نشاسته:
نشاسته عمده ترين ماده اوليه ايست كه در طبيعت بطور وسيعي در خانواده گياهان وجود
داشته و مهمترين ماده غذايي براي تغذيه انسان حيوان و گياهان ميباشد.
به جرات ميتوان گفت كه اگر نشاسته را از ليست مواد غذايي مصرفي انسان خارج كنيم زندگي
را براي مدت طوالني نميتوان در نسل بشر تضمين نمود.
شناخت نشاسته و اهميت غذايي آن به بيش از چند هزار سال قبل ميرسد .شواهد تاريخي
نشان مي دهد كه اولين منبع تهيه نشاسته >> گندم << و يا احتماال گياه ديكري از خانواده
غالت بوده است .امروزه عمده ترين منابع تهيه نشاسته گندم برنج سيب زميني و ذرت ميباشد.
كاربرد نشاسته هم بعنوان يك ماده غذايي و هم مصارف صنعتي مورد توجه خاص قرار دارد بدين
لحاظ ذيال خط توليد و مصارف نشاسته را مي آوريم:

خط توليد نشاسته:
ابتدا گندم در كارخانجات آرد به آرد مخصوص تهيه نشاسته (آرد  )%32تبديل ميشود .در بدو ورود
آرد مورد آناليز آزمايشگاهي قرار گرفته و در صورت تاييد كليه فاكتورها مورد پذيرش قرار ميگيرد.
آرد با آب به نسبت  1به  11در دستگاه خمير ساز مخلوط شده پس از گذراندن دوره خواب خمير
در دستگاه مخصوص مورد شستشو قرار ميگيرد و دو محصول شيرابه نشاسته (مايع) و
گلوتن(خمير) بدست مي آيد.
شيرابه نشاسته پس از جداسازي ناخالصي هايش و گذراندن از دستگاه هاي مخصوص به
شكل نشاسته كيكي در مي آيد .اين كيك هها پس از قطعه قطعه شدن بداخل خشك كن هاي
ثابت به شكل شاخه هاي نشاسته در مي آيد كه در كارتن يا بسته هاي سلفوني بسته بندي
و راهي بازار مصرف ميشوند.
نوع پودر خوراكي و صنعتي نشاسته از عبور نشاسته از فالش دراير بدست مي آيد.
و اما خمير گلوتن وارد خشك كن فالش دراير شده و به صورت پودر بسته بندي مي گردد.
پر واضح است آزمايشات كنترل كيفيت در طول مدت توليد بر روي مواد اوليه حين فرآيند و
محصول نهايي انجام ميگيرد تا محصول نهايي منطبق با استانداردهاي الزم باشد.

مصارف نشاسته:
-1

در صنايع قنادي همچون تهيه بيسكويت شكالت گز و نيز تهيه انواع شيريني ها و كيك ها.

-3

در صنايع نانوايي براي تهيه نانهاي شيرين و نانهاي اروپايي(حجيم)

-2

در صنايع گوشتي مثل تهيه سوسيس كالباس همبرگر

-4

در صنايع نوشابه سازي

-5

در تهيه انواع سس هاي كچاپ و مايونز

-6

در صنايع داروسازي نشاسته بعنوان پركننده در انواع قرصها آمپولها و شربتها

-7

در تهيه خمير دندان به صورت خمير يا پودر و خمير ريش

-8

در تهيه مواد آرايشي مثل پودر و پنكك ها .نيز در تهيه صابونها و ساير مواد پاك كننده آرايشي

-9

در اسلحه سازي و صنايع نظامي ديناميت سازي و روكش سازي

 -11تهيه عطريات و استن به عنوان ماده شفاف كننده
 -11در تهيه مواد ضد بو و لوسيون ها و حاللها
 -13در تهيه كاغذ چوب پنبه پنبه نسوز چسب و ساير مواد صحافي
 -12در صنعت باتري سازي ساخت قالب سراميك سازي و تركيبات ساخت ديگ هاي بخار
 -14در تهيه مواد پاك كننده و تميز كننده پوست خز و دباغي چرم
 -15در مقوا سازي و كارتن سازي كاغذ سمباده پوشش ورق كاغذ و كتاب و تهيه انواع مداد و
گچهاي شمعي و مداد ابرو
 -16در تهيه ماكت و و سايل بهداشتي و آرايشي جراحي پالستيك و مواد رنگي
 -17در صنايع نساجي گليم فرش موكت به عنوان آهار و پوليش
 -18در صننايع تينر سازي الستيك سازي و محصوالت الستيكي
 -19در ساخت انواع حشره كش ها الك الكل و مواد آتش بازي

موارد استفاده گلوتن:
از گلوتن به صورت فعال و غير فعال در صنايع غذايي مختلف استفاده ميشود:
-1

در صنايع گوشت از جمله توليد سوسيس كالباس و همبرگر

-3

در صنايع فرآورده هاي آردي مانند  :نانهاي رژيمي كيك شيريني غذاي كودك و ماكاروني
اثرات مثبت گلوتن:
واكنش ها و اثرات مثبت گلوتن در خمير زياد است از يك طرف به خمير حالت كشساني و قابل انعطاف ميدهد
اين پديده موجب ميشود كه بتوان خمير و فرآورده هاي مورد نظر از آن را به هر شكل دلخواه تبديل نمود .از
طرف ديگر سبب مي شود تا گازهاي حاصل از تخمير يا ساير عوامل حجم دهنده بتواند به صورت حباب هاي
يكنواخت و ريز در توده خمير پخش شده و به فرآورده حالت اسفنجي با ديواره حباب هاي نازك بدهد كه اين
پديده در باالبردن كيفيت خوراكي قابليت جويده شدن و هضم فرآورده تاثير بسزايي دارد.

