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 :تعريف نان 

مايع و آرد اصلي ماده نمودن خمير از که غذايي اي ماده به نان 
 طبخ و شکر و نمک بعضاً و روغن يا آب با آنها ترکيب و خمير
 .شود مي گفته آيد مي بدست فر يا تنور در مذکور خمير
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 اهميت نان 

قسمت کننده تامين و انسان تغذيه در غذايي منبع مهمترين نان  
 مواد نظر از و بوده B گروه هاي ويتامين و پروتئين و کالري زياد

 .باشد مي اهميت داراي نيز معدني
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 ترکيبات نان

 آرد 
 آب 

 روغن
 نمک 
 شکر 

 مخمر 
 امولسيفايرها
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:نان در فرهنگ هاي مختلف  
دنيا مختلف نقاط در نان تهيه طرز در چشمگيري هاي تفاوت 

 تهيه طرز که فانتزي هاي نان تهيه از جدا ايران در دارد وجود
 نان جمله از شود مي پخت نان سنتي انواع ، آمده خارج از آنها

 ي ويژه ي تهيه طرز کدام هر که تافتون ، بربري ، لواشک ، لواش
 .دارند را خود
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:از جمله نان هاي خارجي  

يکي .برد نام توان مي را باگت و تست نان خارجي هاي نان ازجمله  
 پر بسيار اخير سالهاي در که اند رژيمي هاي نان ، ها نان انواع از

 .اند شده طرفدار
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:گذشته ي نان  

پيش سال هزار 30 به تقريباً نان ي گذشته تاريخي هاي کتاب در  
 حدود به خميري مواد از استفاده و شدن تخمير به مربوط شواهد و

 کشور در صنعتي نان ي تهيه و گردد مي بر پيش سال هزار 10
 .دارد سابقه سال 200 حدود اروپايي هاي
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:نان سنتي   
آسياب و  برداشت ، داشت ، کاشت مراحل قديم هاي زمان در  

 اي مزرعه حيوانات کمک از استفاده با و دستي بصورت گندم کردن
 .شد مي انجام
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بصورت و انسانها توسط نيز نان پخت و خمير ي تهيه روش اين در  
 .شد مي انجام هيزمي تنورهاي در دستي کامالً
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 :نان صنعتي 

از کشاورزي مراحل صنعت شدن ماشيني و علم پيشرفت با امروزه 
 ماشين از استفاده با گندم کردن درو و رسيدگي ، کاشتن جمله
 .گيرد مي انجام کمباين و بذرافشان ، آهن گاو مانند هايي
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 به بزرگ هاي دستگاه توسط صنعتي هاي آسياب در گندم سپس 
 گير خمير هاي دستگاه توسط ها نانوايي در و شود مي تبديل آرد

 فرهاي در قديمي تنورهاي جاي به و شود مي تهيه خمير ، بزرگ
 .شود مي پخت نان گازي
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 :مزاياي  تهيه نان به روش صنعتي  
ضايعات نان به علت اينکه دورهاي آن خمير نمي شود، کمتر مي باشد. 
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وسايل کمک با که است اين دارد سنتي بر صنعتي روش که مزيتي  
  نان خمير تهيه و گندم کردن آسياب و کشاورزي مراحل صنعتي
 .گيرد مي انجام سريعتر و تر راحت
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:معايب روش صنعتي     
 

شود مي استفاده سبوس بدون و سفيد آرد از خمير درتهيه چون ، 
 هاي نان به نسبت کمتري ويتامين آرد نوع اين با شده تهيه نان

 . دارد قديمي
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از استفاده با و شدند مي بيدار شب هاي نيمه در نانواها قديم در 
 در امروزه ولي .پرداختند مي نان خمير تهيه به سنتي مايه خمير
 را خمير ، نان پخت شروع از کمتر حتي يا ساعت يک حدود زماني
 اي ماده دو هر که شيرين وجوش شيميايي مايه خمير توسط

 خطر انسان سالمتي براي که کنند مي درست اند مضرر و مصنوعي
 .دارد
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:نتيجه گيري  

ي سفره در و خريم مي ها فروشگاه و ها نانوايي از راحتي به ما که ناني  
 و طوالني مسيري طول در و زيادي زحمات با دهيم مي قرار خانواده

  بيشتري دقت آن ي استفاده و خريد در بايد پس .شود مي تهيه سخت
 . نشود اسراف تا باشيم داشته
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