شرکت بازرگانی دولتی ایران

ویژگیهای سبوس گندم

مرکز پژوهشهای غالت

سبوس گندم به عنوان يك فيبر نامحلول حاوي مواد مغذي زيادي است كه با ورود به آرد ميتواند ارزش غذايي نان مصرفي را به شرط
رعايت اصول الزم در فرآيند پخت ارتقاء دهد .مقدار سبوس آرد كه تابعي از درصد درجه استخراج آرد ميباشد ،عاملي مهم در تعيين
ويژگي هاي كيفي آرد مورد مصرف انواع نان است .همچنين سبوس گندم به سبب فراواني توليد و دارا بودن ميزان نسبي پروتئين باال و
ساير امالح به ويژه فسفر در تغذيه دام ،طيور و آبزيان مورد استفاده قرار ميگيرد.
تعریف سبوس گندم:
سبوس گندم مخلوطي است از اليههاي مختلف پوسته و قسمتهاي جوانه و اليه آلرون دانه گندم كه در اثر عمليات آسياباني به عنوان
سبوس جدا شده و كميت و كيفيت آن بستگي به نوع گندم مصرفي و فرآيند كلي كارخانه آردسازي دارد.
ویژگیهای سبوس گندم:
ويژگيهاي سبوس گندم به دو دسته فيزيكي و شيميايي قابل تقسيمبندي هستند :ويژگيهاي فيزيكي شامل رنگ ،بو و اندازه ميباشد.
سبوس گندم داراي بوي طبيعي مخصوص به خود است و رنگ و ريزي و درشتي ذرات آن به رنگ و نوع گندم و شيوه توليد آرد در
كارخانه بستگي داشته و نبايد بيش از  03درصد وزني حاوي ذرات نرم بوده و از رنگ كرم تا قهوهاي روشن متفاوت است .مهمترين
ويژگيهاي شيميايي سبوس گندم بر اساس استاندارد  2032به شرح جدول ذيل ميباشد:
ردیف
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حداكثر رطوبت (درصد وزني)
حداكثر خاكستر كل (درصد وزني)
حداقل پروتئين خام (درصد وزني)
حداقل چربي (درصد وزني)
حداكثر فيبر (درصد وزني)
حداقل فسفر كل (درصد وزني)
حداقل كلسيم كل (درصد وزني)
حداكثرخاكسترغير محلول در اسيدكلريدريك

12
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10
0
11
1/1
3/1
3/2

بديهي است وجود هر نوع بوي غيرطبيعي و ترشيدگي و هرگونه مواد خارجي (به استثناي سبوس جو و ساير غالت حداكثر به ميزان 2
درصد) و آفات انباري به هر ميزان و سموم آفتكش و ميكروارگانيسمها (به استثناي حدود مجاز تعيين شده در استاندارد ملي شماره
 0237و موازين سازمان دفع آفات نباتي) در سبوس گندم غيرقابل قبول ميباشد.
سبوس گندم به عنوان منبع غني از امالح و ويتامينها عالوه بر افزايش ارزش غذايي محصوالت آردي ،در تهيه خوراك دام نيز نقشي
مهم دارد .لذا در صورت مطابقت كميت و كيفيت آن با استانداردهاي مربوطه در تأمين طيف گستردهاي از نيازهاي تغذيهاي تأثيرگذار
خواهد بود .از اين رو فرهنگسازي در راستاي مصرف بهينه آن ضروري به نظر ميرسد.
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