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  .. شوديح داده مير توضيك از مراحل به شرح زي هر   

 دو يد دارايند تولي و فرايه مصرفي باشد و با توجه به مواد اوليد سوهان مي مرحله تولي و اساسير جزئ اصليه خميته: @ريه خميته@@

@:ر است يمرحله به شرح ز @

@ @

@ @

  ريه خميمرحله اول ته)  الف

 آب به مخلوط    يخته ؛ مقدار  ير) گ بار قسمت    يد( لوگرم جوانه گندم را در ظرف بزرگ بار قسمت          ي ک ۵/۱-۱لوگرم آرد نول و     ي ک ۲۰زان  يبه م 

 يد سوهان دماينکه در توليالزم به ذکر است که با توجه به ا. ه شوديته) دوغ آب  ( يقي که محلول رقيآرد و جوانه گندم اضافه کرده به طور

 گراد و در تابستان از ي درجه سانت۳۵ حدود يدماق ، در زمستان از آب با يجاد محلول رقي اير است ، برايه مورد استفاده متغيآب و مواد اول

  . شودي گراد استفاده ميدرجه سانت۳۵ا آب ي و يآب معمول

در مـدت حـرارت   .  شود يگر کامال مخلوط م   يکدي، آرد ، جوانه گندم و آب با         ن دستگاه همزن را روشن کرده       ير بار قسمت و همچن    يشعله ز 

شتر مخلوط  ي ب يکنواختيدستگاه همزن همزمان با ادامه پخت مواد را جهت          .   رسد   ي گراد م  يدرجه سانت ۲۰۰-۱۵۰ مخلوط به    يدادن که دما  

 که مخلـوط  يدر صورت.ابدي ي خام ادامه ميتا به دست آوردن قوام مناسب و برطرف کردن بو) حرارت دادن و هم زدن ( ن عمل ي کند و ا  يم



گ بار قـسمت ،     يدر د .  آب به آن اضافه کرد و عمل پخت را ادامه داد           يمقدار توان   يد م ي خام آن برطرف نگرد    يد و بو  يبه قوام مناسب نرس   

در . نـد  ي گويم" دررفتن آرد"د که دراصطالح به آن     ي آ ي درم ي شود و از حالت خام     يال توام با همزدن پخته م     ن مخلوط در درجه حرارت با     يا

-۱۵ر بار را قطع کرده ، بـار بـه مـدت          ين مرحله شعله ز   يس از ا  پ. ن رفته و مخلوط در حال جوش است         ي آرد از ب   ي خام ين مرحله بو  ي ا يط

د و ياد توليزان زي از کارگاه ها با توجه به م    يبرخ. ندي گو يم" خواباندن بار "ن عمل   ي که در اصطالح به ا      شود يقه به حال خود گذاشته م     يدق۲۰

گ بار قسمت را روشن کرده تا بار ، به حالت جـوش  ير ديعله زپس از مرحله خواباندن بار ، ش.  کنند ين مرحله صرف نظر م يکمبود زمان از ا   

ن يد ا يلوگرم شکر به آرد اضافه کرد که با       ي ک ۵/۲۳مقدار) دن است   ي که بار در حال جوش     ي زمان يعني مرحله خواباندن بار     يا بدون ط  ي( ديدرا

  .مقدار شکر کامال در مخلوط حل شود

 سـاعت   ۵/۱-۱ن مرحله   يدر ا  ) يآماده روغن ده  ( هت حل شدن کامل شکر در مخلوط        براساس حجم بار مدت زمان حرارت دادن مخلوط ج        

ـ   ي و م رسدي مي قابل قبول  ين مدت بار به سفت    ي شدن ا  يپس از سپر  .  باشد   يم  ي جوشد در ادامه جهت افزودن روغن ، حـرارت را قطـع م

  .کنند تا بار خنک گردد

  

  ريه خميمرحله دوم ته) ب

در ابتـدا روغـن     .  شـوند  ير اضافه م  يب به خم  يک به ترت  ي هر   يط آماده ساز  يران و زرده تخم مرغ با توجه به شرا        ن مرحله روغن ، زعف    يدر ا 

ر در مرحله قبل بـا  ي است حرارت خمين نکته ضروريذکر ا.  گردد يبه مخلوط خنک شده حاصل از مرحله اول اضافه م       ) ال  يلوگرم س يک۴۰(

 .ا شده است ي اضافه کردن روغن مهيراط بيگذشت زمان افت کرده و خنک شده و شرا

 

 

 

ن عمل ينصورت اگر اير اير غدرد ي صورت گي شود تا عمل مخلوط شدن روغن در بار به خوبيخنک بودن بار در زمان افزودن روغن ، باعث م

 . افتد ي اتفاق ميا در بسته بنديند و ي فراي روغن در مراحل بعديدر حرارت باال انجام شود پس ده

   

لوگرم شکر مخلوط و به هم زده شـده  يک کيا يم يلوگرم زرده تخم مرغ که از قبل با ن    ي ک ۲، با بار ، در ادامه        از مخلوط شدن کامل روغن       بعد

ر يي کند بلکه از تغ    يبه همزدن زرده تخم مرغ با شکر نه تنها به مخلوط شدن بهتر آن با  بار و حفظ قوام کمک م                     .  شود   ياند ، به بار اضافه م     

 . کند ي ميري شدن زرده تخم مرغ جلوگيلت و گلوله احا



 

 

 

 مثقال پودر زعفران حل شده زعفران حل شده در ۷ تا ۲) بار(ر ي هنگام آماده شدن خم. گرددير عمل آوري در ادامه بار را حرارت داده تا خم

 بار در حالـت  يبه عبارت.  که بار در حال جوش باشد   است ي اضافه کردن زعفران هنگام    ين زمان برا  ي بهتر . شود يا گالب به بار اضافه م     يآب  

 .  شوديشتر ميجه صورت رنگ محصول بي جدا و در نتيشتريگمنت بين پيان باشد که در ايغل

 

 

 

 

 

 منتقل و سـپس آن  ييلو موسوم به کاسه پسايک۱۵ش ي با گنجاي به ظروفيمانه بزرگيکنواخت شدن بار ، آن را با پين مراحل و ي ايپس از ط  

 @@. کنندي مي روز بعد نگهدارين کاسه ها را برايد ، بار موجود در اي تولي بعديندهاي کنند تا در فراي نسبتا خنک منتقل ميها را به مکان

 

 

 



 

 

 

  )ري خمي و عمل آوريريآبگ(رساندن 

  . شود يم مير تقسير خمي خمي و عمل آوريريد سوهان مرحله رساندن است که خود به دو مرحله آبگين مرحله در توليدوم

ـ  ط  ي تحـت شـرا    يريگ آبگ يا د ي يي موسوم به کاسه پستا    يگري د يي به کاسه پسا   يين مرحله بار از کاسه پسا     يدر ا :  يريآبگ) الف  يحرارت

ـ ي يقت پس دهين کلمه در حقيا  :يريگ آبگيا دي ييپستا( شود ي گراد منتقل م  يدرجه سانت ۱۵۰-۲۰۰  گذشـت  يا پس دادن آب بوده که ط

  .) شده استييا پستاي ييل به پسايبدزمان ت

 

 

 

مـدت  . کتـر گـردد  ير نزدي آن به خميکيزيابد و شکل فيش ير شود ، غلظت آن افزاي شود تا آب آن تبخيمخلوط توسط همزن به هم زده م  

ـ اگر خم. ر دارد ي محصول تاثيش در رنگ و تردين کاهش و افزايش است و ايا افزاي  قابل کاهشقه و تجربه ي براساس سليريآبگ ر مـدت  ي

ات آن روشن تر شدن ي شود که از خصوصي م    گفته" بار کم تاب"  ثابت هم زده شود و آب آن خارج شود در اصطالح با بار ي در دمايشتريب

 . باشدي کم آن نسبت به بار پرتاب ميمحصول و ترد

 

 . محصول است ي عامل در رنگ و تردير زمانيين تغي است که اييستازان حرارت اعمال شده بر پياد بودن ميا زين امر کم يعامل موثر در ا

ـ                يد سوهان ، هل مورد ن     ي تول ي از کارگاه ها   يممکن است در بعض     ياز را که به صورت پودر درامده قبل از خاموش کردن همزن به بار اضافه م

 .  شود ين همزدن در بار مخلوط ميکنند که در ح



 

 

 

  

 يي کاسه پستاي گردد و پروانه همزن از بار جدا شده ، و از روي مرحله دستگاه همزن خاموش و حرارت قطع منيدر ا :ري خميعمل آور) ب

ن عمل جهت رسـاندن  ي شود که اي مي به نام هستون هم زده و عمل آور     يله دست يقه به وس  ي دق ۲- ۱ر به مدت    يسپس خم .  گردد   يخارج م 

ـ يري غنچه گينيکپارچه درآمده و توسط هستون به س      ين مرحله به صورت     يدر ا . رد  ي گ ي انجام م  يينها  ي که آغشته به آرد است ، منتقل م

 . شود ير مي قطعات جدا شده از خمي و سهولت جداسازينير به سيدن خمي باعث نچسبيري غنچه گينياضافه کردن آرد به س. شود 

 

 

                                

                                                                              

  

د سـوهان  ي مختلف تولياضافه کردن هل در کارگاه  ها.  گردد ير اضافه ميگرم پودر هل به خم  ۱۰۰ يري غنچه گ  ينير به س  يپس از انتقال خم   

ل باال بودن حرارت و پخش شدن در تمام ي شود به دلي اضافه ميير در پستاي که هل به خميدر صورت. قه متفاوت است يبراساس تجربه و سل

ـ ه پودر هل در وسـط خم      يک ال يب که   ين ترت ي شود ، به ا    ي م يريکمتر از اضافه کردن آن در مرحله غنچه گ        ) آروما( ر از عطر و طعم      يخم ر ي

 يشتر احساس ميمزه هل بمحصول، ل بسته بودن منافذ و کم بودن دما ، عطر و طعم  هل هل حفظ و در هنگام مصرف يرد که به دلي گيقرارم

  .شود 

  



@:م کردير تقسي بخش ز۳ توان آن را به ي است که مي مختلفين مرحله شامل بخش هايا@ :يشکل ده @

از بازار و ي شود که با توجه به نيم مي تقسير به قطعات کوچکترير ، توده خمي به نام غنچه گيله اين مرحله با وسيدر ا@ :يريغنچه گ) الف

 .ر خواهد بود ير جدا شده براساس شکل و اندازه متغي قطعات بزرگتر و کوچکتر از خميدينوع سوهان تول

 

 

 

 

 

ـ         يله دست يک وس ي با   يي نها يري بالفاصله جهت شکل ک    ينيده شده در س   ي چ يغنچه ها :  يمشته زن ) ب  ي به نام مشته تحت فشار قـرار م

در سـوهان  .  کند يسته به نوع و شکل سوهان مقدار پهن شدن آن فرق م     شوند که ب   يجه غنچه ها پهن م    ي شوند ، در نت    يده م يرند و کوب  يگ

 . رد ي گيقرار م هم يه روي غنچه کامال پهن و نازک شده و به صورت چند الي غنچه ها کمتر و در سوهان لقمه ايزان گستردگيگل م

 

 

 

 

 

  

  

  



  

.  شود يد مي و مصرف ، توليابيد ، بازاريد تنوع در امر تولجاي جهت ا   صورت کوچک و بزرگره به دوين سوهان به شگل دايا:  سوهان گل

 . شود يپهن م  به ضخامت آن دارد ي که بستگي شود و تا حديده مي غنچه ها کوبين سوهان با مشته رويدر ا

 

 

 

 

@ @

ورقه همانند نان لـواش در  دن غنچه ها کامال پهن و نازک شده  و به صورت ي باشد ، هنگام کوب ي شکل م  ين سوهان لوز  يا : ياسوهان لقمه   

 ي فلزي تا شده با استفاده از قالبهاي ورقه هاي با اعمال فشار مختصر روي هم قرار گرفته و در ادامه فرديه نازک رويد ، سپس چند الي آيم

 . آورد ي در ميآنها را به شکل لوز

                         

 

 

 



 

ـ      يا.  شده همراه است     ي بادام که از قبل آماده ساز      و خالل  مرحله با افزودن مغز پسته       نيا:  شيآرا) ج بـا  ي تقر ين مرحله با مرحله مشته زن

 پهـن   ي غنچه هـا   يمغز پسته و خالل بادام رو     لوگرم  ي ک ۵غنچه ها   دن و پهن شدن     يب که پس از کوب    ين ترت يبه ا . رد  ي گ يهمزمان صورت م  

 .ردي گي به خود ميش مخصوصير فشار مشته آراي شود و زيشده پخش م

 

 

  

 ي در سوهان لقمه ايرد ولي گيخته شده و تحت فشار قرار مي سوهان ري گل رويا خالل بادام در سوهان هايالزم به ذکر است که مغز پسته 

 يها روه ي شود ، سپس اليخته ميجاد شده ، ريه نازک اي الي رويا خالل بادام رويد ، مغز پسته يه درآيه الينکه سوهان به صورت اليقبل از ا

  .ه ها قرا گرفته است ين اليست چون در بيا خالل بادم قابل مشاهده نين صورت مغز پسته يدر ا. رند ي گيکر قرار ميکدي

ـ  ي به صفحه فلز   يسوهان پس از شکل ده     : يخنک کردن و بسته بند     ـ  کـه در مقابـل آن        ي بزرگ            قـرار دارد ،  ) کـولر ( ک خنـک کننـده      ي

براساس اندازه، نوع سوهان و سوهان پس از سرد شدن . رد ي گي را به خود ميي مرحله سوهان خنک شده و شکل نهانيدرا.  شود يمنتقل م

 از کاغذ يگر و سطح ظروف به خصوص ظروف فلزيکديدن سوهان ها به ي از چسبيريجهت جلوگ.  شود ي ميش وزن ظرف ، بسته بنديگنجا

 از يري شدند  جهـت جلـوگ    ين و درب بند   يقا توز ي سوهان دق  يپس از آنکه بسته ها    . شود   ي سوهان استفاده م   يه ها ين ال ي در ب  ي موم يها

ـ  يک حد فاصل درب و بدنه ظرفبسته بندي از پالست يه نازک ينفوذ هوا و حفظ سالمت محتوا ، ال                  رنـد و تحـت حـرارت دوخـت    ي گي قـرار م

                .  شوند يم

                                        

   .  گرددي مي خشک و خنک و دور از نور نگهداري سوهان در جاين مراحل بسته هاي ايپس از ط


