
 

 ((فِيهِ شِفَاء لِلنََّاسِ))
 

صصی زنبورداری پیشرفته                                                                                                                       تخ
 ادمین: اسماعیل غفوری                                              کاانل 

 

 (Pollen Bread)  ساخت نان گرده

تا تَجِ تِ سَاالت هکسز دٍستاى عی زٍشّاا  ایراس دز یصاَظ تروراس  اسدُ  ٍ تیا  ّاا         

، زٍش علوی ٍ صیرح ترورس  سدُ کاِ دز هٌااتع علوای ٍجاَد دازد زا     هرتلف دز فضا  هجاش  

 یدهت دٍستاى ازائِ هی کٌن.

غالثا  اسدُ  ال زا لثال اش هصاس       ظ عثرعیّواًغَز کِ دٍستاى اعالع دازًد شًثَزعسل دز ضسای

اسات. دز  قیریات    تروراس آى  دز  اسدُ،  فسآٍز  ٍ تعد تغریِ هی کٌد. ًاَع فاسآٍز  شًثَزعسال   

کَچکتسیي سرلَ  دًرا سلَل ضص ضلعی شًثَزعسل است کِ دز آى  سدُ زا تثدیل تِ ًااى شًثاَز    

(Bee Bread) .سلَل ّا   زا تِ دایل کلٌی قول ٍ دز شًثَز تعد اش جوع آٍز   سدُ آى هی کٌد

کِ تا سس یَد ٍازد هی کٌد َّا  تري الیِ ّا   سدُ زا ترلرِ هی  ضاى ترلرِ ٍ تَسظ فطازّایی

زا اضافِ هی کٌد . ٍلتی دٍ سَم سالَل   کٌد. قري ایي کاز تِ  سدُ ضْد یا عسل  ٍ تصاق  یَیص

اًد تا ازتثاط آى تا َّا لغع  اسدد ٍ  زا پس کسد  تا یک الیِ عسل زٍ    سدُ پسس ضدُ زا هی پَض

 فسآیٌد ترورس اًجام  سدد.

اها چسا شًثَزعسل  سدُ زا لثل اش هصس  ترورس هی کٌد ٍ چسا دز تغریِ تکورلی تَصرِ هی  اسدد  

 تا  سدُ لثل اش استفادُ دز تْرِ جاًطري یا هکول ّا   سدُ ترورس  سدد؟



 

ٍ  اک، تْثَد شیست فساّوی هاَاد هغار   ا  یَزغَز کلی ترورس تا کاّص سغَح هَاد ضد تغریِت

 ضَد.غرایی یَزاک هیّا  غرس لاتل ّضن تاع  تْثَد ازشش تجصیِ کستَّردزات

 روش ساخت نان گرده ) تخمير گرده(

عسال  راضاتِ   کِ تغَز هصٌَعی دز ایترااز شًثاَز   است  سدُ ترورس ضدُ تَسظ اًساى ،ًاى  سدُ

 تسا  ساایت ًااى  اسدُ،     رسد. ٍزدُ دز تغریِ اًساى ًرص هَزد استفادُ لساز هیالثتِ ایي فسآ .ضَدهی

 :ضدُ تا یکدیگس هرلَط  سدد ا ًسثت ّا  ذکسشیس ت تاید هَاد

 0/0 2آب پٌرس یا تاکتس             5/1عسل            5/2آب تورص                 10 سدُ 

فسض هی کٌرن لصد دازیان یاک کرلاَ     .ًسثت ّست تاید تثدیل ضَددلت ضَد هیادیس  فتِ ضدُ 

. تاسا   دازیان   اسم عسال الشم   150ی سی آب توررص، س 250 سدُ زا ترورس کٌرن دز ایي صَزت 

س  ّا  هَزد ًراش ترورس هی تَاى اش یَد تاکتسیْا تِ صَزت هستیرن یا تسیای اش هاَاد   هري تاکتتأ

قاٍ  آًْا هاًٌد هاست استفادُ کسد. تْتس است اش هاسات یااًگی اساتفادُ ضاَد شیاسا فالاد هاَاد        

تسا   2002اشُ فعالرت پردا هی کٌٌد. تس اساس تییریی دز سال جًگْدازًدُ است ٍ تاکتسیْا  آى ا

 ،هاسات هَجاَد دز    سم هاست الشم است. دلت ضَد تا تَجِ تاِ زعَتات   50ترورس ّس کرلَ  سدُ 

َزد استفادُ دلت  سدد ٍ آب زا تعد اضاافِ کاسدى ساایس هاَاد اضاافِ ًواَد تاا        تاید دز هیداز آب ه

لثل اش هرلَط هَاد تا ّن تسا  ایٌکِ ایي کاز تِ یَتی صاَزت   ترص اش قد ًگسدد. طزعَتت هرلَ

د اتتدا  سدُ زا هدت چٌد ساعت تا آب توررص کوی یرس کسد تا تافت  ساًَلِ  سدُ تاش ضَد.  رسد تای

الشم ترکس است هیداز آتی کِ ایٌجا استفادُ هی ضَد تاید اش هیداز آب ذکس ضدُ دز ًساثت هرلاَط   

  اسدُ هرلَط دزصد ظس  زا تا  00تا  75 قدٍد تایدتعد اش هرلَط کسدى هَاد تا یکدیگس  کن  سدد.

ى َّا یکغسفِ ٍ تِ اصغالح جسیا َّا تاضد دازا  لفل  هَزد استفادُ تاید کسد. ظسپس  ٍ سایس هَاد

ایي ظسٍ  ترطتس جٌثِ آشهایطگاّی داضاتِ ٍ   الثتِ .تاضد ٍ َّا اش دایل تِ یازج ظس  هٌتیل  سدد



 

 هی تَاى تسا  ترورس اش ظسٍ  پالسترکی استَاًِ ا  کِ دزب ّا  پرچی ًرص دازًد اساتفادُ کاسد  

هرلَط تاید دز ظاس    ایي ظسٍ  تسا  ًگْداز  قثَتات دز آضپصیاًِ استفادُ هی ضًَد(. )هعوَالً

زج ضَد. تعد اش ایٌکِ یَب پاسس ضاد زٍ    تِ یَتی کَتردُ ضَد ٍ پسس  سدد تا َّا  تري آى یا

آى زا تا یک الیِ چٌد هرلی هتس  اش عسل هی پَضاًرن ٍ تعد شیس دزب پالساترک  راضاتِ ٍ دزب   

 ظس  زا هیکن هی تٌدین.

دز دٍ یاا   . دهاّا  تاال زا تاید دز دها  هٌاسة ًگْداز  ًوَدًسثتظس  قاٍ  هَاد تْرِ ضدُ تا 

دزجاِ   20تاا   10اتااق )   ساد تاضد ٍ سپس تِ دهاا   دزجِ ساًتی 32تا  20سِ زٍش اٍل  تاید تري 

ًگْاداز  ضاَد تاا     زٍش دز ایاي دهاا   12تاا   10دزجِ ساًتی  ساد کاّص یاتد ٍ هدت  ساًتی  ساد(

 اش عی ایي هدت  سدُ ترورس ضدُ ٍ آهادُ استفادُ هی تاضد.تعد فسآیٌد ترورس کاهل ضَد. 

 

 


