
 

 

 :ذرت نشاسته و ذرت آرد بین تفاوت

 کاسبشد داسای ًطاستِ ٍ آسد هحصَالت اص کذام ّش. بطٌاسیذ سا آًْا خَبی بِ بایذ ابتذا رست ًطاستِ ٍ رست آسد تفاٍت اص آگاّی بشای

 :است ضذُ دادُ تَضیح هفیذ ٍ هختصش بصَست ریل دس کِ باضٌذ هی هتفاٍت خَاظ ٍ

 :ذرت آرد

 بَدُ هجضا ٍ جذا ّن اص کاهال هحصَل دٍ ایي کِ است ایي رست ًطاستِ ٍ رست آسد هحصَل دٍ با سابطِ دس تَجِ قابل ًکات اص یکی

 هحصَالت ایي اص یک ّش کاسبشد ٍ تَلیذ، ًحَُ. داسًذ هْوی ًقص قٌادی ٍ ضیشیٌی کیک، تْیِ دس هحصَالت ایي اص کذام ّش کِ

 بِ هجبَس ضایذ ٍ ضذ ًخَاّذ حاصل هطلَب ًتیجِ آى هسلوا دیگش جای دس کذام ّش استفادُ صَست دس ٍ بَدُ هتفاٍت ّن با کاهال

 .باضیذ خَد تَلیذی هحصَل سیختي دٍس

 .ضَیذ آضٌا بیطتش رست ًطاستِ ٍ رست آسد کاسبشد با تا هیکٌین کوک ضوا بِ ها لزا

 رست آسد تْیِ سٍش. ایذ هی دست بِ رست ّای داًِ ضذى آسیاب ٍاسطِ بِ ًشهی ایي کِ است بشخَسداس خاصی ًشهی اص رست آسد

 رست آسد کِ باضذ هی لطیف ٍ ًشم آسد یک ّن آسیاب ًْایی هحصَل ٍ آیذ هی دست بِ کشدى آسیاب با کِ بَدُ گٌذم آسد ّواًٌذ

 .داسد ًام

 تَجِ با کِ ضذ حاصل ًتیجِ ایي تَاى هی بٌابشایي داسد، خام رست ّای داًِ با هستقیوی استباط ضذى آسیاب اص بعذ رست آسد سًگ

 .داضت خَاّین تیشُ یا صسد سًگ بِ هتوایل آسدی رست، ّای داًِ صسد سًگ بِ

 هی هتفاٍتی ّای اًذاصُ ٍ بٌذی هص داسای قٌادی ٍ پضی ضیشیٌی آضپضی، هصاسف دس استفادُ هَسد ّای آسد سایش ّواًٌذ رست آسد

 .باضذ داضتِ تَلیذات بافت دس سا ّایی تفاٍت تَاًذ هی آسد اًذاصُ دس ابعاد تغییش ایي ٍ باضذ

 : ذرت نشاسته

 استخشاج ٍ رست ّای داًِ فشآٍسی بِ دستگاُ ایي کِ باضذ هی ٍیژُ صٌعتی ّای دستگاُ بِ احتیاج رست ًطاستِ تَلیذ بشای

 .پشداصد هی رست داًِ اص ًطاستِ

 غلیظ ضذُ تَلیذ هحصَل بافت تا ضَد هی باعث خصَصیات ایي کِ است رست ًطاستِ ًطاستِ، سایش ّواًٌذ غلظت عاهلیي اص یکی

 دس رست ًطاستِ اص هقذاسی دادى قشاس صَست دس ٍ باضذ هی خاظ بافتی داسای رست ًطاستِ کِ گفت تَاى هی ًحَی بِ. ضَد تش

 .است استباط دس رست ًطاستِ لطیف ٍ ًشم بافت با ّوشاُ صذا ایي کِ بطٌَیذ سا آى جیش صذای تَاًیذ هی خَد اًگطتاى بیي

 ٍ غلظت تَاًذ هی هادُ ایي صیشا. کشد اضاسُ سس ٍ دسش سَپ، اًَاع تَلیذ ٍ تْیِ دس تَاى هی رست ًطاستِ هصشف هَاسد سایش اص

 .دّذ بْبَد ٍ افضایص سا تَلیذی هحصَالت بافت


