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 فرآورده های برنجی

 پلو و چلو .1

میاد، بیش تر ما ایرانی ها، به یاد پلو و چلو می افتیم و اگر  فرآورده های برنجیو  برنجوقتی نام 
شته  اطالعاتخیلی  ضافه کنیم و این در خوبی دا ست ا شاید کوفته برنجی رو هم به این لی شیم،  با

، به بیش از ده ها مورد می رسد و می توان ده ها فرآورده های برنجیحالی است که تعداد و تنوع 
در دو  برنجسااااعت درباره ی آن ها بکر کردر در این مهاله به معرفی تعدادی از فرآورده های م م 

 دسته ی فرآورده های آردی و فرآورده های مایع می پردازیمر

 فرآورده های آردی .1

سته از فرآورده ها، از آرد ست می  برنج این د سیاب آبی به د شوندر آرد برنج خود از آ ت یه می 
اساات که ب ش زیادی از ماده های می ی و  فرآوری برنجآیدر آساایاب آبی از لهله روه های 

ای آن، در امالح برنج به سبب حالل بودن، در این روه از دست می روندر آرد برنج و فرآورده ه
کشاااورهایی که م ااار  باجی برنج دارند، ل و یری دیگر از گ ینه ها برای تامین ر ای مردم 
اسااتر در دیگر کشااورها که چندان ساارانه ی باجی م اار  برنج ندارند، آرد برنج می تواند 

 لایگ ینی برای آرد گندم و ت یه ی کیک و فرآورده های این چنینی باشدر
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ست که از آرد برنج پدید می  شته یا نودل برنجی، یری از فرآورده هایی ا شته( برنجی: ر نودل )ر
 آید و می تواند به عنوان میان وعده و یا داخل سوپ، م ر  شودر

صورت نازک و ورقه ای،  ست که به  کار  برنج: این مورد یری از لالب ترین فرآورده های برنج ا
شودر ک سه، پیچاندن از آرد برنج ت یه می  سهبو ار های برنجی برای ت یه ی ر اهایی هم چون 

شودر کار  برنج بیش تر  ستفاده می  شت و مرغ و نهونه های این چنینی ا سب ی، پیچاندن گو
در آشپ ی های تایلندی و وییتنامی کاربرد داردر کار  برنج را می توان به صورت عادی م ر  و 

 یا داخل رورن سرخ کردر 

گ: یری دیگر از فرآورده هایی اسااات که از آرد برنج پدید می آید و می تواند به کیک و پودین
شاید بتوان پر طرفدارترین فرآورده ی آرد  شودر این فرآورده را  سرو  سر، یا میان وعده  عنوان د

 برنج در شرق و لنوب آسیا دانستر 

 فرآورده های مایع .2
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نج ت یه می شودر از این رورن که منبعی رورن سبوس برنج: این فرآورده از سبوس و ریشه ی بر
سرشار از ویتامین ای، آنتی اکسیدان و دیگر ویتامین ها و ماده های می ی را درون خود دارد، 
در پ ت و پ  و ساااجد اسااتفاده می شااودر اف ون بر این، به دلیل نهوه ی دود باجی این رورن 

ن نی  استفاده کردر چین، هند و ژاپن از درله ی سانتی گراد(، می توان از آن در سرخ کرد 200)
 لهله کشورهای م م و پیشتاز در تولید رورن برنج هستندر

شن تا  شودر رنگ این فرآورده از زرد رو سرکه ی برنج در چین و ژاپن تولید می  سرکه ی برنج: 
 قرم  تیره، ق وه ای و مشری متییر استر این سرکه چ ار تا پنج درصد اسید داردر 

 

ساس  شورهایی چون آمریرا و تایلند، برای م ر  کننده هایی که به جکتوز ح شیر برنج: در ک
 ت یه می شود که البته با استهبال فراوانی ههراه استرهستند، شیر برنج 
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صلی شیره ی برنج: این فرآورده از پ تن برنج ق ست می آید و در ت ویر ا  وه ای و آن یم به د
 پست می توانید آن را ببینیدر

 فرآورده های برنجی دیگر .3

کراکر برنجی: بیسرویت یا کراکر برنجی، از دیگر فرآورده های م م برنج است که در شرق آسیا، 
 به خ وص ژاپن، طرفدارهای بسیاری داردر
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نشاااساته ی برنج: از این ماده به عنوان عاملی برای اف ایش چساابندگی میان ماده های ر ایی 
شودر نشاسته ی برنج نسبت به دیگر ماده ها کوچک تر است و ههین سبب کاربرد  استفاده می

 بیشتر آن در ت یه ی ر ا شده استر

سب ی برنج: از ریشه های برنج وحشی، در کشورهای شرق آسیا به ویژه چین، به عنوان سب ی 
 و ههراه با ر ای اصلی استفاده می شودر 

ستیم که فرآورده های  برنجن و م تلف در این مهاله به فرآورده های گوناگو برنج پرداختیمر دان
به دو دسااته ی فرآورده های آردی و فرآورده های مایع ب ش می شااوندر نودل، کیک و کار  

 برنجی ل و فرآوده های آردی، رورن، سرکه و شیره، در گروه فرآورده های مایع هستندر

گارندهبه نظر  یابیم که م م ترین و پر فایده ترین ن گاه کنیم، در می  له ن ، اگر خوب به این مها
فرآورده های برنج، از سبوس و ریشه ی آن پدید می آیند و این در حالی است که هنوز آن گونه 

ر فاکتورهای م تلفی چون سلیهه ی عهوم که باید، در ایران به این م م پرداخته نشده استر اگ
سترده  شتیال زایی گ صت های تولید و ا شوند، فر لامعه و فرآیند فرآوری برنج، اندکی دگرگون 
شتی و درمانی فراوانی نی  به ههراه  شت که البته م یت های ب دا صنعت خواهیم دا ای در این 

 داردر 
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