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 the bread bakers apprenticeخالصه کتاب 

 یمعرف

 ست؟ ینان چ •
 آموزش کی نان:   هیتجز  دوم •
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 ها   نظریهو  فرضیه ها

 دوازده مرحله نان 

 تمام عطر و طعم از غالت  ختن یبرانگ 

 فرمول ها  •

 یی نها ادداشتی

 در دره بنت   آتشبا و پز  پخت

 منابع 

 مطالب  فهرست

 

 فرمول ها
 ر ی تخم شیپ

Pâte fermentée 

 شیپول

 گا یب

 آناداما  نان

 ونانیجشن  ی: نان هاآرتوس 

 ینیر یش

 Briocheو  Brioche  خانواده

 ویکاستال

 چاال

 ییا یتالیا دی نان سف ینوع
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 و نان چسبناک ن یدارچ نان

 ن یدارچ یکشمش یگردو نان

 ذرت  نان

 جشن نان، گردو-یکرن بر

 یس یانگل ن یماف ینیر یش

 ا یفوکاش

 ی فرانسو نان

 یی ایتالیا نان

 رول صریق

 لواش  یکراکرها

 گندم سبک  نان

 چاودار مرمر  نان

 چند منظوره فوق العاده  نان

Pain à l’Ancienne 

Pain de Campagne 

 ویلیسیس پنل

Panettone 

 ناپولتانا  تزایپ

 Poolish یها باگت

 ی پرتغال ن یر یش نان

 ین یزم بیس یرزمار نان
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 زهیپاگل

 ی و انواع ترش نان

 ه یترش پا ریخم نان

 ورکی وین  از یدل چاودارنان 

 ٪ ترش 100چاودار  نان

 ن یلیپو ونلیلبه سبک  میشنان 

 کدو تنبل  نان

 دانه آفتابگردان  چاودار

 استولن 

 ( مپای )ل یسوئد چاودار

 ی توسکان نان

 ن یو نان

 چند منظوره   ریی: سه تغدیسف نان

 گندم کامل  نان

 پیازچدار ، و پنیر  ،  ینیزم بیس

 ش یم اگویتفت داده شده و آس ازیپ
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 آموزش  کینان:   هیتجز 

 آرد  انواع

هد بود.  م، آرد قلب و روح آن خوارا یک بدن تصور کنینان  اگر  ،  نان است  یهسته اصل   آرد
ن است. از این جهت به وسیله آسیاب کرد د آرد  ندم منبع و انتخاب ما برای تولی نه گدا

  ن ی پروتئاز    یگلوتن ، نوع  یغالت حاو  ریاز سا  شی دانه گندم را انتخاب کردیم زیرا این دانه ب
شود. در واقع  ین المللی از بسیاری از غالت برای تهیه نان استفاده می در نان های ب  .است

توان آنها را به نان گندم اضافه کرد تا خوشمزه  که می والت زیادی وجود دارند  غالت و محص
 آرد گندم بهره برده اند. موارد از  بیشتر در نان های این کتاب،  و مغذی شوند. اما

کند.  می هستند، در درجه های مختلف خرد  و رسیده  ب، دانه های گندم را که بالغ   آسیا
شود. این س نامیده می جی آن است که سبوخار   وستهاصلی دانه گندم، پ  یکی از سه جز 

است.    ی به نام آندوسپرم و پروتئینسته  ا، و منبع ای از نشEقسمت، چرب، غنی از ویتامین  
 وسته، زرده و سفیده تصور کنید. را با پتوانید یک تخم مرغ برای درک بهتر می 
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یا پنتت یعنی   ک شده ه عنوان گندم کامل، چه به عنوان صاف یعنی یک بار ال آرد، چه ب 
  تمام که    ودشاصلی شناخته می رصد به عنوان ماده  د  100الک شده، یا آرد سفید،  بار    دو

آرد کیفیت    ن ییتع  یاز راه ها  یکی متحده ،    االت یدر ا .  دقابل آن قرار دار مواد دیگر در م
 ندوسپرم( است.آگلوتن )مشتق شده از  ن یمقدار پروتئتوجه به  گندم 

درصد گلوتن ، آرد همه    5/9تا    5/7  ینیر یدرصد گلوتن ، آرد ش  7تا    6  کی ، آرد ک  ن یبنابرا
درصد گلوتن و آرد گلوتن باال    13.5تا    11.5درصد گلوتن ، آرد نان    11.5تا    9.5منظوره  

. مقدار گلوتن با توجه به نوع  دارند   اما ممکن است(  )نادر استدرصد گلوتن   26تا  13.5
رمز و گندم  شود. گندم سخت و گندم نرم ، گندم ق   یم   ن ییآرد تع  در گندم مورد استفاده  

مختلف    یها  هیسو  ن ی . ااز انواع این گندم ها هستند، گندم زمستانه و گندم بهاره    دیسف
دارا )نانوا  یمشخصات مختلف  ای  تیفیک  یهمه  ا  انیهستند  عنوان    تیفیک  ن یاز  به  ها 

ولید  یاز نانواها تکارخانه های تولید آرد و گندم، آنها را طبق نبرند( ، و    ی مشخصات نام م
 ند. کنمی

 ی کنند ، اغلب اعداد   یاستفاده م   یگر ید  یدهاینوع آرد از کل  فیتعر   ی برا  ییاروپا  ی آردها
اشاره    ی ریانعطاف پذ  ت یقابل   ا ی(  بری خاکستر )مربوط به ف  یکنند که به محتوا  یم   ن ییرا تع

  )فیبر(   فرانسه آرد باگت استاندارد آنهاست. خاکستر  55دارد. به عنوان مثال ، آرد شماره 
انعطاف    تیقابلو فنر است ؛    ک یبل کشش است )در مقابل االستار قایدارد و بس  یمتوسط

کنند که از   یاستفاده م  65اکنون از آرد    یفرانسو  ی از نان ها  ی(. برخباالیی دارد  یریپذ
 ی ز یو گندم مانند تر است ، همان چ یرنگ خاک یدارا ن ینظر خاکستر باالتر است و بنابرا

 نامند.   یآن را آرد شفاف م ییکایآمر   انیاکه نانو

کنند. این تفاده می ه عنوان آرد سفید اسد ثبت شده ب نانوایان حرفه ای از آرد شفاف و آر 
همه مشخصات مورد نیاز را  بخش از دانه گندم الک شده و    چهدهند  نان ها نشان می 

، هنوز مقداری از  تنها یک بار الک شده استبه عنوان آردی که ثبت کرده اند. آرد شفاف 
این اندازه درشت  م در آن حفظ شده است. بنابر ، سبوس و آندوسپرم خارجی دانه گندفیبر

شود ی آرد غالباً در نان چاودار استفاده م   ن یافیبر است.  دارای سطح بیشتری از  تری دارد و  
  ی به ندرت آرد شفاف در بازارها شود. ی م هیته   ن یو پر پروتئ ی غن اریو معموالً از گندم بس

سبوس    یتوانند از آن در نان ها  یکه م  یحرفه ا  ینانواها  یشود ، اما برا  یفروخته م   یعاد
 دارد.  ی استفاده کنند ، ارزش خوب بری از ف  یدار و غن
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 ، ش پیداستنامند، همانطور که از نامبار الک شده می   رد دون را آا آآرد پتنت که بعض
ندوسپرم خالص داخلی را حفظ  آتنها  این،  ست که از الک دوم گذر کرده است. بنابر آردی ا

خصوص  م،  ورت سفیدوشگاه ها به صترین درجه است و در فرکرده است. این آرد خالص  
 شود.  یا آرد دارای گلوتن استفاده می  قنادی

تبخش است. در بسیاری ذ بسیاری از نانوایان لکه برای  آرد مناسب مرحله ای است  انتخاب  
این آرد  را  از موارد  نوایان نا  کنند.نسبت به دیگران متمایز می ها هستند که کیفیت کار 

دارند، حساسیت خاصی  به انتخاب فرمول خاص خود    به همان اندازه که عالقه  حرفه ای
از گندم وص خود  دن آرد مخصروی انتخاب آرد دارند. بسیاری از نانوایان برای به دست آور 

کارایی   باصولی فوق العاده حامید دریافت مبه  بندند ، با کشاورزان قرارداد می های خاص
از جذاب ترین قسمت های پخت نان است. البته درمورد نانواهای  یکی  حله  باال. این مر 

مانند   ژهیو یبسته بندکارخانه و یک دستگاه  شاید به این شکل نباشد. آنها به جز  خانگی 
King Arthur  مانند    ابیآس  ک ی  ا یBob's Red Mill    ارند.  ددیگری دسترسی نبه امکانات

توانید نوع آرد را کند می رست می افتان نانوایی وجود دارد که نان خوشمزه ای در اگر در اط 
 دارد یا خیر؟  مکان خرید آن وجودکه آیا اتحقیق کنید  و از آن بپرسید 

ز آردهای مناسب  اد  بتوانی، اما اگر  یان خانگی بسیار محدود استاانوبرای ن اگر چه منوی آرد  
خواهید داشت. فرمول های موجود در این    بق میلتان زه و مطااستفاده کنید، نانی خوشم

های آرد مطابقت دارد و قابل استفاده است.  موجود در بازار و انواع برند کتاب، با هر آرد  
، های مختلف، گوناگون باشد، به عنوان مثالها ممکن است در آرد   البته عملکرد فرمول

به  برای خمیر کردن متفاوت است.  آب    ب وابسته به نوع آرد و میزانخمیر برای جذب آ
آب    شتریجذب ب  ی)گلوتن( در آرد به معن  ن ی از پروتئ  ی، درصد باالتر  یقاعده کل  کی عنوان  

مخلوط شدن  زمان  دارا  شتریب  یکم  و  آرد  مارک  هر  که  آنجا  از  اما  مشخصات    یاست. 
از جمله محتوا  ، پروتئ  یمتفاوت است  ، درصد    ی ها  هی و مخلوط خاص سو  ن یخاکستر 

دانم  می  من این مسائل را  ساس پیچیده شدن کار را خواهیم داشت.اح  گندم ، ما دوباره
 یسه نیستند. قاکه بسیاری از مارک های آرد با یکدیگر قابل م

را هنگام قرار گرفتن در کنار  مختلف    یرنگ و بافت آردها  فیتوان تفاوت ظر   یم  یبه راحت
،    ی)دوروم درشت( ، دوروم فانتز   نا یآرد ذرت ، آرد سمول:  آردها   ن یمشاهده کرد. ا   گری کدی
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  د ی نشده ، آرد نان سف  د یسف  یشده ، آرد قناد  دیسف  کی ، آرد ک  دی، چاودار سف  رهیچاودار ت
 ، آرد شفاف و آرد گندم کامل هستند.  شدهن

 م؟ یرنگ استفاده کن ی چرا از آرد ب

نشده    دی سفآرد  است اما استفاده از    ریشده امکان پذ  دی نان خوب با آرد سف  ه یته  اگرچه
نشده توسط    دیبه زرد در آرد سف  لیاست که رنگ ما  لیدل  ن یبه ا  ن یشود. ا   یداده م  حیترج

ه ک  یشود. در حال  یم   جادی، ااستمرتبط    A  ن یتامیبا وکه    یبتاکاروتن ، همان ماده ا
که ما حضور بتاکاروتن   ن یا  یاصل   لیافتد ، دل  یپخت به خطر م  ندیفرآ  یدر ط  ییارزش غذا

به    ن یکند )همچن  ینان کمک م  در   عطر و طعم بهتر  ایجاد  است به  ن یا  م یده  ی م  حیرا ترج
رنگ  نان ا  ی ،  و    ی خامه  از    یم  یزیبایجذاب  آورتر  اشتها  به مراتب    د ی سفآرد  بخشد که 

نشده را در کنار   دیشده در مقابل آرد سف  دی شده از آرد سف  هی اگر نان تهخالص است(.  
تالش ما    مسیر. در  کرد  کتوان به وضوح در   ی را م  فیتفاوت ظر   ن ی ا  ،میی و بو  می هم بچش

  م ی دار   ار یاختکه در    یطعم از گندم ، استفاده از هر ابزار  لیپتانس  ن یکاملتر   جاد یا  یبرا
،    یینانوا  ستمیدر س  یدرصد   100مهم است. آرد ، به عنوان ماده    اریبس   گر یباز   کی ما 

 است.  جیکنترل نتا یی در توانا  یاصل

  ر یمانند باگت ، و ساساده    یبدون چرب   ینشده به خصوص در نانها دیاستفاده از آرد سف
ا   یفرانسو  ینان ها ،  گندم  تیفی که کل عطر و طعم آن با توجه به ک  ،ن یو و  ییایتالی ، 

و روش پخت  ریتخم قیاز طر مهم است.  اری، بس شود یم ن ییتع یینانوا ارتمههمراه با 
  ، چال پولمن   یمانند نان ها  ،شده  یغن  اریبس  ی. در نان هاکنیم کنترل میطعم و مزه را    ،

  ی غن   ناضافه کرد  با  ینشده تا حدود   دیآرد سف  ت یو نان رول نرم ، مز   معمولی  چیو ساندو
  د ی ، اگر فقط آرد سف حال  ن یرود. با ا  یم  ن یاز ب   ری، تخم مرغ و شی مانند چرب  ییها  ساز

، حتماً    دیدرست کن  گری د  یبدون چرب  ینان ها  ایباگت    دیخواه  یو م  دیشده در دست دار 
همه نان    ییطبق آنچه من قانون طال  دی . در صورت ترددهیدو آن را انجام    دیبرو  شیپ

پ  ی پخته م   یخانگ   یها ند یکن  یرویدانم  به دست می که    ستی: مهم  ای  نتیجه   ید آچه 
 شود.   یمحسوب م )پیشرفت( ضربه  کی  شهیهم

 شتر یدر بالبته    کنند و    یم  ابانتخنشده را    دی ذکر شده در باال آرد سف  لیفرمول ها به دال
ً یموارد ، تقر  شده   دیاز مارک ها هنوز سف  ی)بعض  هستندنشده    دیسف  ،نان  هایتمام آرد   با

(. آرد همه منظوره ممکن است به دو  دیبخوانرا  برچسب آن  ،  نانیاطم   یبرا  ن ی، بنابرااند
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، به  یدرصد   14حدود    ن ی، با سطح پروتئباشد. آرد گلوتن باال  دیسف  ریغ  ای  دی صورت سف
  ی غذاها  یتوان آن را از بازارها  ی ، اما اغلب مشود  یم  افتیدر سوپرمارکت ها    یسخت

از نان ها   یدر برخ  قوی،آرد    ن یکرد. استفاده از ا  یداریخر   ژهیمنابع و  قیو از طر   یعیطب
در    ، در صورت استفاده از آن دینکرد   دایآن را پ  خرید  کند ، اما اگر منبع  یم  جادیا  را  تفاوت

د از نانوایی ها طلب و یا سعی کنی  ،دی از آرد نان استفاده کن  لی ، در صورت تمادستور پخت
 . عث پیشرفت شما خواهد بوداما با، شاید گدایی به نظر برسد کنید

 

 


