
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 مقدمه:

 ای ایرانی وبهه ویه ههغذای اصلی وپایه خانواده نان 

بنهابرای  هروونهه دشه    .اقشار که  در مدها ا ه 

توانها بهه  ه د  وتنار هتی  بهااشتی در نان دهی

  .جادعه لطمه بزنا

 الزم ا ه  جه  حمای  از خانوارهای که  درمدها 

 .بهبود کیفی   نان دصرفی توجه خاص نمود به

 آلودگی های نان: 

ملودوی اولیهه کهه دربهوه بهه خهود ونهام ومرد  -1

 ا  . 

افهزودن م  ملهوده منمه  ملهودوی اانویهه اداننها -2

ملوده ودواد شیمیایی داننا افزودنی های غیهر داهاز 

درحی  پخ  داننا جوش شیری  ا   کهه دوجه  

 .وردد عوارض دختلفی برای   دتی انسان دی

 :مخمرهای خمیر ترش وویژگی های آن 

-  .دخمر ها ی  دوجود زناه ت   لولی  هستنا-

  .چش  قاب  دیان نیستنابا-

بشمار دیرود  از طریق جوانه زدن جزءقارچها -

 ت ثیر دی شونا .

جوانه زدن به ای  صورت ا   که ابتهاا قسهمتی از 

 پروتوپ     لول در ی  قسم  جمع شاه ومن را

 

دتورم دیسازد .ای  قسم  بزرگ شاه و پس از 

 لول دادر جاا شاه و لول جایا با تمام وی وی 

های  لول دادر بوجود دی میا .پس از جوانه زدن 

دم   ا    لول جایا به  لول جانبی خود 

بچسبا وبای  و یله رشته ای از جوانه ها در ی  

 .یا چنای  جه  دنبال ه  قرار ویرد

 ا زنده است .یعنی مخمر موجود

 تنفس دی نا -

 غذا دصرف دی نا  –

کنا ودر اار فع   زدانی که غذا دصرف دی–

 وانفعاالت  دوادی تولیا دی نا.  

تنفس دخمری که در فراینا نان شرک  دارد بی 

 .هوازی ا   
 خمیر ترش 

 اع   5/2درجه پس از وذش  35در ددای 

  اع  طول دی 12درجه  20در ددای  .دیر ا

  .تا بر ا شاک

غذای مخمر چیست ودر اثر مصرف غذا چهه اتاها ی مهی 

  ؟افتدوفرایند تخمیر چیست

تخمیر دعادل واژه التی   بهه دعنهی جوشهس ا ه  

 اکسهیاکرب  در وجه تشهابه ایه  فراینها تولیها دی

 تخمیر وپیاایس دنظره ای کف ملود درحال دوره

 

جوشس ا   غذای دخمهر دهواد قنهای در داخه  

 .مرد ا   

  :مهمترین کار مخمر

اکسیا کرب  حاصله باعث پوک شان یها ور واز دی 

  .مدان خمیر دی شود

 خمیر ترش 

 مرد +دخمر  +  م  + باکتری های دوجود در مرد 
 :بعضی از علل رویکرد به مصرف جوش شیرین در تولید نان

اچهون فراینها تخمیهر  صرره  جرویی در ت رت-

وا تفاده از خمیر دایه رونها کنها ووقه  ویهر دارد 

 3ا تهه2ودر زدسههتانها دسههتلزم حرههوردر نههانوا ی  

  اع  قب  از اولی  پخ  ا   .

ا افهزایس رشها جمعیه  افهزایس  رشد جمعیت-

طلبا چون ا تفاده از خمیهر تهرش  تولیا نان را دی

جههه  افههزایس تولیهها از جههوش  ویههر ا هه  وقهه 

 .کننا دی ا تفادهشیری  
 

 رتان کردن خمیر نان : سهولت استفاده ت-

لزج شان خمیر  وجوش شیری   ب  روان شان 

 شاه وای  به  هول  په  دی شود .
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نا مواهی بعری از نانوایان ا  دتا فانه بعری -

ازنانوایان به اشتباه دعتقانا که جوش شیری  داده 

ای فرار ا   وبا پخ  بصورت کاد  از نان خارج 

 .شود دی

  پوشانان عیو  مرد و نان-

 مضرات مصرف جوش شیرین در نان  

باقیماناه جوش شیری  در نان  ب  تیروی -1

            رنگ نان  شاه ونان بوی نا دطبوعی به خود 

 .ویرد دی

باقیماناه جوش شیری  در نان دزه نادطبوعی  -2

  دها )دزه صابون ( به نان دی

دصرف جوش شیری  به عل  این ه باعث  -3

شود وعم  تولیا  ر یان  ریع وکاذ  خمیر دی

 فراینا تخمیر اناام نمی کنا و فطیر نار ی دی

ونان حاصله  ریعا بیات شاه ودناربه دور  مشود

 .شود ریز بیشتر نان دی
اثرات سوء جوش شیرین بهر بدداشهت وسه مت مصهرف 

 :کنندگان

عوارض ووارشی اغذای جویاه شاه زدهانی کهه بهه  
 )ا یاتح  تاایر ا یا دعاه دعاه ر یا دی بایس 

 

کلریا ری  ( قرار ویرد تا فراینا هر  غذایی مغهاز  

شود. باقیماناه جوش شهیری  در نهان باعهث خنثهی 

 .وردد شان ا یا دعاه دی

ایه   دصرف نان دارای جوش شیری  دانع از جذ  

 دواد در بان دی شود . 

عام جذ  ای  عناصر دهه  در بهان دوجه  نردهی 

 وعام ا تح ام کافی ا تخوان دی شود .

ذ  مه  نیز دوج  ک  خهونی فقهر مهه  و وعام ج

در حهال رشها  ننوجوانها اخت ل در رشا کودکان و

  دی شود .

جهوش شهیری  بهه عله  جلهوویری از جهذ  روی 

دوجه  کوتهاه دانهان قها در کودکهان وکه  پشهه  

  .وش نناه شان دوی  رمنان دی شود

 

 

 

 
 شبك  بهداشت ت درمان شهرستان کازرتن

 

 (جوش شیریننان بدون  )نان سالم

 
 

  
 

 تدیه وتنظیم:

 اکرم عایایان ونسیمه جوکاری

 کارشناسان واحد بدداشت محیط

 عموم مردم گروه هدف: 
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بهداشت جهت کسب اطالعات بیشتر با واحد 
شهرستان  رکز بهداشت شهید پیرویان محیط م
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