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با توجه به اينكه نان ،يكي از كاالهاي اساسي و ضروري در سبد غذايي خانوار و تأمين كننده بخش اعظم انرژي ،پروتئين ،امالح و
ويتامينهاي گروه  Bمورد نياز بدن ميباشد؛ اطمينان از ارزش غذايي و كيفي آن از اهميت ويژهاي برخوردار است .انواع آرد با درجه
استخراج متفاوت براي تهيه نانهاي سنتي و صنعتي در كشور بكار ميروند كه هر يك ،ويژگيها و فاكتورهاي كيفي خاص خود را
دارند .امروزه تحقيقات نشان داده است كه غذاهاي حاوي غالت بويژه دانه كامل از بزرگترين منابع فيبر خوراكي هستند .سبوس
گندم نيز به عنوان يك فيبر نامحلول حاوي مواد مغذي زيادي است كه با ورود به آرد ميتواند ارزش غذائي نان مصرفي را به شرط
رعايت اصول الزم در فرايند پخت ارتقا دهد.
پروتئين و اسيدهاي آمينه ضروري ،كربوهيدرات ،فيبر ،سديم ،كلسيم ،آهن ،منيزيم ،انواع ويتامينهاي گروه  Bاعم از تيامين،
ريبوفالوين و نياسين مواد مغذي موجود در سبوس گندم هستند.

اثرات مصرف نانهای سبوسدار
 كمك به تنظيم ميزان قند خون و جلوگيري از ابتال به ديابت نوع دوم
 پايداري در ميزان گلوكز خون به دليل انديكس گاليسمي پايين و كمك به ثبات قند خون در بيماران ديابتي
 جلوگيري از ايجاد يبوست از طريق جذب آب و افزايش حجم توده غذا و كمك به دفع آن
 كاهش بي نظميهاي هضم و جذب در دستگاه گوارش و تنظيم فعاليتهاي اين دستگاه در بدن
 كاهش اثرات سندروم روده تحريكپذير ( IBSخصوصيات اين سندروم عبارتند از پايين آمدن كلسترول  ، HDLافزايش
تريگليسيريد و فشار خون و چاقي مفرط)
 كاهش كلسترول از طريق جذب و دفع كلسترول و مواد سمي حاصل از تجزيه مواد غذايي با استفاده از مواد فيبري موجود در
نانهاي سبوسدار
 پيشگيري از بروز بيماريهاي قلب و عروق
 كمك به كنترل وزن بدن
 افزايش تمركز و شادابي در افراد بدليل غني بودن نانهاي سبوسدار از ويتامينهاي گروه B

نكات مهم
مقدار زيادي از فسفر موجود در پوسته گندم به شكل اسيد فيتيك است چنانچه فرايند تخمير در خمير بطور مؤثر صورت نگيرد و
اسيد فيتيك در نان باقي بماند با كلسيم ،منيزيم ،آهن و ساير فلزات دو ظرفيتي ايجاد كمپلكس كرده و مانع جذب آنها ميگردد.
بنابراين رعايت تكميل فرايند تخمير ميتواند در كاهش اثرات منفي اسيد فيتيك در جذب مواد مغذي مؤثر باشد.
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افراط و زيادهروي در مصرف سبوس نيز مانند هر ماده غذايي ديگر ميتواند عوارضي همچون ايجاد اسهال ،انسداد روده و التهاب
ديورتيكول روده را به همراه داشته باشد.
با توجه به اهميت نان و ارزش غذائي اين محصول پر بركت در سبد خانوار ،تالش در جهت اصالح باور عامه كه نان سفيد را نان
خوب و مأكول ميداند ،گنجاندن نان سبوسدار در رژيم غذايي روزانه مؤكداً توصيه ميشود .بنابراين مصرف آرد با ميزان سبوس
بيشتر در توليد نان به شرط تخمير كامل و طبيعي به دليل غني بودن سبوس گندم از انواع مواد مغذي و نقش اساسي آن در
پيشگيري از بروز بسياري از بيماريها ضرورت دارد.
عليرغم خواص ارزشمند سبوس ،افزودن آن به صورت دستي به خمير در حين فرآيند توليد نان مناسب نميباشد ،بلكه بايد صرفاً از
آرد سبوس دار كه در واحد آردسازي توليد شده است استفاده نمود تا كيفيت نان از لحاظ سالمت و بهداشت غذايي حفظ گردد.
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