
  تز است یا وان سىتی؟ وان صىعتی سالم

  

ّبی سٌتی، دارای جَش ضیزیي  غٌؼتی ّن هبًٌذ ًبى ّبی هی آیذ کِ آیب ًبى ّب پیص یي سَال ثزای خیلیا

تفبٍت دارد؟ دکتز   سٌتی ّبی ّبی غٌؼتی ثب اًَاع ًبى یب ًِ؟ ٍ ایٌکِ آیب ًَع آرد ٍ ًحَُ پخت ًبى ّستٌذ

ّب  داًطگبُ تزثیت هذرس ثِ ایي پزسص هحوذحسیي ػشیشی، هتخػع غٌبیغ غذایی ٍ ػضَ ّیبت ػلوی

  .پبسخ دادُ است

 

 

 تعزیف وان صىعتی چیست؟

ّب تَلیذ  در کبرخبًِ ّبیی ّستٌذ کِ در حجن سیبد ضًَذ؛ گزٍُ اٍل، ًبى غٌؼتی ثِ دٍ گزٍُ تقسین هی ّبی ًبى

ّبی هسطح ٍ  غیزسٌتی ّستٌذ. ثب ٍجَد ایٌکِ ًبى ّبی غیزهسطح ٍ ضًَذ ٍ گزٍُ دٍم ّن ضبهل ًبى هی

 ّبی ّبی غٌؼتی، ّوبى ًبى ٍ ثب حجن ثبال تَلیذ ضًَذ اهب هٌظَر هب اس ًبى تَاًٌذ در کبرخبًِ هیسٌتی ّن 

 .حجین است

 َای حجیم صىعتی، استفادٌ اس جًش شیزیه السم است؟ آیا بزای تًلید وان

. هخوز ٍ ثِ آًْب ًیست غَرتی است کِ اغال ًیبسی ثِ افشٍدى جَش ضیزیي ّبی حجین ثِ رٍش تَلیذ ًبى ًِ،

ػول تخویزی کِ در ایي هحػَالت غَرت  ضَد ٍ ّبی حجین غٌؼتی اضبفِ هی خویزهبیِ ثِ توبم ًبى

ّبی  ّبی غٌؼتی در قبلت ثزد. خویز ثزخی اس ًبى ثیي هی گیزد، ًیبس ثِ هػزف جَش ضیزیي را اس هی

 .کٌذ گیزد ٍ ضکل ٍ ثبفت خبظ ٍ حجیوی پیذا هی  هی هخػَغی ثزای پخت قزار



 شد؟ َای حجیم استفادٌ ومی شیزیه در ريود تًلید وان یعىی در گذشتٍ َم اس جًش

 

ّبی ضیویبیی ًبم دارًذ.  آٍرًذُ ػول  ضًَذ، ضیزیي ٍ هَادی کِ در سهبى پخت ًبى ثبػث ایجبد گبس هی جَش ًِ،

، هَاد تَجْی ّستٌذ ضًَذ ٍ دارای ثبفت ٍ حجن قبثل هی ّبی حجین غٌؼتی، تخویز اس آًجب کِ ًبى

ّبی حجین  ًبى ضیزیي در اس جَش  اثز چٌذاًی در رًٍذ تَلیذ آًْب داضتِ ثبضٌذ ٍ ّزگش تَاًٌذ آٍرًذُ ًوی ػول

 .ضَد ضذُ ٍ ًوی استفبدُ ًوی

 

َای حجیم صىعتی، ربطی بٍ باالتز بًدن کیفیت آرد ایه  شیزیه در وان آیا استفادٌ وکزدن اس جًش

 َا ودارد؟ وان

ضَد. تٌْب  استفبدُ هی غٌؼتی حجین، ّوبى آردی است کِ در تَلیذ ًبى ثزثزی یب لَاش ّبی آرد ًبى ًِ،

رًٍذ پخت آًْبست ٍ تفبٍتی ثیي کیفیت آردّبی آًْب  ّب، در فزهَل ٍ رٍش تْیِ، تَلیذ ٍ تفبٍت ثیي ایي ًبى

 .ٍجَد ًذارد

 شًد؟ دار َم اضافٍ ومی َای حجیم صىعتی سبًس شیزیه بٍ وان جًش

افشٍدى  دار، دارای ثبفت هٌبسجی ّستٌذ ٍ ّبی حجین غٌؼتی، چِ سفیذ ٍ چِ سجَس ًِ، ًبى تبًِخَضجخ

ّبی تَلیذ  کذام اس کبرخبًِ ّیچ ّویي دلیل ضَد. ثِ ضبى هی ضیزیي ثِ آًْب ثبػث اس دست رفتي ثبفت جَش

 .کٌٌذ دار جَش ضیزیي اضبفِ ًوی سجَس ّبی سفیذ ٍ ّبی حجین غٌؼتی ثِ اًَاع ًبى ًبى

 

َای سىتی  سوىد با میشان ومکی کٍ در خمیز وان َای صىعتی می آیا میشان ومکی کٍ بٍ خمیز وان

 ریشود، تفايت دارد؟ می

درغذ است ٍ اس ایي ًظز، تفبٍتی  2تب  1ضَد، حذٍد  ّبی سٌتی یب غٌؼتی اضبفِ هی هؼوَال ًوکی کِ ثِ ًبى

 .هیبى ایي دٍ ًَع ًبى ٍجَد ًذارد

 .رٍد فزآیٌذ کوتزی رٍی تْیِ آرد ٍ خویز ًبى اًجبم ضَد، هیشاى اسیذ فیتیک آى ثبالتز هیهؼوَال ّزچِ 

ًگبُ هتفبٍت، قبثل ثحث  داًیذ، هٌظَر هب اس سجَس، ّوبى پَستِ گٌذم است کِ اس دٍ طَر کِ هی ّوبى ثلِ،

ّویي دلیل  جَد دارد ٍ ثِثسیبر ثبالیی در سجَس گٌذم ٍ است؛ ًگبُ اٍل ایٌکِ اهالح، پزٍتئیي ٍ فیجز غذایی



 تز هَاد غذایی داخل دستگبُ گَارش ٍ احسبس سیزی ثیطتز ٍ هبًذى طَالًی ثبقی هػزف غالت کبهل ثبػث

ثبػث سزیغ ٍ سبدُ ضذى  تَاًذ ضَد. اس طزف دیگز، فیجز فزاٍاى هَجَد در سجَس هی گزسٌگی دیزتز هی

جلَی اثتال ثِ چزثی خَى ثبال، دیبثت، یجَست ٍ  حزکبت دستگبُ گَارش ّن ضَد ٍ ثِ ایي تزتیت، تبحذی

 .ایي در حبلی است کِ ّویي سجَس هفیذ، ضزرّبیی ّن دارد .ّب را ثگیزد حتی ثزخی سزطبى

 

 چٍ ضزرَایی؟

فیتیک، هبًغ آساد  یب ّوبى سجَس گٌذم، ثزخالف هغش داخلی آى، حبٍی اسیذ فیتیک است )اسیذ پَستِ

ضَد(. ثب ایي حسبة، ّزچِ آرد دارای  ثذى هی لسین، فسفز، رٍی ٍ هٌیشین درضذى اهالح گٌذم هبًٌذ آّي، ک

آٍری  ثیطتزی ّن خَاّذ داضت. حبال ّزچقذر هذت سهبى تخویز یب ػول سجَس ثبالتزی ثبضذ، اسیذ فیتیک

تَاًذ تجشیِ ٍ  هی تز ثبضذ، هیشاى اسیذ فیتیک ًبى ّن کوتز خَاّذ ضذ. ػول تخویز طَالًی ّب خویز ًبى

دار کِ فزآیٌذ  ّبی غٌؼتی سجَس تَاى گفت ًبى هی ّص اسیذ فیتیک را ثِ دًجبل داضتِ ثبضذ. ثٌبثزایيکب

ّبی سٌتی حبٍی سجَس  کٌٌذ، دارای اسیذ فیتیک کوتزی ًسجت ثِ ًبى هی تزی را طی تخویز ثْتز ٍ کبهل

 .ّستٌذ

 

َای  در وان ش شیزیه راتًان استفادٌ وکزدن اس جً تز است؛ صىعتی یا سىتی؟ آیا می مغذی کدام

 تزود؟ وًع وان مغذی یک اس ایه دي َای آوُا داوست؟ کال کدام حجیم صىعتی یکی اس مشیت

ّب،  است. هؼوَال افشٍدًی ّبی حجین ٍ غٌؼتی اس اًَاع سٌتی ثیطتز ای ٍ کیفیت ًبى ارسش تغذیِ  کلی، طَر ثِ

ای آًْب  ضَد کِ ثبػث ثبالرفتي ارسش تغذیِ فِ هیاضب ّبی حجین ّب ٍ هَاد هغذی ثیطتزی ثِ ًبى ثْجَددٌّذُ

 ّب ٍ ثزخی تز است، حجن ٍیتبهیي ّبی حجین غٌؼتی کبهل آًجب کِ رًٍذ تخویز ًبى ػالٍُ، اس ضَد. ثِ هی

غَرت کبهال هکبًیشُ ٍ  ّب ثِ ًبى اهالح آًْب هبًٌذ آّي ّن ثبالتز است. اس سَی دیگز، چَى رًٍذ تَلیذ ایي

 .ایوٌی غذایی آًْب ّن ثبالتز خَاّذ ثَد اًسبًی است، ثْذاضت ٍ ثذٍى کوتزیي دخبلت

 

 سالهت ًیَسهٌجغ: 

 


