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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

خیلی ها فکر می کنند آرد آرده دیگه،مگه انواع مختلف داره؟!شاید جالب 
مصرف  موارد  با  و  اند  شده  تقسیم  دسته   23 در  ها  آرد  که  بدانید  باشد 
گوناگون عرضه میشوند.در اینجا سعی داریم تا با تعدادی از آن ها که موارد 

مصرف بیشتری در تهیه دستورهای روزانه خانگی دارند آشنا شویم.
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روش تولید آرد گندم که پر مصرف 
ترین آرد در کشور محسوب می ود 
گندم  ابتدا  که  است  صورت  این  به 
پاک کردن  و  تمیز  بوجاری)یعنی  را 
با  و...  خار،خاشاک  سنگ،  از  گندم 
و  مختلف  های  دستگاه  از  استفاده 
الکل های مخصوص(و سپس آن را با 
آسیاب های فلزی استوانه ای که به نام 
کنند. می  هستند،آرد  »وال«مشهور 

کشور  در  گندم  حاضر،آرد  حال  در 
ما با چهار روش مختلف برای تولید 
چهار نوع نان متفاوت تهیه می شود.

نوع اول آرد گندم،آرد»کامل«استکه 
پوسته گندم را هنگام آسیاب کردن 
از آن جدا نمی کنند.از این آرد برای 

تهیه نان سنگک استفاده می شود.
به نوع دوم آرد گندم که حدود 12 
درصد از پوسته آن توسط الک جدا 
گویند  آرد»خبازی« می  است،  شده 
و  لواش  نان  تهیه  برای  آرد  این  که 

تافتون مورد استفاده قرار می گیرد.
آرد»ستاره«که برای تولید نان بربری 
همان  هم  رود  می  کار  به  فانتزی  و 
آرد گندمی است که حدود 18 تا 20 
درصد از پوسته گندم از آن جدا شده 

است.

که  داریم  آرد»نول«را  هم  نهایت  در 
حدود 25 تا 28 درصد پوسته های 
برای  که  شود  می  جدا  آن  از  گندم 

تولید شیرینی و کیک کاربرد دارد.
باید  آرد  داری  نگه  محل 
حشرات  و  بو  از  تمیز،خشک،عاری 
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در  و  بسته  در  در ظرف  را  باشد.آرد 
کنید؛باید  داری  نگه  خنک  جای 
بدانید که آرد مانده بوی رطوبت می 
گیرد و در طعم کیک و شیرینی تاثیر 
بدی می گذارد.الک کردن آر عالوه بر 
به هم  باعث می شود ذرات  این که 
چسبیده آرد از هم جدا شوند،بازدهی 
خمیر را نیز افزایش می دهد و باعث 
تکثیر مخمرها و باکتری ها می شود. 
و کپک  نا  الک کردن،بوی  همچنین 
زدگی آرد و درصد رطوبت آن را نیز 

کاهش می دهد.
با هم متفاوت  چرا آرد های مختلف 
اند و باعث ایجاد خصوصیات منحصر 

به فردی در ماده غذایی می شوند؟
منابع تولیدی هر کدام از آردها،غالت 
آنها هستند. از  متفاوتی  های  نژاد  و 

میزان  آردی  نوع  هر  این  بر  عالوه 
و  پروتئین،نشاسته،ویتامین  نوع  و 

را  خودش  فرد  به  منحصر  امالح 
انواع  تهیه  در  نمونه  عنوان  دارد.به 
آرد  و...  بیسکوئیت،کیک،کلوچه 
بتوانیم  تا  داریم  نیاز  خصوصی  به 
خصوصیات بافتی منحصر به فرد آن 

محصول را ایجاد کنیم.
نقشه آرد در فرمول غذایی چیست؟

صنایع  های  فرآورده  انواع  در  آرد 
غذایی و آشپزی به عنوان قوام دهنده 
استفاده می شود.غالتی که آرد از آنها 
نشاسته  غنی  منبع  شوند  می  تهیه 
اقوام  خاصیت  ترکیب  این  و  هستند 
دهندگی دارد.هنگامی که نشاسته با 
آب ترکیب شود و حرارت ببیند ذرات 
لعابی  حالت  و  شده  متورم  نشاسته 
محصوالت  از  کند.بسیاری  می  پیدا 
اقوام  این  به  انسجام  برای  غذایی 
ناشی از نشاسته نیاز دارند. به عالوه 
دهی  حرارت  و  خمیر  تولید  از  بعد 
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منعقد  آرد  در  موجود  پروتئینهای 
وجود  به  را  نظر  مورد  بافت  و  شده 

می آورند.
روی بسته برخی آرد ها تعدادی صفر 
صفر  این  خورد.معنی  می  چشم  به 

های چیست؟
این صفر ها رده بندی آرد های گندم 
آنها  از  براساس سبوس جدا شده  را 
نشان می دهند.هرچه تعداد صفر ها 
بیشتر باشد یعنی سبوس بیشتری از 
آرد گرفته شده و آرد سفیدتر است.

سفید ترین آرد 6 صفر دارد.

آرد سمولینا و ایرمیک

سمولینا،فرآورده ای است که حاصل 
گندم  نام  به  خاط  گندمی  آسیاب 
اولیه  ماده  باشد.سمولینا  می  دوروم 
دارای  و  بوده  ماکارونی  تولید  اصلی 
رگندانه های طبیعی زرد رنگ و آنتی 
اکسیدان ها است.این آرد دارای مقادیر 
فراوانی ویتامین، پروتئین،امالح و موا 
مغذی مفیدی است که باعث افزایش 
کیفیت محصوالت خمیری می شود.

ماکارونی  تولید  برای  سمولینا  آرد 
به دلیل داشتن  و  استفاده می شود 
رنگدانه بتاکاروتن رنگ زرد کهریابی 
تر  درشت  بسیار  آرد  این  دارد.ذرات 
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مقدار  و  هستند  نول  آرد  ذرات  از 
پروتئین آن نسبت به سایر انواع آرد 
بیشتر است.در نتیجه نشاسته در مغز 
ذره آرد مانده و ماکارونی حین پخت 

به هم نمی چسبد.
ایرمیک

گندم  قسمت  ترین  میانی  واقع  در 
 5 گندم  تن   100 هر  در  که  هست 
آید. به دست می  ایرمیک  آرد  کیلو 

ایرمیک به زبان پارسی خالص ترین 
سبوسی  هیچ  که  گندمیست  جوانه 
نداشته و عمده ترین تفاوت ایرمیک با 
سمولینا نیز همین می باشد.به همین 

خاطر است که ایرمیک یا همان جوانه 
در  کودکان  رشد  خالص،برای  گندم 
توصیه میشود.علت  سن رشد خیلی 
استفاده نکردن کارخانجات ماکارونی 
آن  نبودن  صرفه  به  ایرمیک  آرد  از 
نیست  حاضر  هیچکس  است؛چون 
20 هزار تومان به 1 بسته ماکارونی 

500 گرمی بدهد.
آرد نخودچی

در  نخودچی  آرد  تهیه  برای 
بی  و  گرفته  پوست  منزل،نخودچی 
نمک را بکوبید یا آسیاب کنید؛سپس 
از پارچه حریر یا الک بسیار ریز عبور 
دهید.این نوع آرد را در ظرف دربسته 
کنید. داری  نگه  خنک  جای  در  و 

کوفته  ها،  شامی  تهیه  در  آرد  این 
استفاده  و...مورد  پزی  ها،شیرینی 

قرار می گیرد. 
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آرد برنج
)برای تهیه  برخی شیرینی ها،سوپ ها و فرنی(

و  شده  برداشت  تازه  که  برنجی  به 
گفته  است،شلتوک  پوسته  دارای 
های  دانه  کردن  جدا  شود.برای  می 
به  را  رویی شان،آنها  پوسته  از  برنج 
کارخانه های شالیکوبی یا برنج کوبی 
و  شیلکوبی  فرآیند  برند.طی  می 
تبدیل شلتوک به برنج سفید،برخی 
برنج،شکسته می شوند  از دانه های 

توسط  را  دانه های شکسته  این  که 
الک از دانه های کامل جدا می کنند.

زیاد خرد  ها که  دانه  این  از  بخشی 
نشده باشند به عنوان برنج نیم دانه 
روانه بازار می شوند اما دانه هایی که 
بیش از اندازه شکسته و قابل استفاده 
برنج مورد  برای تهیه آرد  را  نباشند 
با  برنج  دهند.آرد  می  قرار  استفاده 
آسیاب کردن این دانه های شکسته 

تولید می شود.
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کاربرد
کاربرد  غذایی  صنایع  در  برنج  آرد 
چندانی ندارد و از آن بیشتر در ترکیب 
سوپ، آش،کوکو،کتلت و فرنی های 
حاضری کمک گرفته می شود.البته 
برنجی های موجود در شیرینی  نان 
برنج  آرد  از  استفاده  با  هم  ها  پزی 
تهیه می شوند.برای تهیه خانگی این 
آرد،برنج پاک کرده را یک شبانه روز 
در آب سرد بخیسانید)برنج نیم دانه 
بیشتری  نشاسته  کنید،زیرا  استفاده 
دارد(.آب برنج را خالی و برنج را در 
سینی پهن کنید و زیر آفتاب بگذارید 
تا خشک شود؛سپس برنج را بکوبید 
را  آسیاب شده  کنید.برنج  آسیاب  یا 
از پارچه حریر یا الک بسیار ریز عبور 
دهید.آرد برنج تهیه شده را در ظرف 
دربسته یا در جای خنک نگه داری 
کنید.برای ترد تر شدن شیرینی،می 

توان کمی آرد برنج به خمیر شیرینی 
اضافه کرد.
آرد جوانه

برای تهیه آرد جوانه،باید دانه جوانه 
خشک  تا  بگذارید  آفتاب  در  را  زده 
کنید.هرچه  آسیاب  شود؛سپس 
باشد،مقدار  کرده  رشد  بیشتر  جوانه 
بود. خواهد  کمتر  آرد  در  نشاسته 

آرد گندم جوانه زده به نام»مالت«در 
های  جوانه  شود.از  می  عرضه  بازار 
گندم،جو،برنج،ماش؛عدس و لوبیا هم 
کرد.شما  تهیه  جوانه  آرد  توان  می 
می توانید از این آرد،برای تهیه انواع 
کلوچه،حلوا،سمنو   و سوهان استفاده کنید.
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آرد جو
کردن  الک  و  آسیاب  از  که  آردی   
توان  می  آید،البته  می  بدست  جو 
جو  تهیه  کارخانجات  باقیمانده  از 
پوست کنده و یا بلغور جو نیز برای 
های  دانه  کرد.  استفاده  منظور  این 
بوجاری در کارخانه،با  از  را پس  جو 
استوانه ای تحت  فلزی  آسیاب های 
فشار قرار می دهند و آنها را آسیاب 
و آرد می کنند.پس از تهیه آرد جو 
می توان سبوس آن را با استفاده از 
الک هایی مخصوص و با درصد های 

مختلفی جدا کرد،یعنی آرد جو را هم 
به صورت  توان  آرد گندم می  مانند 
کامل تولید یا این که سبوس آن را 

جدا کرد.
کاربرد

از  و  آرد گندم مخلوط  با  را  آرد جو 
های  نانوایی  در  نان  تولید  برای  آن 
مختلف استفاده می کنند و نان های 
تولید شده از ترکیب آرد جو و گندم 
را با عنوان نان جو یا نان رژیمی به 
تولید  برای  فروش می رسانند.گاهی 
هم  ها  کلوچه  و  ها  کیک  از  برخی 
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درصدی آرد جو به مواد اولیه آن ها 
جو  آرد  که  نماند  افزایند.ناگفته  می 
از نظر پروتئینی بسیار غنی است و 
خوراک  برای  جو  از  دلیل  همین  به 
دام هم استفاده می کنند.برای تهیه 
در  ماءالشعیر  تولید  منظور  به  مالت 
صنایع غذایی هم به محصولی مانند 

جو نیاز است.

آرد سوخاری
 80 گندم)حداکثر  آرد  از  که  آردی 
مراحل  طی  از  استخراج(پس  درصد 
از خرد  یا  و  پخت  و  تخمیر  مناسب 
کردن و الک کردن انواع نان سوخاری 
ساندویچی،نان  )نان  مانند  سفید  و 

سفید،نان تست،نان همبرگر،بروتشن 
و باگت(تحت شرایط بهداشتی نتیجه 

می شود.
آرد ذرت

های  دانه  ذرت،ابتدا  آرد  تهیه  برای 
ذرت را از خوشه آن جدا و در کارخانه 
بوجاری می  را  آرد هم آن ها  تولید 
کنند.دانه های جدا شده را برای باال 
بردن مدت زمان ماندگاریشان،خشک 
ها  آن  از  باشد  قرار  اگر  و  کنند  می 
آردی تهیه شود، برای مدتی داه ها را 
می خیسانند تا پوسته ضخیم و رویی 

آنها کمی نرم شوند.
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سپس آنها را با آسیاب های مخصوصی 
مالش می دهند تا پوسته رویی از مغز 
داخلیشان جدا شود.در نهایت هم مغز 
داخل ذرت را دوباره خشک و آسیاب 
می کنند تا آرد ذرت یکدستی را به 

دست آورند. 
کاربرد

ازاین آرد برای تولید انواع کیک،کلوچه 
شود. می  گرفته  کمک  شیرینی  یا 

اینکه آرد ذرت هم مانند آرد  ضمن 
تشکیل  مواد  از  یکی  زمینی  سیب 
دهنده برخی از سوپ های حاضری 

و اسنک های موجود در بازار است.
آرد سیب زمینی 

روش تولید آرد سیب زمینی به این 
صورت است که ابتدا سیب زمینی ها 
از ورود به کارخانه به خوبی  را پس 
هرگونه  از  را  ها  آن  و  شویند  می 
آن  کنند.سپس  می  پاک  آلودگی 
له  و  پز  با پوستشان کمی آب  را  ها 

زمینی  سیب  کردن  له  کنند.از  می 
می  دست  به  شلی  نسبتا  ها،خمیر 
آید که این خمیر را برای جدا کردن 
صافی  از  زمینی  سیب  های  پوسته 
گذرانند.در  می  هم  مخصوصی  های 
با  را  زمینی  سیب  خمیر  هم  نهایت 
اسپری  مانند  مختلفی  های  روش 
سپس  و  درایر خشک  درام  یا  درایر 
آن را پودر و آسیاب می کنند و آرد 

سیب زمینی را از آن به دست 
می آورند.
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