
  نان تولید در شیرین جوش مصرف مضرات
   ١٣٨۶خرداد٢٩

   :مقدمه

  
قالـب سـه     گـرم در 500 تـا  315انسانها بنا به رسم و رفتار دیرینه غذایی خود روزانه بین        ما هر یک از              

صرف نـان بخـش قابـل    مـ  از طریـق . کنیم که بعنوان قوت اصـلی مـا تلقـی میگـردد     وعده غذایی نان مصرف می   
مواد نشاسته اي ، ویتامینها و بویژه مواد معـدنی   انرژي ، توجهی از مواد مغذي مورد نیاز بدن ما اعم از پروتئین ،            

 کلسیم بعنوان عنصر %40 آهن بعنوان عنصر اصلی بافت خون %80حدود  شود بطوریکه  بسیار ضروري تأمین می   
مـی    روي و فسفر مورد نیاز بدن ما از طریق مصرف نان تـأمین      توجهیاستخوانی و مقادیر قابل      اصلی بافت هاي  

   .مؤثري صورت پذیرد  وضع بهداشت و کیفیت نان اقدامات بنابراین الزم است در جهت بهبود و ارتقاء. شود 

  

دارد عـاملی اسـت      در تعیین میزان کیفیت نان نقـش مهمـی          یکی از عواملی که           
 هنگـام اسـتفاده از جـوش     . کنـد   که به ور آمدن خمیر و پـف کـردن نـان کمـک مـی               

کلیدي تخمیر صـورت   غیر از ایجاد گاز کربنیک و حالت تورم ، هیچ یک از فعل و انفعاالت              شیرین ، 
مـصرف آن عـالوه بـر بـروز      گیرد و در نتیجـه ارزش غـذایی نـان حاصـل از آن کـاهش مـی یابـد و           نمی

 را …اخـتالل در رشـد و نمـو و     گوارشی ، موجبات بروز کم خـونی ، پـوکی اسـتخوان و         عوارض سوء   
دت افـزایش و در  دور ریـز آن را بـه شـ    نماید ضمن آنکه مانـدگاري نـان را کـم و ضـایعات و     فراهم می 

  .نماید اقتصاد یک کشور تحمیل می نهایت خسارات اقتصادي زیادي را نیز به مردم و

  

در تولیـد  » مضرات مـصرف جـوش شـیرین   «و متقابالً  » تخمیر خواص و مزایاي  «با توجه به اهمیت               
 خمیـر تـرش   فرآیند تولید نانهاي سنتی و جایگزین آن با مایه خمیر یا   نان ، برنامه حذف جوش شیرین از      

بـا توجـه   . می باشد که تمامی کشورهاي فارسی زبان باید در اجراي آن تـالش کننـد    یکی از برنامه هاي 
آمـوزش   فرایند تخمیر به زمان و حوصله بیشتر ي نیاز دارد این مهم مقـدور نمـی گـردد مگـر بـا                به آنکه 

  اصاحبان و کارگران نانوایی ه

شیرین از نان هاي   سازي این قشر امکان حذف جوشپس به یاد بسپاریم تنها در صورت آگاه         
  .تولیدي مقدور می گردد 
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  :شیرین مضرات جوش 

  : از مضرات مصرف جوش شیرین در تولید نان عبارتند

  

، کلسیم و روي را به دنبال   و در نتیجه اختالل در جذب آهن ممانعت از انجام عملیات تخمیر – 1
  .دارد

  .ده در نان مزه نامطبوعی ایجاد می کند سدیم باقیمان کربنات – 2
  .محیط دهان مزه صابونی ایجاد می کند   و قلیایی شدنPHافزایش  – 3
      مصرف بی کربنات سدیم – 4

   :تخمیر مزایای***

  

تخمیر خواص متابولیک نیز داشته و سازنده چند نوع از  میکرو ارگانیسم هاي تولید شده در فرآیند – 1
  . هستندB ویتامینهاي گروه

هاي   در حین عمل تخمیر ، الکل و اسید تولید شده موجب توقف رشد و نابودي میکروارگانیسم– 2
  .پاتوژن گردیده و بهداشت خمیر و نان را تقویت می کند

مواد معطري تولید می شود که سبب ایجاد طعم و عطر مطبوع در نان می  در حین عمل تخمیر ، – 3
  .گردد

 ت تولید اسید و ایجاد حالت کلوئیدي گلوتن موجب ماندگاري بیشتر نان می به علpH کاهش – 4
  .شود
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