعيف در نان
 افزايش مصرف مخمر
 لزوم افزودن مواد كميي حاوی آنزيم (بهبوددهند ) و اجبار در مصرف آردهای قوی
 گرفتن طعم و بوی بيشتر مخمر در نان حاصل
ب:روش دو مرحلهای (غيرمستقيم)
در اين روش ك قديميترين روش تهي خمير اس
اصلي ( )Doughتهي ميشود .ابتدا ي
كمي نم
سنگ

دو نوع خمير ب نام خميهر اوليه ( )Spongeو خميهر

خمير نسبتاً ش ك شام قسمتي از آرد و آب و مقداری مخمهر و

تهي شد و در شرايط مناسب ب مدت  2تا 15ساع نگهداری ميگردد(.در برخهي نانهها ماننهد
قسم اعظم خمير شام خميرترش بود ك حتي از روز قب آماد شد و با خميهر اصهلي مخلهوط

مي گردد).پس از سپری شدن مدت زمان الزم برای آماد شدن خميرترش حاص را بها بقيه مهواد مخلهوط
كرد تا خمير اصلي تهي گردد.عم تخمير در اين خمير در مقايس با خمير اولي بسيار كوتا تر اس .
مزايا و معايب روش دو مرحل ای تهي خمير
مزايا:
 آماد شدن سريع خمير اصلي ب عل تهي قبلي خمير اولي
 صرف جويي در مصرف مقدار مخمر
 ب تأخير افتادن بياتي نان ب دلي اثر تخمير اولي روی نشاست
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 ايجاد عطر و طعم بسيار مطلوب در نان
 بهبود حجم نان و ايجاد خل و فرج ريز در نان
معايب:
 كاهش وزن خمير در طي تخمير
 اضاف شدن حجم كار
 نياز ب فما و نيروی انساني بيشتر
مرحله مخلوط كردن
انواع مخلوطكنها:
مييسرها با توج ب سرع چرخش تيغ های مخلوط كن و توان اليتروموتور ب دو گرو مييسهر ههای دور
تند و مييسرهای دور كند تقسهيم ميشهوند .در انهواع دور تنهد زمهان مخلهوط كهردن تقريبهاً نصهف زمهان
مخلوطكنهای دور كند ميباشد.
در تقسيمبندی ديگر مييسر های نانوايي ب دو گرو مييسرهای پيوست و غير پيوست تقسيم ميشوند.
در نوع پيوست ك كمتر مورد استفاد قرار ميگيرد و تخصص بيشتری نياز دارد زيرا اميان هر گون اصهال
در طو مخلوط كردن وجود ندارد.نوع غير پيوست ك در هم واحدهای سنتي و حتهي در اكثهر واحهدهای
صنعتي از آن استفاد ميشود دارای انواع گوناگوني اس ب شر زير:
 -1مخلوط كن پروان ای با تغار ثاب
 -2مخلوط كن دو بازويي افقي با تغار ثاب
 -3مخلوط كن ي

بازويي با حرك بيمي شي و تغار چرخان

 -0مخلوط كن ي

بازويي با حرك چرخشي (داير ای و تغار دوار)

 -5مخلوط كن ي

بازويي ثاب با تغار دوار

در مرحل مخلوط كردن عمليات توزيع و پراكند كردن اجهزا خميهر ،هيدراسهيون ذرات آرد ،اعمها انهرژی
ميانييي و واردكردن حبابهای هوا ب خمير (هوادهي ميانييي) كه در نهايه
گلوتني ويسيواالستي

منجهر به تشهيي شهبي

با قابلي نگهداری گاز حاص از تخمير در خمير مي گردند.

ب طور كلي هدف مخلوط كردن ايجاد ساختاری در خمير اس ك ميتوانهد حبابههای ههوا را بهدون پهار
شدن نگ دارد .چنانچ مخلوط كردن ب درستي صورت نگيرد خمير حال صاف و االستي
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،بنابراين بايد نسب ب شاخصهای موثر در مخلوط كردن دق كافي ب عم آورد.اين شاخصها عبارتند از :
نوع مخلوط كن  ،انداز مخلوط كن ،زمان مخلوط كردن ،انرژی مخلوط كردن ،سرع مييسر و دمای خمير
نيت حائز اهمي

ديگر زمان مخلوط كردن اس

ك نبايد كم يا زياد باشد زيرا افزايش و يا كاهش اين زمان

مي تواند روی كيفي مناسب خمير و در نهاي كيفي نان تأثير داشت باشهد.در عمه يهافتن زمهان بهينه
مخلوط كردن كاری دشوار اس .
مدت زمان بهينه مخلوط كردن
در عم يافتن زمان بهين مخلوط كردن خمير كار دشواری اس .اين زمان از ي
ديگر و از ي

مخلوط كن ب مخلوط كن

فرمو ب فرمو ديگر و با تغيير آرد مصرفي تغيير مينمايد.ب طهور كالسهي

مخلوط كن دستگا فارينوگراف ميتوان در آزمايشگا زمهان بهينه مخلهوط كهردن يه

بها اسهتفاد از

نهوع آرد را معهين

نمود.طر مخلوط كنهای نانوايي در عم با دستگا آزمايشگاهي فارينوگراف متفاوت اس .لذا زمهان بهينه
مخلوط كردن با روش حدس و خطا و با توج ب تجرب اوپراتور دستگا معلوم ميگردد.
ب طور كلي مدت زمان بهين زدن خمير ب عوام مختلف بستگي دارد ك در زير ب آنها ميپردازيم:
كيفيت آرد
هر خميری در مقاب مخلوط كردن و زدن تحم و مقاومتي از خود نشان ميدهد ك بستگي ب كيفي آرد
پيدا ميكند .آردهای قوی نسب

ب آردهای ضعيف مقاوم بيشتری در هنگام زدن از خود نشان ميدهنهد.

آردهای زبر نسب ب آردهای نرم و ريز نياز طوالنيترين ب زدن خمير دارند .آردهای تيهر و دارای سهبوس
باال ب عل ايني نميتوانند آب را ب سرع جذب يا برداش كنند،خمير حاصه از آنهها بايهد نسهب به
خمير حاص از آردهای روشن ب مدت طوالني تری زد شود .ب همين عل خميهر تهي شهد از آرد كامه
بايد ب مدتي بيشتر يعني دو برابر نسب ب خمير تهي شد از آرد روشن توسهط دسهتگا مخلهوط كهن زد
شود.
قوام خمير
زياد يا كم بودن قوام خمير در زمان زدن آن تأثير دارد .ب صورت ي
يا سف

قاعد كلي در شرايطي ك خمير ش

باشد بايد ب نحوی زمان زدن آن تنظيم گردد تا در پايهان مرحله مخلهوط كهردن خميهری كهامالً

شي گرفت و صاف و االستي

حاص گردد بدون ايني آب يا آرد اضافي در آن باقي بماند.
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حرارت خمير
مدت زمان زدن خمير ب حرارت آن بستگي دارد .بدين مفهوم ك حرارت پايين خمير باعث افهزايش مهدت
زمان مخلوط كردن خمير ميشود.
نوع و سرعت مخلوط كن
زمان مناسب زدن خمير ب سرع مخلوط كن نيز بستگي دارد .هرچ دور يها سهرع مخلهوط كهن بيشهتر
باشد،زمان مناسب و بهين زدن خمير كوتا تر ميشود.
زمان مناسب و بهين زدن خمير بستگي ب قدرت،شي و سرع و بازوی مخلوط كن دارد.
ويژگی های خمير
بازدهی (ريع) خمير
مقدار خمير با قوام مطلوب حاص از  144كيلوگرم آرد بازدهي خمير ناميد ميشود.
عوامل موثر در بازدهی خمير
 نوع آرد ،نگهداری آرد (كهنگي يا تازگي) ،رطوب آرد  ،انداز ذرات آرد (زبری و نرمي) ،درج اسهتخراج
آرد
 روش مخلوط كردن خمير (تند يا كند زدن خمير)
 نوع آب مصرفي (درج نرمي يا سختي)
 استفاد از خميرترش
 بيار بردن ساير افزودنيها (شير ،تخممرغ ،مواد بهبوددهند )
موارد زير باعث افزايش بازدهي خمير ميشوند:
 نگهداری آرد در جای خش

و خن

(استفاد از آرد كهن )

 استفاد از آرد با ذرات ريز
 استفاد از آرد با درج استخراج باال
 استفاد از آرد باكيفي نانوايي مطلوب
 ال

كردن آرد

 استفاد از مخلوط كن دور تند
 استفاد از آب سخ (در حد نرما )
 افزايش مقدار نم

در فرمو خمير (تا حد مجاز)
صفحه  24از 83

تولید نان بربری
آکادمی ملی نان ایران

 استفاد از مواد بهبوددهند
مرحله استراحت (تخمير) اوليه
هدف از استراح خمير (تخمير اولي خمير) موارد زير ميباشد:
 -1نگهداری گاز در خمير
 -2گسترش و تشيي گاز توسط مخمر يا خميرترش
 -3اصال االستيسيت  ،فرم پذيری ،خش

شدن و رشت رشت شدن خمير

چنانچ خمير را بالفاصل پس از تهي فرم و شي دهيم،مشاهد خواهيم كرد با وجودی ك نيروی زيادی ب
كار ميبريم معالوصف،خمير ب آساني فرم و شي نميگيرد و سطح الي خارجي آن پار ميشود .اما پس از
مدت كوتاهي استراح

فرم پذيری عملي ميگردد .در واقع خمير نرسيد يا به اصهطال ورنيامهد پهس از

مدت كوتاهي استراح  ،فرم ميگيرد .در ابتدا خمير حال چسبند ای دارد،به ويهژ زمهاني كه خميهر در
شرايط خن

و يا توسط مخلوطكنهای دور سريع تهي گردد .نانهای حاص از خميرههايي كه اسهتراح

اولي را طي نيرد اند با وجود طي نمودن تخمير نهايي كافي ،از كيفي پاييني برخوردار هستند .حجم آنها
كم خل و فرج باف نان حاص ضخيم خواهد شد .استراح اولي مهوثر خميهر از زمهاني كه مخلهوط كهن
متوقف مي گردد تا زماني ك خمير متورم و قابلي نگهداری گازهای تخميری را در حد مطلهوب دارد ادامه
يافت و ب محض عمليات و شي دادن خمير پايان ميگيرد.
استراح يا تخمير اولي با توج ب نوع نان و روش توليد متفهاوت خواههد بهود در نانههای سهنتي معمهوالً
تخمير اولي اصليترين مرحل رسيدن خمير اس و مراح بعدی ك شام چان گيری و پهن كردن خمير و
نهايتاً انتقا خمير شي دهي شد ب فر اس در زمان كوتها تری صهورت ميگيهرد .حتهي در نهان سهنگ
فاصل ای بين جدا كردن بخشي از خمير تخمير شد تا انتقا ب فر پخ وجود ندارد.
در نانهای حجيم و نيم حجيم ك در واحدهای نيم صنعتي و صنعتي توليد ميشهوند،مرحل او تخميهر
در زمان كوتاهي صورت گرفت و معموالً مرحل قبه از فهر به عنهوان اصهليترين زمهان تخميهر محسهوب
ميگردد .لذا با توج ب شرايط بايد زمان اولي تخمير را در نظهر گرفه  .در واحهدهای سهنتي اغلهب زمهان
تخمير خمير در همان مخلوط كن و يا تغار اضافي طي شد .سپس خمير برای مرحل بعدی (تقسيم كردن و
چان گيری) مورد استفاد ميگيرد .در مرحل تخمير اولي خمير از حال االستي
پذيری پيدا مينمايد.
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مرحله چانه گيری
پس از ايني خمير استراح اولي را طي نمود و ب اصطال ورآمد يا رسيد ،بايد جه آماد سازی و تبدي
آن ب نان مورد نظر عملياتي روی آن انجام گيرد .اين عمليات شام دو مرحل اس .
-1توزين و تقسيم خمير

-2گرد كردن

عمليات آماد سازی خمير ميتواند از طريق دس ،از طريق ماشينآالت نيم اتوماتي

و يا تمهام اتوماتيه

انجام گيرد.در واحدهای صنعتي زماني ك خمير ورآمد،برای بريدن و توزين آماد اس  .خميهر ورآمهد كه
درون تغار قرار دارد ،از طريق دستگا باالبرند  ،ب درون مخزن تقسيمكنند ،انتقا داد ميشود.
قطع كردن و بريدن خمير را ك دارای وزن نسبتاً كوچ

و معيني اس اصطالحاً تقسيم كردن گويند.

تقسيم كردن ب دو صورت انجام ميگيرد :از طريق دس و از طريق ماشينآالت
تقسيم كردن از طريق دس

و با كم

ترازو انجام ميگيرد،درحاليك تقسيم كردن در واحدهای صنعتي از

طريق ماشينآالت انجام ميگيرد.
گرد كردن
از طريق گرد كردن ميتوان ب نتايج زيردس ياف :
 )1صاف شدن سطح چان
 )2يينواخ شدن سطح بريد خمير و مسدود شدن منافذ سطحي آن ب منظهور محبهوس كهردن گازهها و
حباب هوا و جلوگيری از خروج آنها.
 )3يينواخ شدن و ب هم پيوستن باف خمير و برطرف نمودن اخهتالف كشهش در كليه نقهاط چانه به
منظور بهبود كيفي نان.
 )0فراهم شدن شرايط مطلوب چان جه سهول عمليات بعدی و يا فرم دادن.
 )5برطرف شدن حال چسبندگي چان
جه برطرف شدن حال چسبندگي چان  ،مقدار كمي آرد از طريق دسه و يها آرد پهاش به چانه اضهاف
ميشود .عم آرد پاشي ميتواند در مراح مختلف تهي خمير از جمل تقسيم و گهرد كهردن،پهن كهردن و
فرم دادن انجام گيرد.
خمير تقسيمشد يا وزن شد از نظر فرم و شي غيرمنظم و سطو آن غيريينواخ ،چسبناك بود و دارای
منافذ زيادی ميباشد .ب طوری ك گازها ميتوانند ب آساني از آن خارج گردند ،ب همين سبب ميبايس ب
كم

دس

يا از طريق دستگا گرد كنند ب صورت گرد يا كروی در آيد .در اين حال شهرايط الزم بهرای

فرم پذيری بعدی فراهمشد و خمير ب سهول جه عمليات بعدی آماد ميگردد.
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مرحله استراحت (تخمير ميانی)
زماني ك چان گرد شد استراح

كرد تا قابلي

تبدي ب فرم بعدی را پيدا كنهد ،تخميهر ميهاني گوينهد.

تخمير مياني بدين جه رعاي ميگردد ك در عم چان گيری و گرد كردن،خمير تح فشار قرارگرفت و
باف آن متراكم ميشود ،لذا بايد ب آن فرص داد شود ك از حاله فشهردگي خهارج گهردد به اصهطال
خودش را باز كند و بدين وسيل نان خوبي فراهم نمايد .چنانچ تخمير مياني حذف شود ،فرم و شي خمير
ونان حاص دارای عيوب خواهد شد.ب عبارت ديگر ب عل فشار و كشش روی خمير:
 -1پوست بيروني خمير پار ميشود.
 -2چان يا قطع خمير تماي ب برگشتن ب حال او نشان ميدهد.
 -3هزين های مربوط ب نيروهای وارد روی خمير افزايش مييابد.
بنابراين ب منظور بيرون آمدن از حال فشردگي و ب وجود آوردن خل و فرج يينواخ تخمير مياني بايهد
انجام گيرد.
سطح خمير بايد برای فرم دادن بعدی پس از تخميهر ميهاني حاله پشهميي و خشه

داشهت باشد.سهطح

مرطوب و چسبند خمير باعث سختي كار و چسبندگي دستگا های فرم دهند شد و عيوب نان را افزايش
مي دهد.
شي دهي چان :
در واحدهای سنتي (ب جز نان سنگ ) پس از چان گيری و استراح آن ،عمليات شي دهي خمير صورت
مي گيرد ك با توج ب نحو انتقا خمير پهن شد ب تنور متفاوت خواهد بود.
در واحدهايي ك از ناوند (ناوند ) برای انتقا خمير پهن شد ب تنور استفاد مي شود شهي ناونهد تعيهين
كنند اس .در واحدهای نانوايي بربری با استفاد از پارو ك معموالً حال

بيمي كشيد دارد انتقها خميهر

پهن شد ب تنور صورت مي گيرد.
در واحدهای نيم صنعتي و صنعتي با استفاد از غلت

ها و يا سيستم های ريزشي نازلي خميهر پههن مهي

شود.در برخي از واحدهای صنعتي چان گيری صورت نمي گيرد و خمير پس از تهي شدن استراح اولي را
طي نمود و وارد بخش تغذي كنند ك در قسم باالتری قرار داد شد و سپس بصورت نوار پهن ورآمهد
و نازك شد و پس از طي مرحل تخمير مياني (روی نوار انتقا دهند ) برش طولي و عرضي انجام گرفته و
وارد فر پخ مي شود.
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مرحله استراحت( تخميرنهايی)
پس از ايني چان ها فرم و شي گرفتند بايد در اطاق های مخصوص و يا واگنهای تخمير ك با رطوبه

و

درج حرارت تنظيمشد اند ،قرارگرفت و بدين طريق تخمير شد و برسند.
موارد زير موجب تسريع مرحل تخمير نهايي ميگردد:
 )1استفاد از مخمر ب ميزان كافي
 )2استفاد از بهبوددهند ها
 )3خوب مخلوط شدن و ب هم خوردن خمير
 )0درج حرارت و رطوب مناسب اتاق تخمير
*رطوب

نسبي اتاق بخار در تابستان  64-14درصد و در زمستان 84-94درصد و دمای آن  34تا  30درج

سانتيگراد اس .
تشخيص رسيدن خمير:
 )1حجم خمير افزايش مي يابد.
 )2باف خمير اسفنجي ميشود (الن زنبوری)
 )3ضرب زدن و صدای پوكي شنيدن
 )0خمير را با انگش فشار دهيد،اگر باال نيامد زمان تخمير طوالني بود  ،اگر سريع باال آمهد خميهر نرسهيد
بنابراين بايد ب آرامي باال بيايد.
شيارزني (ناخن زني)
در واحدهای سنتي و در اغلب موارد خمير پهنشد را ناخن زني مينمايند ك اين عم موجب انتقا بهتهر
حرارت فر ب خمير شد و ب عالو در نانهای نازك از دو پوست شدن نان حاص جلوگيری مينمايد.
در واحدهای صنعتي خمير شي دهي شد را قب از ورود ب فر شيارزني نمود ك اين عم توسط تيغ های
بسيار تيز صورت ميگيرد .اين برشها در داخ فر پس از افزايش حجم خمير ب صورت خطوط و نقشهای
زيبايي در ميآيد و موجب افزايش نسب پوست ب مغز نان شد و نان را بسيار خوشمز تر ميكند.
نسب

پوست نان ب باف

نرم نان ب عنوان ي

فاكتور در ميزان خوشخوراكي نان تلقي ميشهود.ب تجربه

ثاب شد اس چنانچ نانهای حجيم (مثالً باگ ) در ايران تيغ زد شود مردم عادی ديگر برای مصرف اين
نانها قسم مركزی نان را دور نميريزند و چون بخهش بيشهتری از نهان پخته ميشهود لهذا از دور ريهز و
ضايعات نان نيز كاست ميگردد.
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شيار زنی نان های سنتی
در نان های لواش بدلي تغيير ميانييي سطح فر و ايجاد برآمدگي يا فرو رفتگي مشي دو پوست شدن نان
كاهش يافت بنابراين عمدتاً شيارزني صورت نمي گيرد.
در نان های تافتون از شان های مخصوص برای شيار زني و عدم دو پوست شدن نان استفاد مهي كننهد .در
نان های بربری و سنگ

عمليات ناخن زني توسط دس صورت مي گيرد تا نان حاص دو پوسهت نشهود.در

اين دو نوع نان اگر عم ناخن زني ب خوبي صورت نگيرد نان در همان قسهم ههای نهاخن نخهورد دارای
سطح ناهموار و ورآمد شد زيرا گازهای موجود در خمير در طي پخ راهي برای خروج از خمير نداشهت و
پوست را متورم مي سازند.
اهميت مغز نان به پوسته نان
مغز نان قسم اصلي نان اس ك ارزش غذايي نان ب آن وابست اس .مغز نان سفيد معموالً نهرم و نسهبتاً
خش

ميباشد و مغز روگن معموالً مرطوب تر و محيم تر اس  .پوسهت ی نهان نيهز به داليه زيهر دارای

اهمي زيادی ميباشد:
 )1پوست ی نان همچون لباسي نان را در بر ميگيرد و از آن حفاظ ميكند و مث هر لباسي اگر زيبا باشد
ب آراستگي و ارزش نان ميافزايد .
 )2تعداد زيادی از موادی ك بو و مز واقعي نان را ايجاد ميكنند در پوست نان تشيي ميشوند و اين مواد
سطحي از پوست ب مغز نان نيز منتق ميشوند ،وقتي خمير در فر قرار ميگيرد در  144درج سانتي گراد
آب سطح خمير تبخير ميشود .شير و آلبومين موجود در خمير در سطح پوست باهم تركيب شهد و رنهگ
قهو ای و طعم خوب آن را ايجاد ميكند و همرا خود مواد خوشطعم كنند ديگری را نيز ايجاد ميكند .
در دمای  144-154درج سانتي گراد در پوست نان قند دكسترين توليد ميشود كه ابتهدا زرد كهم رنهگ
اس و سپس با افزايش حرارت ،قهو ای رنگ ميشود .بهين درجه حهرارت  104-154درجه فهر قنهدهای
محلو تبدي ب قندهای قهو ای رنگ ميشوند .با افزايش درج حرارت ب  154-244درج سانتي گهراد
پوست نان برشت ميشود ك موادی را توليد ميكند ك قهو ای رنگ هستند .
مرحل پخ
فرآيند پخ نان مرحل ای اس ك در آن محصو ،ويژگيهای نهايي خود را پيدا نمهود و خميهری كه به
سختي همم ميشود تبدي به محصهولي بها قابليه همهم آسهان بها حاله اسهفنجي،مطبوع و خوشهمز
ميشود.كيفي نان تا حدود زيادی وابست ب مرحل پخ ميباشد.
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در طي مرحل پخ نان تغييرات و فرايندهای شيميايي و بيوشيميايي مختلفي در خمير صورت گرفت ونان
مطلوبي برای خوردن ب دس مي آيد .ب طور كلي تغييرات انجامگرفته در طهي عمه پخه در خميهر را
ميتوان ب صورت زير طبق بندی كرد:
 )1دمای فر  34درج سانتيگراد :انبساط گاز حاص از فعالي

مخمر و خميرتهرش و افهزايش فعالي ههای

آنزيمي
 )2دمای  05- 54درج سانتيگراد :از بين رفتن مخمرها
 )3دمای  54-64درج سانتيگراد :فعالي شديد آنزيم ها  ،نقط شروع ژالتين شدن
 )0دمای  64-14درج سانتيگراد :از بين رفتن آنزيم ها  ،واكنش بين نشاست و گلوتن و آغاز سف شدن
باف
)5دمای  14-144درج سانتيگراد :پايان ژالتين شدن نشاست و تشيي مغز نان
 )6دمای  144-114درج سانتيگراد :تبدي آب خمير ب بخار  ،اولين نشان های تشيي پوست
 )1دمای  124-104درج سانتيگراد :تشيي پوست در نان و دكسترين های قهو ای رنگ
 )8دمای  104-154درج سانتيگراد :واكنش كارامليزاسيون و تشيي پوست قهو ای در نان
 )9دمای 154-244درج سانتيگراد :تشيي پوسهت ضهخيم در نهان  ،تشهيي مهواد مولهد عطهر و طعهم
(آروماتي ) در نان
اصول كنترل كيفيت نان:
نان خوب بايد ظاهر مناسب داشت و كامالً پخت  ،برشت و بدون سوختگي و دارای طعم و بوی مطلوب باشهد
باف

نان بايد نرم و يينواخ

بود و همچنين نانهای حجيم قابلي

برش پذيری داشت باشند .نان از لحهاظ

ويژگي های ظاهری و حسي ،شيميايي و مييروبي بايد مطابق جداو ذي باشد.
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جدو  -0ويژگي های ظاهری و حسي نان

جدول  -5ویژگی های شیمیایی نان های سنتی
انواع نان ها

رطوبت(درصد وزنی)

خاکستر بر مبنای ماده

(حداکثر)PH

نمک بر مبنای

خشک(حداکثر درصد

ماده

وزنی)

خشک(حداکثر
درصد وزنی)

1

سنگک

55-33

5.2

6.5-5.5

1

5

بربری

56-33

5.2

5-5

1

3

تافتون

51-52

5.2

5-5

1

6

لواش

12-55

5.2

5-5

1

انواع نان
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در ي

تقسيمبندی كلي ميتوان نانها را براساس ضخام ب دو گرو عمد تقسيم كرد:

 نانهای مسطح
 نانهای حجيم
نان های مسطح
نان های مسطح را ب دو دست تقسيم مي كنند:
 نان های مسطح ت

الي ای

 نان های مسطح دو الي ای
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نان تافتون

از نانهای سنتي ايراني اس ك دارای توليد و مصرف نسبتاً زيادی اس
ب طوری ك در ك كشور تعداد  13024واحد نانوايي ( )%22را تشيي ميدهد .توليد و مصرف اين نان در
استانهای كشور متفاوت اس و برخي از استانها از جمل خوزستان غالب نانهای توليدی از اين نوع نان
ميباشد .در توليد اين نان از آرد سبوس گرفت ،آب،مخمر يا خميرترش و نم
مناطق ب آن مواد رنگي مانند زردچوب ب عنوان كم

استفاد ميگردد .در برخي

ب بهبود رنگ سطح نان زد ميشود .خمير تهي شد

پس از استراح ب طور سنتي توسط وردن پهنشد و ب وسيل بالشت

مخصوص (ناوند) ب فر منتق

ميگردد.
متأسفان در سا های اخير ك از ماشينهای پهن كنند خمير و فرهای غيراستاندارد در تهي نان تافتون
استفاد ميگردد كيفي آن ب شدت تنز كرد ب طوری ك پس از ييي دو ساع مطلوبي خود را از
دس ميدهد.
مواد الزم:
آرد  011کیلو گرم  ،نمک  ،% 1.0مخمر خشک  ، %1/3آب  ، % 51-56خمیر ترش (در صورت
نیاز ) %01-06وزن آرد
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بهداشت كار در نانوايی:
نانوا همانند هر توليد كنند مواد غذايي  ،موظف ب رعاي اصو بهداشتي اس  .بر اساس قوانين و مقهررات
بهداشتي ،ماد غذايي نبايد ب هيچ عنوان سالم انسان را ب مخاطر بيندازد.
راه های آلودگی مواد غذايی به وسيله كاركنان
چنان چ كاركنان در محيط كار ،موازين بهداشتي را رعاي نينند ب اشيا گوناگون موجب آلودگي مواد
غذايي و محيط كار مي شوند ك مهمترين آنها عبارتند از:
پوست :در حال طبيعي و هنگام كار در محيط كار  ،پوس چهار وظيف ی اصلي بر عهد دارد ك عبارت
اند از :حفاظ اندام ها؛ حس پار ای از ويژگي های مواد مانند نرمي ،زبری ،سفتي ،گرمي ،سردی و تنظيم
دمای بدن از را تعريق پوس  ،اما پوس ب ويژ پوس دس هايي ك زياد عرق مي كنند يا ترك دارند ،و
يا پر مو هستند بيشتر موجب آلودگي مي شوند.
پوس در حال عادی دارای ي

مجموع مييروبي ويژ اس عالو بر اين بست ب نوع كاربرد و تماس

دس با اشيا و وساي  ،مييروب های زيادی ب دس مي چسبند و از اين را وارد مواد غذايي و محيط كار و
از را دس دادن با ديگران ،موجب آلودگي سايرين مي شوند.
در مواردی ك روی پوس

كورك ها ،جوش ها و دم های چركي وجود داشت باشد و در مواردی ك كار

گران پس از قمای حاج  ،دس
دس

های خود را با مواد سترون كنند سالم سازی ننمود باشند ،بار مييروبي

بسيار بيش تر و خطرناك تر اس

دستگا گوارش روی دس

و مييروب های عام ايجاد عفون

وجود دارند و چنانچ كارگر با دس

های پوستي و مييروب های

های آلود ی خود در كارخان مشغو كار

شود مواد غذايي و دستگاهها را ب شدت آلود مي كند.
 كارگراني ك ب هنگام كار جواهرات و اشيای زينتي مانند حلق  ،انگشتری و دستبند ب دسعوام آلود كنند ای را ك ب اين اشيا ب ويژ ب قسمتي ك با پوس

در تماس اس

دارند
چسبيد

وارد مواد غذايي مي كنند از طرفي اميان دارد خود اين اشيا ب نحوی وارد مواد غذايي شوند و
مسائ جانبي ب وجود آورند.
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 -كارگراني ك روی پوس

خود مقدار بيشتری مو دارند بيشتر موجب آلودگي مي شوند زيرا

مييروارگانيسم های زيادی ب ويژ گون های استافيلوكوك بر روی مو ،مستقرند.
 -كارگراني ك دارای نوعي عارض ی پوستي هستند و ب طور مرتب پوس

اندام های مختلف بدن

خود را مي خارانند بيشتر موجب آلودگي مي شوند.
با توج ب موارد گفت شد سالم سازی دس كاركناني ك با مواد غذايي ب ويژ مواد غذايي مرطوب سروكار
دارند بسيار ضروری اس .
برای جلوگيری از ورود مييروب های دس ب مواد غذايي رعاي موارد زير توصي مي شود:
 وارد كردن دس در محلولهای سترون كنند ی ويژ ك دارای مواد نرم كنند اند و ب هيچ وجحساسي  ،خشيي و عوارض پوستي ايجاد نمي كند هر روز قب از آغاز كار.
 -استفاد از دس

بار مصرف برای مواردی ك دس

كش های پالستييي ي

كارگر با مواد غذايي

مرطوب در تماس اس و دس كش های پارچ ای برای تماس با مواد غذايي خش .
 شس و شوی دس با صابون ضمن ماليدن آنها روی ييديگر و استفاد از برس برای پاك كردن پوسو زير ناخن و خش
ي

كردن آن با خش

كن برقي ،دستما كاغذی يا حول های غلتيي ويژ ك تنها

بار استفاد مي شوند و استفاد ی دوبار از آنها پس از تميز كردن و سترون شدن اميان پذير

اس .
 استفاد نيردن از جواهرات هنگام انجام كار كوتا كردن ناخن ب ويژ ناخن شيست تا مح شيستگيموی سر
همان طور ك در مورد موی دس گفت شد موی سر هم ب گون های استافيلوكوك آلود اس و چنانچ
پوشيد نباشد در موارد زيادی كاركنان ممين اس آن را لمس كرد ب اين ترتيب دس خود را آلود كنند
و آلودگي را ب مواد غذايي و دستگا ها انتقا دهند از طرفي با ريزش مو اميان افتادن آن در ظروف حاوی
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مواد غذايي و محيط كار زياد اس و كساني ك دارای شور سر هستند ب مقدار بيشتری موجب آلودگي مي
شوند.
چشم
چشم در حال عادی آلودگي ندارد اما مژ هموار دارای نوعي آلودگي اس و اين آلودگي در مواردی ك
كارگران چشم خود را مي خارانند بيشتر مي شود بديهي اس در عفون های چشم عام عفوت از طريق
ريزش مژ در مواد غذايي و دس اتفاق مي افتد.
دهان و بينی:
مييروارگانيسم موجود در دهان و بيني از طريق ،سرف  ،عطس  ،صحب كردن ب مواد غذايي و محيط كار و
از را بوسيدن ب ديگران منتق مي شود بديهي اس كارگراني ك دس خود را وارد دهان و بيني مي كنند
ممين اس مييروب های موجود در آنها را از را دس ب مواد غذايي دستگا ها و محيط كار منتق
نمايند.
برای جلوگيری از انتقا مييروب های دهان و بيني ب مواد غذايي استفاد از دهان بند توصي مي شود.
دستگاه گوارش  :آلودگي دستگا گوارش ب مييروب های عام مسمومي ها و عفون های غذايي زياد
اس و اين مييروبها از را دس كارگراني ك مسائ بهداشتي را رعاي نيرد پس از قمای حاج دس
های خود را با مواد سترون كنند سالم سازی نمي نمايند ب مواد غذايي و محيط كار منتق مي شود را
ديگر انتقا آلودگي ،محيط زيس اس  .در جايي ك از كودهای انساني برای تقوي خاك استفاد مي شود
و در جايي ك مردم ،خاك و آب رودخان ها و آب های جاری را آلود مي كنند مييرب های دستگا گوارش
وارد مزارع و از آنجا ب مواد غذايي و دام ها منتق مي شود.
ميكرب های موجود در اندام های كاركنان
مجموع مييروبي اندامهای كاركنان واحدهای توليدی مواد غذايي در افراد ييسان نيس و از فردی ب فرد
ديگر متفاوت اس عوام گوناگوني در اين مورد دخال دارند ك عبارتند از:
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 وضعيت جسمی افراد  :اين ك سالم باشند يا دارای عفون های پوستي؛ موهای كوتا داشت باشند يابلند؛ ناخن هايشان كوتا باشد يا بلند؛ و افرادی آراست و تميز باشند يا نامرتب  ،در تعداد و نوع مييرب
موجود در اندام هايشان تاثير زيادی دارد.
 سن :مجموع ی مييروبي اندام های بدن انسان ،با سن او ارتباط دارد برای نمون تعداد مييروب هایدر حو و حوش سن بلوغ بيشتر اس

آلود كنند پوس

چربي ب نام سبوم ساخت مي شود ك در ايجاد عفون

زيرا در اين مرحل در بدن فرد جوان ،نوعي
های پوستي ب ويژ آكن حاص از پروپيوني

باكتريوم آكن تاثير فراوان مي گذارد.
 كساني ك دارای موهای چرب هستند موهايشان آلودگي شديدتری ب استافيلوكوك اورئوس دارد. پی اچ پوست :پي اچ پوسنفوذ گاز كربني

تح

تاثير اسيد الكتي

غد های عرق ،اسيدهای چرب باكتری ها و

اس ك در افراد ييسان نيس از طرفي استفاد از صابون و آب گرم موجب تغيير پي

اچ پوس مي شود و بيشتر موجب تعدي آن مي گردد.
 -وجود مواد مغذی روی پوست :عرق حاوی مواد معدني محلو در آب و اسيد اس

همچنين روی

پوس جوانان چربي ويژ سبوم و مواد محلو مانند تری گليسريدها ،استرها و كلسترو وجود دارد ك
همگي در رشد و نمو و تيثير مييروب ها موثرند اما ميانيسم تاثير آنها ب خوبي شناخت شد نيس .
مواردی كه بايد از سوی كاركنان رعايت شود:
 -حفظ سالم

جسمي و رواني خود با تغذي ی مناسب  ،خواب،استراح  ،ورزش و رعاي

اصو بهداش

فردی
 -شس

و شوی دس

ها پيش از آغاز كار روزان و در فواص زماني حدود ي

پس از آن با آب و صابون يا هر ماد ی پاك كنند مناسب برای پوس
برس ويژ
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 -در صورت تماس داشتن با مواد غذايي حساس از نظر آلودگي وارد نمودن دس

در محلو های سترون

كنند قوی و مناسب ك بر روی مييروارگانيسم های گوناگون اثر كشندگي داشت باشد.
 -استفاد از روپوش و شلوار تميز ك بهتر اس

ب رنگ سفيد باشد ب نحوی ك تمام قسم

های بدن را

ب خوبي بپوشاند اين لباس ها هر روز بايد عوض شود و پس از تميز شدن و در صورت نياز ،سترون
شدن ،دوبار مورد استفاد قرار گيرند.
 استفاد از كال يا تور سر برای پوشاندن مو و جلوگيری از افتادن آنها در ظروف مواد غذايي و رویسطو محيط كار و شس و شوی موثر موها حداق ي

روز در ميان

 استفاد از كفش يا چيم ی تميز و سالم و قاب شس و شو و سترون كردن خودداری از خوردن و نوشيدن حين انجام كار خودداری از سرف  ،عطس و صحب كردن در برابر مواد غذايي بدون پوشش دهان و بيني خودداری از كشيدن سيگار در محيط كار -خودداری از حمور در سالن های توليد ب هنگام ابتال ب بيماريهای اسها  ،استفراغ ،عفون

های پوستي

مانند جوش ،كورك ،دم و غير
 جلوگيری از كار كارگراني ك مبتال ب بيماری يا دارای نشان های بيماری هستند. خودداری از رد و بد نمودن اشيا ب وسيل ی كاركنان -شرك

در دور های آموزشي موثر برای آشنا شدن با مسائ بهداشتي محيط كار و الزام عملي برای

رعاي آنها ب هنگام انجام كارهای روزان
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