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نان به سبب ارزش غذایی زیاد و قیمت مناسب آن ،اصلی
ترین غذاي مردم است ،هر ایرانی بطور متوسط در طول سال
نسبت به دیگر رژیم غذایی بیشتر نان مصرف میکند .مقداري
از ویتامینها  ،آهن ،کلسیم و پروتئین مورد نیاز بدن ما در نان
وجود دارد .امروز مشخص شده است که بعضی از بیماریها مانند
سوء هاضمه ،کم خونی ،سوءتغذیه و رشد کم کودکان میتواند
به علت مصرف نان نامرغوب میباشد .بنابراین ،براي رسیدن به
کیفیت مطلوب ،بایـد از افزودنـی هـاي غـذایی کاربردي و مواد
کمك فرآیند که باعث بهبود کیفیت نـان مـیشـوند ،استفاده
کرد .بهبود دهنده به گروه بزرگی از مواد اطالق میگردد که به
منظور بهبود برخی خواص خمیر و کیفیت نهایی نان به آرد
گندم و یا خمیر آن افزوده میشود .از مزایاي بهبود دهنده ها
در خمیر این است که به گسترش خمیر سرعت میبخشد و
زمان ورآمدن خمیر را کاهش می دهد و آن را نسبت به شرایط
مختلف آب و هوایی و دمایی مقاوم میسازد و از وا رفتن خمیر
در مرحله تخمیر نهایی و پخت نان جلوگیري میکند .در
صنایع آرد و نان ،بهبود دهندهها به توزیع و پخش اجزاء کمك
کرده ،باعث افزایش کیفیت نان و قابلیت ماندگاري آن میشوند.
واژه های کلیدی
بهبود دهنده ،خصوصیات کیفیت ،نان
مقدمه
نان بخش اساسـی از رژیـم غـذایی اسـت .اولـین نـان در حـدود
 11111تا  12111سال قبل در نتیجه آزمـایش آب و آرد دانـه هـاي
مختلف تهیه شده اسـت .بـر اسـا بررسـیهـاي سـازمان خواروبـار
وکشاورزي در خاورمیانه و خـاور نزدیـك ،حـدود  01درصـد انـرژي
روزانه از نان و سایر مشتقات غذایی گندم تامین مـی شـود .در ایـران
بیش از  01درصد انرژي مصرفی از مواد غذایی گیاهی میباشـد ،کـه
 64درصد سهم غالت است و از این مقـدار سـهم نـان  41درصـد در

شهرها و  61درصد پـروتیین دریـافتی خـود و هـر فـرد کـم درآمـد
روستایی  66درصد انرژي و  00درصد پـروتیین دریـافتی خـود را از
محل مصرف نان تامین نموده است ].[2،1
در صنعت نان ،بهینه سازي خصوصیات خمیر و بهبـود کیفیــت
و ماندگاري محصـول نهـایی در اولویـت قــرار دارد .بــراي مــصرف
کننـده خصوصیات حسی محصول بیـشترین اهمیـت را دارد .پـس از
پخـت ،تازگی نان به سـرعت از بـین میـرود و بنـابراین نـان بــدون
تـازگی هـم قابلیت فروش نخواهد داشت .ضایعات صنعت نان در اثـر
پدیده بیــاتی ،از لحــاا اقتــصادي اهمیــت بــسیار زیــادي دارد.
بیـاتی نـان ،فراینـد پیچیدهاي است که عوامل مختلفی در پیـدایش
آن دخالـت دارنـد و در طی آن ،پذیرش محصوالت نـانوایی کــاهش
مـییابـد .در حـالی کـه مصـرف کننـدگان ،محصـوالت بـا کیفیـت و
مانـدگاري بـاالتر را تـر جیح میدهند .بنابر این براي بهبـود کیفیـت
نان در صعنت از انواع بهبود کنندههـا و افزودنـی اسـتفاده مـیکننـد
].[3،1
واژه بهبود دهنده به گروه بزرگی از مواد اطالق میگردد که بـه
منظور بهبود برخی خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نهایی نان بـه
آرد گندم و یا خمیر آن افزوده میشود .در صنایع آرد و نان ،استفاده
از این واژه کامالً معمول بوده و غالباً شامل چندین جزء به همراه یك
حامل است ،که به توزیع و پخش اجزاء کمك کرده ،باعـث سـهولت
استفاده از تمامی اجزاء موجود در ترکیـب بهبـود دهنـده مـیشـود.
بهبود دهندهها باعث افزایش کیفیـت نـان و قابلیـت مانـدگاري آن
میشوند .از مزایاي بهبود دهندهها در خمیر این است که به گسترش
خمیر سرعت میبخشد و زمان ور آمدن خمیر را کاهش مـیدهـد و
آن را نسبت به شرایط مختلف آب و هوایی و دمایی مقاوم میسازد و
از وا رفتن خمیر در مرحله تخمیـر نهـایی و پخـت نـان جلـوگیري
میکند ].[6،2
بهبود دهندهها با اثرات اختصاصی براي تهیه نانها ارائه میشوند
و باعث رفع عیوب نان میگردند .کاربرد همه بهبود دهندهها مشـابه
هم نبوده و بعضی از آنها کامالً عکس بعضی دیگر عمل میکننـد.
بنابراین قبل از پس از وارد آمدن فشار ،مجدداً به شـکل اولیـه خـود

برگردد .همین پدیده است که تاثیر عمیقی در زمینه تشخیص تازگی
نان بر مصرف کننده میگذارد .هدف از این مطالعه بررسی تاثیر انواع
بهبود کننده (دهنده ها) بر خصوصیات کیفی ،فیزیکوشیمیایی ،بافتی،
رئولوژیکی و حسی انواع نانها است.
اسیدآسکوربیک
اسید آسکوربیك جز مواد افزودنی آرد و اکسید کننده ،کـه واقـع
گروه هاي سولفیدریل موجود در گلوتن را به دي سولفید  s-sاکسید
میکند بنابراین تحت عوامل اکسید کننده گلوتن سفت شـده ،اسـید
آسکوربیك در حضور اکسـینن بـه دهیدروآسـکوربیك اسـید تبـدیل
میشود ] .[1میزان مصرف اسید آسـکوربیك بـه عنـوان یـك عامـل
بهبود دهنده به نوع آرد ،یا به طور دقیقتر به میزان خاکستر ،مقدار و
کیفیت گلوتن ،شر ایط تهیـه خمیـر بـه ویـنه نـوع و زمـان آمیخـتن
بستگی دارد ] ،[3مقدار اسیدآسکوربیك مصرفی  11-211 ppmبـر
پایه وزن خشك آرد است ،چنانچه بیش از حد استفاده شود نـه تنهـا
اثر بهبود دهندگی ندارد بلکه اثرات زیان بار نیـز دارد و باعـث سـفت
شدن خمیر،کاهش حجم نان و نامطلوب شدن بافت درونی مـیشـود
] .[2اثر نهایی اسید آسکوربیك افزایش قابلیـت خمیـر در نگـه داري
گاز و تولید نان با ساختار سلولی ریز و یکنواخت که در نتیجه باعـث
نرمی مغز نان نرمی میشود و چنانچه خاصیت ارتجاعی داشته باشـد
بعد از وارد آمدن فشار ،مجددا به شکل اولیه خود بر میگردد ].[6
تاثیر اسید آسـکوربیك بـر خـواص رئولـوژیکی خمیـر زیـادتر از
برومات پتاسیم میباشد ] 41 ppm ،[5اسید آسکوربیك روي خواص
رئولوژیکی خمیر تافتون اثر بهبود دهندگی دارد .اگر از مخلوط ppm
 41اسید آسکوربیك و  %1/5امولسیفایر مونـودي گلسـیرید اسـتفاده
شود باعث به تعویق انداختن بیاتی در نـان تـافتون مـیشـود .اسـید
اسکوربیك باعث افزایش ثبات خمیر بـه میـزان  %31-15و مقاومـت
خمیر به مقدار  %61-21و مقاومت در برابر کشـش دو برابـر افـزایش
پیدا میشود ] .[4از طرفی دیگر خمیرهاي که به صورت منجمد نگه
داشته می شوند مخمرهایشان در طول نگهداري در شرایط انجمـاد از
بین می روند ،باعث تولید مواد احیا کننده به وینه گلوتاتیون که باعث
کاهش قدرت گلوتن و ضعیف شدن پیونـدهاي ديسـولفیدي اسـت،
میشوند] ،[0با توجه به اثرات منفی انجمـاد بـر کیفیـت خمیرهـاي
منجمد نیاز است از آرد مناسـب و همچنـین بهبـود دهنـده مناسـب
مانند اسی دآسکوربیك و آنزیم استفاده شود .نان اشـتردل بـه صـورت
منجمد در  -10درجه سانتیگراد به مدت  0روز میمانـد بعـد از یـ
زدایی و تخمیر در رطوبت نسبی  %01در دماي  61درجه سـانتیگراد
به مدت  65دقیقه ماندن ،بعد پخت میشود .افزودن اسید آسکوربیك
با آلفا آمیالز باعث بهبود خـواص رئولـوژیکی آن مـیشـود ،بـا اوزان
حـدود  111 ppmاسیدآسـکوربیك و  511 ppmآلفــا آمـیالز قــدرت
خمیر ،قابلیت کشش خمیر حجم مخصـوص نـان اشـترودل افـزایش
مییابد ].[8

آنزیم
معموال آنزیم هاي تجزیه کننده پروتئین روي خـواص رئولـوژیکی
نسبت به آنزیمهاي تجزیهکننده نشاسته تاثیر بهتري دارند ] ،[0یکی
از راههاي کاهش سرعت بیـاتی نـان افـزودن آنـزیمهـا مـیباشـد ،از
مهمترین آنزیمها آمیالز و پروتئاز است ] .[11در ادامه به چند مـورد
از آنزیمها اشاره شده است.
آنزیم آلفا آمیالز
آنزیم آلفا آمیالز باعث شکستن گرانولهاي نشاسته متورم حـاوي
آمیلوز و آمیلو پکتین به مولکولهاي کوچکتر که داراي زنجیـر کوتـاه
بدون انشعاب ،به نام دکسترین هستند ،تبدیل میکننـد .بـا افـزایش
حرارت در حین پخت ،فعالیت آنزیم افزایش مییابد .به دنبال فعالیت
آلفا آمیالز ،بتا آمیالز نیز فعال شـده و نشاسـته بـه مـالتوز تبـدیل و
مالتوز بعد از تشکیل ،توسـط مخمرهـا تخمیـر شـده و مقـداري گـاز
دياکسیدکربن در خمیر ایجاد میکند .هـدف اصـلی از افـزودن آلفـا
آمیالز به خمیر تولید گاز است ،امـا اثـرات دیگـري چـون بهبـود در
نگهداري گاز ،افزایش حجم نان و نرمی و تردي هم دارد ].[11
رایج ترین منبع آلفا آمیالز براي افزودن به خمیر نان ،آرد گنـدم
یا جو جوانه زده ،قارچ اوریزا است ،که تفاوت این آنزیمها در مقاومـت
حرارتیشان هست ] ،[12هر چه مقاومت آلفا آمیالز به حرارت بیشتر
باشد در حین پخت نشاسته بیشتري را خواهد شکسـت .آلفـا آمـیالز
باکتریایی مقاومتتر از آلفا آمیالز جو جوانه زده و آن نیز مقاوم تـر از
آلفا آمـیالز قـارچی اسـت ] .[1نشاسـته سـالم در دمـاي  31درجـه
سانتیگراد به اندازه  %31درصد وزن خود آب جذب میکند در حالی
که نشاسته آسیب دیده بیش از  %31از وزن خود آب جذب مـیکنـد
] [1هر چند که آلفا آمیالز از طریـق افـزایش جـذب آب باعـث بـه
تاخیر انداختن رتروگرداسیون نشاسته و بالطبع بیاتی محصول نهـایی
میشود ،ولی بر اسا تحقیقات انجام شـده مصـرف بـیش از انـدازه
آمیالز در فرموالسیون محصوالت ،جذب آب خمیر به طور نامناسـبی
زیاد شده که موجب ایجاد بافتی خمیـري ،چسـبنده ،غیراالسـتیك و
مرطوب میشود ] .[13هر چند که آنزیم آمیالز باعث افـزایش زمـان
توسـعه خمیــر مــیشــود؛ ،امــا افــزایش بــیش از حــد ایــن آنــزیم در
فرموالسیون خمیر نیز زمان توسعه را کاهش میدهد که این به دلیل
تولید بیش از حد دکسترین است ].[16
کمترین دوز آمیالز بیشترین حجم مخصوص را ایجـاد مـیکنـد.
همچنین آمیالز منجر به کاهش سفتی در نان مـیشـود امـا سـرعت
بیاتی را نمیتواند اصالح کند ] [16حضور آنزیم آمـیالز و پروتئـاز در
خمیر محصوالت نانوایی به ترتیب از طریق تجزیه نشاسته و پـروتئین
سبب افزایش درجه نرم شدن خمیر و همچنین باعث بهبـود خـواص
االستیك بافت نان میشوند ] [10،14در اثر اضافه کردن این آنزیم به
خمیر ،باعث افزایش حجم قـرص نـان و بهبـود سـاختار پوسـته کـه
درنتیجه پوسته و بافت نرمی خواهد بود ] .[18عصاره حاصـل از جـو
دوسر داراي فعالیت آمیالزي است ،که به عنوان یك بهبود دهنده نان
باعث ایجاد بافت نان و خمیر منسجم تر و ساختار آن مقـاومتـر و در
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نتیجه ظرفیت نگهداري گاز و حجم مخصوص نان باالتر شـود و عـدد
فالینگ نـامبر آرد بهینـه شـود ،همچنـین عصـاره جـو دوسـر داراي
مقادیري پروتئاز و لیپاز هست که باعث بهبود خواص رئولوژیکی نـان
می شود و از لحاا ارزیابی حسی نانی که در آن عصاره جو دوسر بکار
برده شده بسیار قابل قبول است ].[10

پارامترهاي منحنی آلوئه گراف را افزایش و خواص رئولوژیکی خمیر را
بهبود میدهد ].)[0
پروتئازها در نان بدون گلوتن در جهت بهبود خواص نان استفاده
میشون د .برخی افراد مبتال به بیماري سلیاک مبتال بـه عـدم تحمـل
گلوتن زمینه اي عالی دارند .گلوتن در ساختار نان نقـش مهمـی دارد
پس در نان هایی که گلوتن ندارند ،براي اینکه ساختار مناسب داشـته
باشند باید یك سري بهبود دهندها امولسـیفایرها ماننـد آرد بـرنج و
آنــزیمهــاي پروتئــاز ماــل پاپــاین و ســوبتلیزین (کــه از باســیلو
لیشوفورمیس بدست می آید) و باسیلولیزین ( که از باسیلو بدسـت
می اید ) و پروتئاز هـاي آسـپرژیلو اوریـزا و آسـپرژیلو ملـو و
ترموآز یـا ترمـولیزین (کـه از باسـیلو اسـتئاروترموفیلو بدسـت
میآید) استفاده بشوند .آنزیمهاي پاپاین و باسیلولیزین و سوبتلیزین
حجم مخصوص نان را در طول تخمیر و پخت افزایش و سفتی نان را
کاهش میدهد و در مغز نان حبابهاي مناسب و خوبی ایجاد میکند
] .[22پروتئازهاي آسپرژیلو بیشتر پیوندها ،در حـالی کـه ترمـوآز
پیوندهاي آن ترمینال در اسیدآمینه هاي والین ,لوسین ,ایزولوسین را
هیدرولیز می کند ،از این رو اختصاصی است .ترموآز باعث تولید نـانی
بــا ســاختار ظریــف و حفــرههــاي کوچــك نســبت بــه پروتئــازهــاي
آسپرژیلو می شود .همچنین ترموآز سفتی نان را کم و حجم نان را
زیاد اما بر روي رنگ نان زیاد تاثیري ندارد و سرعت کریستالیزاسیون
را در طول ذخیره سازي کاهش میدهد ].[23

آنزیم هگزواکسیداز

آنزیم پنتوزاناز

آنزیم هگزواکسیداز مـوثرتر از گلـوکز اکسـیداز اسـت ،چـرا کـه
می تواند از چند سوبسترا (مونوساکارید و الیگوساکارید) استفاده کند.
این آنزیم مقداري آب اکسیننه آزاد را که باعث ایجاد اکسید گروههاي
تیول گلوتن و تقویت شبکه گلوتن میشود ،در نتیجـه موجـب ثبـات
خمیر ،کاهش چسبندگی و افزایش حجم نان ،بافـت لطیـف و حالـت
اسفنجی در نان میشود ].[0

نقش آن تبدیل پنتوز به مولکول هاي کوچکتر که بر روي جـذب
آب آرد و نرم شدن خمیر موثرند را دارد .در اثر تجزیـه پنتـوزان ،آب
پیوسته یا آب داراي پیوند بـا پنتـوزان آزاد تبـدیل شـده کـه باعـث
کاهش جذب آب خمیر و نرم شدن خمیر شده که حالت چسـبندگی
ندارد ] .[0پنتوزاناز با پروتئاز باعث افزایش حجم قرص نان بـا بـدون
تاثیر بر روي شکل آن میشود ].[14

آنزیم پروتئاز

آنزیم لیپوکسی ژناز
لیپوکسینناز باسـیلو سـوبتیلیس در فرآینـد پخـت نـان بکـار
می رود ،خمیر داراي بهبود شونده لیپوکسی ژناز اثر تقویتی بیشتري و
در نتیجه بهبود کیفیت در بافت و ساختار نان را دارد .در واقع با عمل
لیپوکسیژناز ،پراکسید و هیدروپراکسید تشکیل می شود ،که ایـن هـا
گروههاي تیول را اکسید و به فرم ديسـولفید تبـدیل مـیکننـد21 .
میکرو/گرم لیپوکسیژناز روي خواص رئولـوژي اثـر تقویـت کننـدگی
داشته و در نتیجه حجم قرص نان را زیـاد مـیکنـد ] [26در نتیجـه
خمیر بهبود شده با لیپوکسیژناز تولرانس یا تحمل مخلـوط کـردن و
زمان استراحت باالیی دارد ].[25

آنزیم گلوکز اکسیداز
گلوکز اکسـیداز خـواص عملکـردي خمیـر را تغییـر و سـفتی و
االستیسیته را زیاد ،همچنین کیفیت و حجم مخصوص نـان را بهبـود
میدهد .نسبت تاثیر گلوکز اکسیداز بر بتا گلوکز بیشتر از آلفا گلـوکز
است ] .[0گلوکز اکسـیداز بتـا گلـوکز را بـه گلوکونودلتـا الکتـون و
هیدروژن پراکسید تبدیل مـی کنـد ،هیـدروژن پراکسـید گـروههـاي
سولفیدریل را اکسید و باندهاي ديسولفیدي ایجـاد مـیکنـد ]،[14
این آنزیم در سالهاي اخیر همراه با اسید اسکوربیك افـزوده مـیشـد
] . [1گلوکز اکسیداز و تـرانس گلوتامینـاز اثـر سـنرژیکی روي قـوت
خمیر از زمان وارد شدن هوا به آن تا خارج شدن هوا از آن دارد ،اثـر
اولیه گلوکز اکسیداز بهبود شکل قرص نان و دومین اثرش مربوط بـه
بهبود حجم نان است ] .[0گلوکز اکسیداز قوام خمیر را زیاد ،مدول از
دست دادن و نگه داري را زیاد و تاننانـت تتـا را کـم مـیکنـد .آنـزیم
گلوکز اکسیداز سفتی مغز نان را کاهش و باعث ایجـاد تعـداد زیـادي
سلولهاي هوایی ریزي در ساختار مغز نان میشود ].[14

هیدرولیز محدود باعث افزایش کیفیت نان میشود که مربوط بـه
انعطاف پذیري شبکه گلوتنی بـدون تخریـب آن بـا اصـالح مقاومـت
خمیر توسط پروتئاز سلول هاي گازي ایجاد شده توسط مخمر اجـازه
انبساط پیدا خواهند کرد و به این ترتیب فشـردگی و بـالطبع سـفتی
آن کاهش خواهد یافت ،در نتیجه مقاومت خمیر کـاهش و محصـول
حجیم تر و بافت داخلی نرم تر میشـود ] ،[21از طرفـی اگـر مقـدار
پروتئار بیش از حد باشد نه تنها مقاومت خمیر اصالح نمیشود بلکـه
شبکه گلوتنی ضعیف و قابلیت نگهداري گازهاي تولید شده را نخواهد
داشت ،بافت فشرده و سفتی خواهد داشت ] .[0پروتئاز زمان اختالط،
مــدول االستیسـیته و مقاومــت بــه توســعه خمیــر را کــاهش و نــر
استراحت خمیر را افـزایش مـیدهـد ] .[0پروتئـاز از طریـق تجزیـه
پروتئین موجب افزایش کشـش پـذیري و درجـه نـرم شـدن خمیـر
مــیشــوند ] .[21کــاربرد همزمــان پروتئــاز و تــرانس گلوتامینــاز

آرد مالت
آرد مالت داراي مقادیر زیادي آنزیم آمیالز است که بعنوان بهبود
دهنده به آردهایی با گلوتن قوي اضافه میشود ،در نتیجه باعث بهبود
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تورم و ژالتینه شدن نشاسته و نرم شـدن خمیـر و بـاالرفتن قابلیـت
کشش گلوتن میشود ].[1
آرد سویا
به عنوان بهبود دهنده به میزان  %2-1استفاده میشود .ایـن آرد
از طریق اکسیداسیون به احتبا گاز کمك و مقدار جذب آب مـورد
نیاز را افزایش داده ] [24آرد سـویا جوانـه زده و جوانـه نـزده بـدون
چربی باعث افزایش جذب آب ،ماکزیمم زمان قوام و پایـداري خمیـر
میشود ] .[20اضافه کردن  3و  %5آرد سویا ،کنسانتره پروتئین سویا
و ایزوله پروتیئن سویا درخمیر نان باعث افزایش میـزان جـذب آب و
زمان گسترش خمیر میشوند ] .[28شـیر خشـك سـویا هـم باعـث
افزایش در جذب آب ،زمان گسترش ،پایداري و مقاومـت بـه کشـش
میشود ].[20
مالس
مال در جهت بهبـود خصوصـیات رئولـوژیکی خمیـر اسـتفاده
میشود .با افزودن 1تا  %0مال به خمیر جـذب آب در آرد کـاهش
مییابد ،قند انورت باعث جذب و نگهداري آب ،افزایش زمـان توسـعه
خمیر و زمان مقاومت خمیر که نشان دهنده ي مقاومت خمیر نسبت
به عمل مخلوط کردن است ،میشود .درجه سسـت شـدن خمیـر بـا
افزودن سطوح مختلف مال کاهش مییابد و  %0مال سفت ترین
خمیر را ایجاد میکند .افزودن مال حجم مخصوص نان را زیاد و به
دلیل داشتن قند انورت بیاتی را کاهش میدهد ].[31

 %11باعث تجزیه پروتئین و تضعیف خمیـر مـیشـود .جوانـه گنـدم
بدون چربی در مقدار  %3-1همان اثر را بر پیوندهاي سولفیدي دارد،
اما مقدار گلوتن مرطوب را کاهش میدهد ،نـان حـاوي  %3-1جوانـه
گندم االستیسته ،انسجام و حالت ارتجاعی مشابهی دارند ولـی کمـی
سفتتر اما نان حاوي  %11-5جوانه گندم کم حجمتر و خیلـی زیـاد
سفت است ].[31
پروتئین پالسمای گاوی
حفظ رطوبت بعد از پخت در نان بدونگلوتن ،در افزایش کیفیت
و کاهش سفتی نان تاثیر زیادي دارد .با افزودن پروتئین گـاوي فریـز
داریر شده و اولترافیلتر شده همراه با ساکارز و یا اینولین به نان بدون
گلوتن باعث بهبود خصوصیات نان مانند نان گلـوتندار مـیشـود .در
واقع اینولین و ساکارز مانع از دست دادن رطوبت نـان بعـد از پخـت
می شوند .با افزودن پروتئین گاوي فریز درایر شده و اولترافیلـر شـده
همراه با اینولین ( )pufiو پروتئین گاوي فریز درایر شده اولترافیلتـر
شده همراه بـا سـاکارز ( )pufsبـه نـان مـدول یانـگ آن را کـاهش
میدهد .ولی در نانهاي حاوي  pufiو  pufsبه دلیـل داشـتن تـنش
کم ,بیاتی و سفتی آنها نیز کمتر میشود .اینولین ,ساکارز و پـروتئین
گاوي پایداري سلولهاي گازي را در خمیر نان زیاد میکنند ،بنـابراین
باعث یکنواختی سلولهاي گازي در بافت نان میشود .با افزودن pufi
و  pufsبه نان سفتی نان را کاهش اما حجم نان را افزایش مـییابـد.
رنگ نان با افزودن  pufiنسبت  pufsروشنتـر مـیشـود .پـس در
نتیجــه بــا افــزودن  pufiو  pufsبــه نــان بــدون گلــوتن مــیتــوان
وینگیهایش را مشابه نان گلوتندار کرد ].[32

احیاکننده
از این مواد زمانی که خمیر گلوتن خیلـی قـوي باشـد ،اسـتفاده
می کنند .در نتیجه پیونـدهاي دي سـولفیدي را در گلـوتن کـاهش و
گلوتن نرم میشود و زمان مخلوط کردن خمیر کوتـاه و عمـل آمـدن
خمیر هم تسریع می شود .یکی از این مواد ال سیستئین هیدروکلراید
است .این ماده احیا کننده االستیسیته خمیر را کم و شـکل پـذیري
خمیر را بهبود و همچنین درصد جذب آب خمیر و زمان پخت نـان
را کاهش میدهد (.)1
جوانه گندم
جوانه گندم یکی از فرآوردهاي جانبی در صنعت آرد سـازي کـه
حاوي مقادیري زیادي آنزیم ,اسیدآمینه ،آنتی اکسیدان ,ویتامینهاي
گروه  Bو فیبر رژیمی است .جوانه گندم را میتوان به دو صـورت در
جهت بهبود کیفیت نان استفاده میکنند )1 :جوانـه گنـدم خـام)2 ،
جوانه گندم بدون چربی .با اضافه کـردن جوانـه گنـدم خـام طبیعـی
باعث افزایش رطوبت گلوتن خمیـر مـی یابـد .آنـزیم لیپوکسـی ژنـاز
موجود در جوانه چربی را به هیدروژن پراکسید تبدیل کرده ،سپس با
گروه هاي سولفیدریل واکـنش و بانـدهاي دي سـولفیدي را تشـکیل
میدهد .با افزودن  %3-1جوانه گندم به خمیر باعث افزایش استحکام
گلوتن میشود .در صورتی که با اضافه شدن جوانه گندم به مقدار -5

فیبر
فیبر یکی از افزودنی ها در نان بدون گلوتن است ،که باعث بهبود
خصوصیات نان میشود .فیبر ها دو دسته هسـتند )1 :فیبـر محلـول،
 ) 2فیبر نا محلول .فیبر محلـول (نوتریـوز و پلـی دکسـتروز ) و فیبـر
نامحلول (فیبر سیب زمینـی ,نخـود ,بـامبو و جـو دوسـر ) اسـت .بـا
افزودن فیبر محلول ثبات خمیر و االستیسـیته خمیـر را کـاهش ،در
حالی که فیبر هـاي نـامحلول االستیسـیته و ثبـات خمیـر را خیلـی
افزایش می دهند .در واقع فیبرها با اثر بر ساختار درونی خمیر باعـث
تغییراتی در ثبات و االستیسته خمیر میشوند .فیبر هاي محلـول بـه
نان بافت منسجم تر و یکنواخت تـري مـیدهنـد .فیبرهـاي محلـول
ذرات آرد و نشاسته را میپوشانند ،خمیري منسجم کـه توانـایی نگـه
داري ظرفیت باالیی از گاز را دارد تولیـد مـی کننـد .امـا فیبـر هـاي
نامحلول در ساختار داخلی نان باعث ایجاد یك سري نقاط پارگی ،که
در نتیجه آن گازهاي تولیدي خارج میشوند .با افزودن فیبـر محلـول
به نان ،حجم مخصوص نان و دانسیته افزایش ولی سفتی و شـفافیت
پوسته کاهش می یابد .در بین فیبر هاي نـامحلول فیبـر بـامبو و جـو
دوسر نسبت به بقیه فیبر هاي نامحلول حجم نـان را زیـاد و سـختی
نان را کاهش میدهند ].[33
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گلوتن هیدرولیز شده
گلوتن هیدرولیز شده به عنوان بهبود دهنـده در آرد بـا کیفیـت
پایین استفاده میشود .بـا هیـدرولیز گلـوتن خصوصـیات عملکـردي
یعنی امولسیون کنندگی و تولید کف آن زیاد میشود .گلوتنی کـه از
گندم نرم و گلوتنی که از پاستا استخراج میشوند با آنزیمهاي آلکاالز
و پانکراتین هیدرولیز و گلـوتنهـاي هیـدرولیز شـده بعنـوان بهبـود
دهنده استفاده میشوند .آلکاالز درجه هیـدرولیز بـاالتري نسـبت بـه
پانکراتین دارد .در طی هیدرولیز این دو گلـوتن خاصـیت امولسـیون
کنندگی آنها بدلیل کـاهش جـرم مولکـولی گلـوتن طـی هیـدرولیز،
افزایش مییابد .پروتئین در دیسپرسیون باعث کاهش کشش سطحی
بین مولکولهاي هوا و آب شده ،در نتیجه با ایجـاد هیـدرولیز گلـوتن
باعث ایجاد تولید زیاد میشود .با افزودن  %1گلوتن گنـدم و پاسـتاي
هیدرولیز شده با آنزیم آلکاالز و پانکراتین به آردي با کیفیـت پـایین
مقدار جذب آب آرد زیاد شده ،و در واقع مقدار جـذب آب بـه انـدازه
مقدار جذب آب در آرد با کیفیت باال میرسد .با افزودن گلـوتنهـاي
هیدرولیز شده به آرد با کیفیت کم خمیر بیشترین پیك ویسـکوزیته
را در منحنی آمیلوگراف بدست مـی آورد .همچنـین گلـوتن گنـدم و
پاستاي هیدرولیز شده با درجه هیدرولیز %8توسـط پـانکراتین زمـان
توسعه و پایداري حرارتی را در خمیر حاصل از آرد با کیفیـت پـایین
زیاد میکند ،در واقع باعث افزایش زمـان توسـعه ,االستیسـته خمیـر
می شود .بنابراین توسـعه پـذیري چنـین خمیـري بـه دلیـل اصـالح
پیوندهاي عرضی پروتئینها افزایش مییابد .با افزودن گلوتن گندم و
پاستاي هیدرولیز شده با درجه هیدرولیز  %8توسط پانکراتین بـه آرد
با کیفیت پایین خواص رئولوژیکی آن مشابه آرد با کیفیت باال میرود.
در صورتی که مقدار زیادي گلوتن پاستاي هیدرولیز شده به آرد کـم
کیفیت افزوده شود سختی نان به دلیل کمشدن ظرفیت نگهداري گاز
افزایش مییابد .ب ا اضافه شدن گلوتن پاستایی کـه توسـط پـانکراتین
هیدرولیز شده به آرد کم کیفیت باعث تولید نانی با انسجام و قابلیـت
جویدن مانند نان حاصل از آرد پر کیفیت میشود .پـس گلـوتنهـاي
هیدرولیز شده با درجه هیدرولیز  %8به عنـوان یـك بهبـود دهنـده
مناسب محسوب میشوند ].[36
نتیجهگیری
یکی از راههاي صحیح و مناسب جهت بهبود کیفیت نان و به
تأخیر انداختن کیفیت نان ،استفاده از بهبود کنندهها در فرموالسیون
خمیر میباشد .این مواد مسئول افزایش ظرفیت جذب آب ونگهداري
آن در نان میباشند ،بهبود دهندهها براي افرایش کیفیت آرد مصرفی
و در نتیجه بهبود کیفیت محصول نهایی استفاده میشوند و عالوه بر
افزایش کیفیت ،باعث افزایش ماندگاري نان ،افزایش سرعت تخمیر،
کاهش زمان ور آ مدن ،افزایش نرمی و تازگی نان و در نتیجه باعث
بهتر جویده شدن میشوند و همچنین شکل بهتري هم به محصول
نهایی میبخشند .با توجه به شرایط اقلیمی کشورها ،کیفیت آردهاي
داخلی و خارجی از نظر دارا بودن ویتامین و پروتئین و برخی آنزیمها
پایین میباشند که یکی از عوامل تولید نان با کیفیتهاي مختلف،

نوع آرد مصرفی است .از این جهت با استفاده از بهبود دهندههاي نان
که با انواع ویتامین ،پروتئین و آنریمها ،غنی شدهاند ،میتوان کیفیت
نان را بهبود بخشید .نتایج حاصل از این مطالعات نشان داد استفاده
از بهبود دهنده متناسب با اوزان مختلف در نانهاي مختلف میتوان
به کیفیت بهتري از نانها رسید.
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