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نان های حجیم ونیمه حجیم

Breads

سید علی مشعشعی
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خصوصیات آرد های مختلف
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اجزای گلوتن
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روش های تولید نان حجیم

.(Straight Dough) 1روش تهیه خمیر مستقیم

.2(Spong- Dough or sponge and dough)  روش
تهیه خمیر اسفنجی

.(Chorleywood or Mechanical Dough 3

Development) روش چارلی وود

.(Emergency no 4-time Dough or No-time ) 
روش بدون وقفه
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روش های تولید نان حجیم

.(Bulk fermentation ) 1تخمیر حجیم

.( 2Duetch Green ) سبز هلندي

.(Chemical Dough Development Process 3

or Bremic برمیک (

.(All 4–in ) داخل-تمام مواد
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straigth dough

ی تخمیر نهای
ساعت2

ه تخمیر اولی
ساعت1

دمای فر 
درجه230

ر ابتدا تخمی
ربعد دیواید

زمان 
دقیقه30
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Spong- Dough

14تا3بین 
ساعت تخمیر

نصف آب و آرد 
کل مایه خمیر+ 

معطر و خوشبو
ل تولید دی استی

و آلدئید

٪ مصرف 20
کمتر مخمر
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مقایسه روش یک مرحله ای و دو مرحله ای

روش دو مرحله ایروش یک مرحله ای

مصرف کمتر مخمرآنزیم پروتئولیتیک کمتراثر

نهاییکوتاه شدن تخمیرصرفه جویی در نیروی انسانی

به تاخیر انداختن بیاتیسریع تر

و نشاستهتورم بیشتر گلوتنیدهاتشکیل کمتر اسید های آلی و اس

و بوی مناسبایجاد طعمو بوی نا مطلوبعطر

افزایش حجم کارحجم نان کم

نیروی انسانی بیشتر
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Chorlywood Bread Process

50ppm

مبرومات پتاسی
مخلوط کن قوی

15ppm

کاسید آسکوربی

12ppm

سیستئین

یاداسید فیتیک ز
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آماده سازی آرد

اختالط آرد

الک کردن

رساندن دمای آرد 
به دمای مناسب

الک ارزان
جداسازی نا 
خالصی ها

بازدهی خمیر 
دافزایش می یاب
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اختالط و خمیر گیری

ثابتمیکسر الاسپیر

تغار موتور بازو
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استراحت اولیه

اسفنجی شدن خمیر

٪ حجم خمیر30افزایش 

13



چانه گیری 

انواع دیوایدر
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گرد کردن

نواری استوانه ای مخروطی
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تخمیر میانی

پوسته 
خشک گردد

دقیقه10

روی نوار 
نقاله

خمیر پوک 
گردد
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تخمیر میانی

پوسته 
خشک گردد

دقیقه10

روی نوار 
نقاله

خمیر پوک 
گردد
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قالب گیري و شکل دهی نهایی

چانه گرد
صفحه و 
ورقه کردن

رول
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تخمیر نهایی گرمخانه

رطوبت 
80-90٪

37-35دما 
-40زمان 
دقیقه150

عوامل موثر در زمان تخمیر
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پخت نان

( Deck Oven ) 2-فر گردشی یا دورانی
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پخت نان

21

Oven 

spring



تاثیر مواد اولیه بر نان
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خمیر ترش

 كي خمیر نان، یاستفاده از خمیر ترش به منظور ور آمدِن

مواد از قدیمي ترین فرایندهاي زیست فناوري در تولید

(200٥ِدکوک و کاپل، . )غذایي است

خمیر ترش مخلوطی از آرد غالت وآب با مزه تند اسیدی

تری و اکوسیستمی از فعل و انفعاالت بین مخمر و باک

.مولد اسید الکتیک میباشد
(2005ویست و همکاران )
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دانواع خمیر ترش بر اساس فناوری تولی

دیخمیرترش سنتی یا خود به خو

خمیر ترش مایع

دهخمیر ترش پودری یا خشک ش

(2002مزنس و همکاران، )24



 مقایسه خمیر ترش مایع حاوی کشت های

آغازگر با خمیر ترش سنتی

میر بی ثباتی در خ
ترش

میکروارگانیسم
طبیعی آرد

یخمیر ترش سنت
ات تولید ترکیب

نامطلوب نا 
خواسته

عدم تولید 
یت محصول با کیف

ثابت

ثبات در خمیر ترش
میکروارگانیسم 

لبنیات، آغازگرهای
تجاری 

خمیر ترش حاوی 
کشت های آغازگر

دف تولید ترکیبات ه
مند و عدم تولید 
ترکیبات نامطلوب

تولید محصول با 
کیفیت ثابت و 

ویژگی های دلخواه

( 2007کارنوالی و همکاران، )25
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معرفی میکروارگانیسم ها

الکتوباسیلوس سانفرانسیسکو

Isolated from sourdough

هترو فرمانتاتیو

الکتوباسیلوس پالنتاروم

هموفرمانتاتیو

oک هستندغالب ترین سویه های آمیلولیتیک وپروتئولیتی.

( 2008)وهمکارانش کورستی27



خمیر ترش الکتیکی و پروبیوتیک
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نانتاثیرات مثبت شکر بر روي كیفیت

جایگزین
های 
صنعتی

آسپارتام

ساخارین

ولسوربیت

سوکرالوز
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انتاثیرات مثبت روغن بر روي كیفیت ن
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نانبر روي كیفیتشیر خشك تاثیرات مثبت 
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انبر روي كیفیت نتخم مرغ تاثیرات مثبت 
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Cین اسید آسكوربیك یا ویتامتاثیرات مثبت 

بر روي كیفیت نان
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انواع مخمر

٪ وزن آرد02•

ساکارو مایسس •
سرویزیه

خشک فعال

٪وزن آرد04•

شرایط نگهداری •
سخت

مخمر فشرده
(تازه)
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سبوس تخمیری

فیبر باال ماسید فیتیک ک

تخمیر توسط 
مخمر و الکتو 

باسیلوس

کاهش سرطان 
کلون

جذب آهن و روی 
بیشتر
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بر روي كیفیت ناننمک طعام تاثیرات مثبت 
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انبر روي كیفیت نآرد سویا تاثیرات مثبت 
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نانبر روي كیفیتآلفا آمیالزتاثیرات مثبت 
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روي كیفیت نانبر امولیسیفایرتاثیرات مثبت 

ssl
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روي كیفیت نانبر تاثیرات آب 

آب سختآب نیمه سختآب نرم

آلمانیدرجه30آلمانیدرجه18درجه آلمانی8

کشش کمسختی خمیر و گلوتنخمیر شل و نرم 

حجم کمگازحفظخلل و فرج نا منظم

وفرج ریزخللنان مطلوب با  حجم مناسبطعم بیات

زمان تخمیر طوالنی

م هااز بین بردن میکروارگانیس
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با تشکر از توجه شما


