
SternEnzym و Mühlenchemie لقد عملنا نحن، الشركات الشقيقة
وDeutscheBack، على تطوير استراتيجيات جديدة ومبتكرة في مركزنا الخاص 
 بتكنولوجيا إعداد المخبوزات. ولكي نتمكن من التفاعل مع تقلبات أسعار المواد الخام

 بمرونة، تم تطوير مجموعة TopBake WA التي وضعت خط معالجة 

 يكتسي امتصاص المياه في العديد من مجاالت معالجة المواد الغذائية أهمية
 خاصة على مختلف المستويات. ففي صناعة الطحن مثالً يستخدم منذ فترة
طويلة غلوتين القمح الحيوي أو الغراوانيات المائية لزيادة قدرة المياه على

تأمين ترابط الدقيق.

ويعتبر الترابط المائي الجيد عامالً مؤثراً في المخابز الصناعية على خصائص
المعالجة وجودة المنتج. لذلك، ُيعّد ثبات العجين وطبيعته أثناء عملية اإلعداد 
أيضاً من أهم معايير الجودة التي ال تقل أهمية عن حجمه وطراوته وليونة 

المنتجات النهائية. ولتحقيق أفضل النتائج، يجب على الشركات المصنعة تعديل 
وصفاتها وفقاً لمتطلبات المخبوزات المغلفة والمكشوفة.

فنيا
• يزيد من قدرة امتصاص المياه

• يحسن من ثبات العجين
• يحسن من عصارية لب الخبز

ً ماليا
• يزيد من الربحية والمرونة بمجرد انتقاء المواد الخام المناسبة

• يزيد من إنتاجية المخبوزات
• يزيد من فترة بقاء لب الخبز طازًجا

TopBake WA Pure منتج

صديق للبيئة

خاٍل من الغلوتين
• TopBake WA Pure (Rice) متوفر أيًضا لصناعة

   المنتجات الخالية من الغلوتين   

مبتكرة فعالةأنزيمات المياهامتصاصبعمليةللنھوضومكونات
المتطلباتاستراتيجيات كل تناسب

عملية مھمة لتلبية   المياهامتصاص 
متطلبات عملية المعالجة والمنتج النھائي

المتصاص أفضل للمياه 
 للدقيق يتضمن كل من األنزيمات والغراوانيات المائية واأللياف النباتية بحيث

تتفاعل في ما بينها بتآزر واتساق. أما لالستجابة إلى الطلب المتزايد على منتجات
  نظيفة، فنقدم منتج    

TopBake WA-

-TopBake WA: مجموعة فوائد
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59,767,2

TopBake Vital G59,90,3468,31,64

TopBake Gum 3562,24,1970,14,32

TopBake WA64,47,8772,47,74

TopBake WA Plus65,59,7274,110,27

TopBake WA Pure66,210,8974,510,86

 في القطاع الصناعي، غالباً ما يستخدم صمغ الغوار كوسيلة لتأمين
 الترابط المائي. ولهذا السبب تتم مقارنة مركبات مواد اإلنزيم الجديدة

 وغيرها من المكونات الفاعلة  مع صمغ الغوار
TopBake Gum 35 بواسطة جهاز فحص نوعية الدقيق يتم  

 تحديد قدرة المواد على امتصاص المياه. وبشكل أساسي تم استخدام قمح
 ذات محتوى بروتيني يبلغ 13% ودقيق القمح داكن اللون من نوع

١٠٥٠ (محتوى الرماد حوالي  

كما يتبين من الجدول 1، ارتفعت القدرة على امتصاص المياه بشكل
TopBake) ملحوظ، فبينما لم تبد إضافة غلوتين القمح الحيوي 

 Vital G) سوى تأثيراً بسيط جداً، إالّ أن الزيادة في صمغ الغوار 
بنسبة  قد ساهم في زيادة القدرة على امتصاص المياه بنسبة   

TopBake WA أو TopBake WA Plus أما بفضل استعمال 
Pure فارتفعت قدرة الدقيق على امتصاص المياه بنسبة  

.بالمقارنة مع الدقيق غير المعالج

، باإلضافة إلى ارتفاع قدرة الدقيق على امتصاص المياه بنسبة 
TopBake WA  أظهر مؤشر نوعية الدقيق أن الدقيق المعالج بـ 

يتمتع بدرجة ثبات عالية (الشكل ١). 

TopBake  



 وتنطبق هذه اآلثار على الخبز األبيض وخبز القمح المختلط، ويظهر الجدول  
أدناه نتائج كافة هذه المنتجات المختبرة.

 بالمقارنة مع العينة المرجعية، لوحظت زيادة في األحجام  مع كافة المنتجات، ولكن
حققت مجموعة TopBake WA Plus أفضل النتائج، فبفضل التخّمر المفرط،

أثبت TopBake WA .أنه المنتج األكثر ثباتاً.

 وحتى مع استخدام منتج TopBake WA Pure .بات العجين أكثر جفافاً.
 وبالتالي فقد تفوقت هذه العالمة التجارية النظيفة على صمغ الغوار على
 مستويين: لم تعد مدة االنتفاخ التي يستغرقها صمغ الغوار ضرورية من

.جهة، وارتفعت القدرة على امتصاص المياه بنسبة  من جهة أخرى.
 وبالتالي، تمت المحافظة على تركيبة الخبز، وبقيت مرونة الرغيف
كما هي حتى بعد ثالثة أيام، بحسب ما أظهره جهاز تحليل التركيبة.

 تم استخدام بيانات جهاز فحص نوعية الدقيق المستلمة كأساس
 الختبارات الخبز. وبهدف ،التحقق من اتساق العجين وثباته وإمكانية

معالجته في المكنات وجودة المنتجات النهائية
  أضيفت نسبة  من المياه الختبار صمغ الغوار ونسبة

.TopBake WA منه الختبار 

، أصبح لقد تبين أن العجين، وبفضل مجموعة 
مماثالً للعجين الذي خضع للمراقبةة.

1 % TopBake Gum 35 Kontrolle 1 % TopBake
WA

    1 % TopBake
WA Plus

   1 % TopBake
 WA Pure
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الخبز اتفي اختبارأفضل وثبات  أعلىإنتاجية 

دور مختلف المنتجات في زيادة حجم الخبز
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TopBake Gum 354,711,816,3

TopBake WA3,322,4

TopBake WA Plus6,914,120,7

TopBake WA 
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4,41,511,6
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ال يتطلب استعمال منتجات 
تعديالً لدى معالجة العجين أو خبزه.

0,2-1 % TopBake WA

0,2-1 % TopBake WA Plus

0,2-1 % TopBake WA Pure*

أي من المنتجات يناسبك؟ اتصل بنا لنساعدك
على اختيار المنتج األنسب لك!

يساهم مزج الغراوانيات المائية الوظيفية واأللياف النباتية واألنزيمات في مجموعة 
  في تحسين المنتجات النهائية بشكل ملحوظ. تتيح مركبات

المواد الفاعلة الجديدة استراتيجية مناسبة تلبي كافة االحتياجات ومصممة وفقاً 
للمتطلبات الفنية واالقتصادية الخاصة بالمستخدم.

DeutscheBack GmbH & Co. KG
Kurt-Fischer-Straße 55

22926 Ahrensburg
   500-202 / 20 14 (0) 94 + 

050-202 / 20 14 (0) 94 + 
info deutscheback.de
www.deutscheback.de
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 استراتيجية مفصلة حسب كل استخدام

مستوى االستخدام

       ( ) TopBake WA Pure      *
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