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 )دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان(

 معاونت غذا و دارو 

 اداره نظارت بر مواد غذایي، آرایشي و بهداشتي  كارشناس –آیدا آرین  تهيه كننده مطلب: نام 03155473025 شماره تماس واحد:

Effect of soy flour on nutritional, physicochemical, and sensory characteristics                   
of gluten-free bread 

 
 

باعا  عالهاه باه  اکیسال یمااریب وعیکناد و  ا یما جاادیا اکیسل یماریمصرف کنندگان مبتال به ب یرا برا یوجود گلوتن گندم مشکالت

 ده است.محصوالت فاهد گلوتن  

تنها درمان موثر  یبدون گلوتن در طول زندگ ییغذا میبرند و رژ یرنج م اکیسل یماریجهان از ب تیاز جمع ٪2 ود که تا  یزده م نیتخم

 است. یماریب نیا یبرا

 یرا فاراهم ما ریا، کشش و هوام خم یری، انعطاف پذ تهیسکوزیگلوتن هستند که و یاصل یاجزا)گلیادین(  نیو پروالم )گلوتلین(نیگلوتن  

 کنند.

 گلوتن د وار است. نیهابل هبول بدون پروتئ ییمحصول نانوا کی دیتول نیبنابرا

مغاز در  یبزرگ یسوراخ ها جهیدارند و در نت یشتریب تیحساس ریخم ستمیس زشیفاهد گلوتن معموالً هوام نرم دارند و نسبت به ر یرهایخم

  ود. یم جادیا نان

به آرد  دهایدروکلوئیو ه یلبن یها نیبر افزودن پروتئ ریاخ قاتیگلوتن ، تحق ابینان در غ یو ماندگار یحس یه هابهبود ساختار ، جنب یبرا

 فاهد گلوتن متمرکز  ده است. یعیطب

 دارند. یفیو احساس دهان ضع مغز خشکبدون گلوتن موجود هنوز  یحال ، نان ها نیا با

 مهم هستند. یسالمت یهستند که برا یرورض نهیآم یدهای امل تمام اس ایسو یها نیپروتئ

، فسافر و  میاز کلسا یغن نیو همچن می با د.دانه برنج  پروتئین  ش برابر وگندم پروتئین حدود چهار برابر  ایسوموجود در  نیپروتئمیزان 

 است. Dو  A  ،B  ،C یها نیتامیو

 است. نیمنابع پروتئ نیاز بهتر یکیب مخلوط  وند ، که با نسبت مناس یهنگام ژهی، به و ایسو نی ده با پروتئ یغالت غن 

 نان استفاده  ده است. یو ماندگار نیپروتئ تیفیبهبود ک یبرا ایاز آرد سو 

  ود. ینان م تیفکی بهبود باع  گلوتن فاهد آرد به( ٪0.5) ایمطالعات نشان داده است که افزودن آرد سو ی، برخ نیهمچن 

 وابسته است. یانرژ یبه نان به عنوان منبع اصل شتریب یرانیا ییغذا می، رژ گریطرف د از

  ده است. یابیکل ارز انرژی ٪22 و ٪66 بیها به ترت مینوع رژ نیدر ا یو چرب دراتیکربوه درصد

 باال است. تیفینان بدون گلوتن با ک دیدرباره محصوالت فاهد گلوتن تول ییدانشمندان علوم غذا ی، چالش اصل نیبنابرا

در این مطالعاه ، آرد ررت باا  .این مطالعه ارزیابی اثر آرد سویا بر ویژگی های تغذیه ای ، فیزیکی و  یمیایی نان بدون گلوتن بود هدف از

خصوصایات   .جایگزین  د تا یک نان بدون گلاوتن متعاادل تار از نغار غاذایی تولیاد  اود ٪15و  ٪10،  ٪5آرد سویا در سطوح مختلف 

 ی های حسی و ویژگی های بافت در نمونه های نان اندازه گیری  د.فیزیکی و  یمیایی، ویژگ

و  نتایج ارزیابی ها نشان داد که در نان بدون گلوتن با افزایش میزان آرد سویا، مقدار پروتئین، چربی و فیبر نسابت باه نموناه  ااهد افازایش

 مقدار خاکستر ، رطوبت و کربوهیدرات کاهش یافت.

 %15ارزیابی میزان رنگ نان نشان داد که نمونه هاای ناان باا .آرد سویا بود ٪15ابی حسی مربوط به نمونه نان حاوی باالترین امتیاز کل ارزی

 آرد سویا نسبت به نمونه های دیگر به طور هابل توجهی تیره هستند.

حسای و خاواغ غاذایی ناان را بهباود  در نتیجه ، افزودن سطح باالتری از آرد سویا به نان بدون گلوتن می تواند کیفیت نان ، ویژگی های

 بخشد.
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