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 توليد نان و كيك از آرد تركيبي گندم و جو بدون پوشينه

 

 2و حمیدرضا کمیلی *1زهرا شیخ االسالمی

 

بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش و استادیار مهندسی کشاورزی  بخش تحقیقات فنی و: دانشیار 2و 1

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران. خراسان رضوی،استان کشاورزی و منابع طبیعی 

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

، محصووو تدر تولیوود ایوو  ای و جووایيزینی بخشووی از  نوودي مصوورفی بووا سووایر هووالت  محصووو ت ه ووه بهبووود

. تحمو  بیشوتر برخوی هوالت نجیور جوو بودون بو وینه بوه          داردو کواهش ضوایعات   ای در اقتصاد م وی  اهمیت ویژه

هوا سوبش  وده توا اسوتااده از آرد جوو       حساسویت بیشوتر  نودي بوه تونش      وهای حرارتوی و رطووبتی   تنش، خشکی

صوونایع آردبوور از اهمیووت خاصووی عنوووان جووایيزی  بخشووی از آرد  نوودي در تولیوود محصووو ت   بوودون بو ووینه بووه

خشو  جهوان قورار  رفتوه اسوت. م ابقوت کشوت جوو بوا          خشو  و نیموه   برخوردار با ود. کشوور ایوران در ناحیوه    

وری  ووود کووه از امکانووات و اراضووی موجووود در کشووور بووازدهی و بهووره   باعووت مووی  وورایآ آو و هوووایی کشووور 

بضواعت اسوت کوه توانوایی ت ییور      ورزان کو  . جو بودون بو وینه محصوول مناسوبی بورای کشوا       ودبیشتری حاص  

هوای اضوافی ندارنود. در حوال حاضور، جوو بودون بو وینه بوه مصور  خوورا             خوود را بوا اسوتااده از نهواده     محیآ

ای توانود ارزش افوزوده  هوایی ماننود نوان و کیو  موی     رسد. استااده از جوو بودون بو وینه در تولیود فورآورده     داي می

ایيزینی بخشووی از  نودي مصوورفی بوا سووایر محصوو ت کشوواورزی در تولیوود    جوو .را بورای ایوو  محصوول ایکوواد کنود   

، روش  واي بوه  واي در تهیوه نوان و      مقالوه . در ایو   ای اسوت هوای هوالت نیازمنود دانوش فنوی ویوژه      نان و فورآورده 

 کی  از آرد ترکیبی  ندي و جو بدون بو ینه ارائه  ده است.

 

 معرفی دستورالعمل

 ترکیبی گندم و جو بدون پوشینهتهیه نان بربری از آرد 

 وري آرد   088 آرد  ندي مورد اسوتااده در تولیود نوان بربوری از نوور سوتاره اسوت. فرموول نوان بربوری  وام            

 ووري  18 ووري مخموور خشوو  فعووال،   5 ووري نموو ،  18، (1) ووک    ووري آرد جووو بوودون بو ووینه  288سووتاره ، 

عنوووان افزودنووی طبیعووی  بووهاسووت. آسووکوربی  اسووید  یووا ویتووامی    آسووکوربی  اسووید  ووري 2/8صوومگ  وووار و 

هوای مکواز تهیوه    هوای معتبور فوروش افزودنوی    از  ورکت  آن را تووان کوه موی   وود  استااده موی  برای تقویت خمیر

  ووود.مووی و ریختووه ووري آ 088سوو ر روی آن ه و مخ وووش  وود ،زندر مخووزن هوو . مووواد خشوو  مووذکور کوورد

 وري روهو  نبواتی موایع بوه آن اضوافه  وود. خمیور حاصو  م واب  مراحو              18دقیقوه،   5زدن به مدت ر از ه ب

   سازی و  بخت  ود.آماده 2 ک  
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 دانه و آرد جو بدون پوشینه -1شکل 

 

 
   

 

 
 مراحل تهیه نان بربری از آرد ترکیبی گندم و جو بدون پوشینه -2شکل 
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 تولید نان و کیك از آرد ترکیبي گندم و جو بدون پوشینه

2 

 تهیه نان قالبی از آرد ترکیبی گندم و جو بدون پوشینه

 18 ووري نموو ،  12 ووري آرد جووو بوودون بو ووینه،  288 ووري آرد سووتاره،  088ابتوودا قووالبی،  تهیووه نووانبوورای 

صوورت خشو  در خمیر یور بوه     هبو اسوید   سوکوربی  آ وري   2/8 وري صومگ  ووار و     18 ري مخمر خشو  فعوال،   

   ووري روهوو  18زدن، دقیقووه هوو  5 ووري آو اضووافه  ووود. بعوود از  058دقیقووه مخ وووش کوورده و روی آن  3موودت 

   . ودتهیه و بخت نان کام  می 3 دن خمیر طب  مراح   ک  نباتی مایع ریخته و بر از آماده

 

 

 
 جو بدون پوشینهمراحل تهیه نان قالبی از آرد ترکیبی گندم و  -3شکل 
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 جو بدون پوشینهو  ترکیبی گندماز آرد تهیه کیك روغنی  

 وود. فرمو سویون   برای تهیه کی  روهنوی، از آرد  نودي نوول هموراه بوا آرد جوو بودون بو وینه اسوتااده موی          

بیکینوو   ووري  288روهوو  نبوواتی مووایع،  ووري  388بووودر  ووکر،  ووري  588 ووري آرد،  1888کیوو  روهنووی  ووام  

 وري  وربت اینوورت اسوت. بورای تهیوه  وربت اینوورت، یو  لیتور            128و  تخو  مور   عودد   0، وانی  ري  2بودر، 

  ووري  ووکر حوورارت داده، بووه محوو، جوووش آموودن،  ووع ه را خوواموش کوورده و سوو ر در حووال     088آو را بووا 

درصوود  25ا زدن، یوو   ووري سوویتری  اسووید بووه آن اضووافه کنیوود تووا سوورد  ووود. آرد جووو بوودون بو ووینه توو  هوو 

 و مخصووو  حکوو  بافووت، (. ایوو  کیوو  دارای4توانوود جووایيزی  آرد  نوودي موجووود در فرمووول  ووود ) ووک   مووی

ایو    البتوه رنو    .اسوت  خوال    نودي  آرد از  وده  تهیوه  کیو   از بهتور  حتوی  و مشوابه  رنو (  )طع ، حسی خوا 

 نودي و جوو بودون     اسوت. کیو  روهنوی تهیوه  وده از آرد ترکیبوی       بو وینه، سواید   وجوود  عودي  کی  بوه دلیو   

بووا تر و  ایت ذیووه ارزش کمتوور از فیتیوو  اسووید و معوودنی ویتووامی ، مووواد فیبوور، انوووار دا ووت  بووه دلیوو  بو ووینه

 یوو  کودکووان ت ذیووه بوورای بخصووو  خووانواده هووذایی سووبد ایوو  کیوو  در. اسووت برخوووردار بیشووتری مانوود اری

 در ت ییورات  انودکی  بوا  ایو  دسوتورالعم   . اسوت  ظواهر خووش  و خو ومزه  بووده و  بوا   هوذایی  ارزش بوا  وعوده میان

 کاربرد است.  قاب ( هیره و فنکانی اسانکی،) کی  برای تهیه انوار فرمول

 

 شدن اجرایی نحوه/ کارگیریبه فرآیند

کواربرد دا وته و    ،کیو   و نوان  تولیود  هوای صونعتی و کار واه   واحودهای  تمواي  در  وده  ذکور  هوای دستورالعم 

در کارخانکوات آرد  تووان آن را اجرایوی کورد.    هوای آموز وی بورای ایو  واحودهای تولیودی، موی       با بر زاری کار واه 

و از طریوو  کوواهش مصوور  و ضووایعات  نوودي و نووان و  کووردهتوووان جووو بوودون بو ووینه را تبوودی  بووه آرد نیووز مووی

   .کردوری اقتصادی ایکاد بهره، همچنی  کاهش واردات  ندي
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 پوشینه بدون جو و گندم ترکیبی آرد از روغنیك مراحل تهیه کی  -5شکل

 

ده از توزین مواد اولیه با استفا
ترازو دیجیتال

مخلوط کردن روغن، پودر شکر و
قي  مرغ با استفاده از همزن برتخم

دور در دقیقه و در 128با سرعت 
دقیقه 6مدت زمان 

افزودن شربت اینورت و آب 
به مرحله قبل و همزدن به  

دقیقه4مدت 

افزودن بیکینگ پودر و وانیل به
و ( گندم و جو بدون پوشینه)آرد 

ها به اضافه نمودن تدریجي آن
مخلوط مرحله قبل

55)گیری با وزن یکسان قالب
در کاغذهای نسوز و ظروف ( گرم

مخصوص کیک

170در )پخت در فر گردان 
20درجه سانتي گراد به مدت 

دقیقه

درجه 25)محیط دمایسرد کردن در 

(سانتي گراد

بندی در کیسه های  بسته
پلي اتیلن

11 



 

 

 69-65 ص/9311  پاییز و زمستان/ 3/ شماره 2جلد /ضایعات و پسماندهای کشاورزیمجله مدیریت 

  

 اثربخشی  مزایا و 

باعو    ،عوالوه بور ج وو یری از خوروز ارز     در فرمو سویون نوان و کیو  روهنوی    جوو بودون بو وینه     استااده از

 نوودي هووای کشوواورزی در تولیوود  هووای تولیوود  ووده و همچنووی  از مصوور  بوویش از حوود نهوواده   کوواهش هزینووه

و جوایيزینی  در فرمو سویون نوان   درصود آرد  نودي بوا آرد جوو بودون بو وینه        28جوایيزینی  کنود.  ج و یری می

بووا  محصووول  نهوواییسووبش تولیوود  روهنووی کیوو  در فرمو سوویوندرصوود آرد  نوودي بووا آرد جووو بوودون بو ووینه  25

در تولیوود و کورده  تبودی   بوه آرد  جوو بودون بو وینه را    توووان هوای آرد موی  هدر کارخانو   وود. کیایوت م  ووو موی   

. ا وور  کووردهووا، اسووتااده ای مناسووش آن، کیوو  و سووایر محصووو ت آردی ترکیبووی بووه دلیوو  محتوووای ت ذیووه نووان

 5/2توووان از واردات ، موویجووایيزی   ووود هووالت بووا سووایر منووابع روهنووی درصوود از فرمووول نووان یووا کیوو  28فقووآ 

 کرد.  می یون ت   ندي به کشور ج و یری 

 

 

15 


