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    تکنولوژي تولید گز
 

  1، افسانه مرشدي1، فاطمه حیدري1مینا اکبریان
دانشجوي دکتري صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد1  

E-mail:mina.akbariyan65@yahoo.com  
 
 

   چکیده
افزودنی . ی شوداستفاده نمنوع مواد و افزودنیهاي غیر طبیعی در تولید گز از هیچ . گز یکی از فراورده هاي سنتی ایران است

به علت کاهش چشمگیر این محصول درسالهاي اخیر، . سنتی و معروف این محصول، صمغ  طبیعی به نام گزنگبین می باشد
گز از نظر زمانی، طوالنی ترین پروسه تولید را که حدود . افزودنیهاي مشابه مثل ترنجبین و شیر خشت جایگزین گردیده است

ت دارا بودن درصد قابل توجهی سفیده تخم مرغ درترکیب مواد اولیه، سرشار از منابع پروتئینی ساعت می باشد دارد و به عل 8
است و همچنین به علت دارا بودن درصد قابل توجهی مغزهاي مفید و مغزي  مثل پسته و بادام سرشار از مواد آلی، ویتامین ها 

گویند که به % 10افه می شود متفاوت می باشد مثالً به گزي گز براساس مقدار مغز خشکباري که به آن اض. و مواد معدنی است
به همین صورت % 40و % 38، %28، %18کیلو مغز خشکبار اضافه شده باشد و گزهایی همچون  10کیلو حلواي آن  100ازاي 
وط و حل می مخل) درصد وزن شکر 20(براي تولید گز ابتدا در ظرف بزرگی موسوم به پاتیل مادر شکر با مقداري آب . است

دقیقه جوشانده و در آخرین دقایق جوش بادکا یا گلوکز اضافه و بعد انگبین یا افزودنی طبیعی مورد نظر  20شود و حدود 
و حرارت دهی را قطع ) گزانگبین و یا سایر مواد جانشین شده مثل شیرخشت یا ترنجبین را اضافه می کنند (اضافه می شود 

پاتیل دیگري به اسم پاتیل پخت منتقل می کنند تا در حین اینکه حرارت می بیند توسط  بعد این مواد را به. می کنند
پاروهاي داخل پاتیل به هم زده شود و این مواد در این پاتیل حرارت می بینند تا آب خود را از دست بدهند و غلیظ شوند و به 

هم زدن و حرارت دهی . درجه می باشد 70-80دود حرارت در این مرحله مهم است و ح. اصطالح تولید سیاه چاشنی می شود
در مرحله سفیده زنی ، سفیده تخم مرغ را به وسیله دستگاه . بر روي بار انجام می شود تا بار به سیاه چاشنی تبدیل شود

ه آن براي بهبود کیفیت می توان در حین عمل سفیده زنی ب. سفیده زن به هم زده تا به صورت کف درآید و حجمش زیاد شود
اگر سیاه چاشنی داغ باشد سفیده . کمی پودر شکر اضافه کرد سپس سفیده ها را به پاتیل حاوي سیاه چاشنی اضافه می کنیم

مقدار سفیده اضافه شده به پاتیل نسبت به مقدار ( سوزد و حالت پوکی و پفکی خود را ازدست می دهد تخم مرغ زده شده می
ز این به بعد به این ماده، سفید چاشنی گفته می شود که به مرور سفید رنگ می شود و ا). سیاه چاشنی یک به هفت می باشد

افزایش حجم پیدا می کند و به این ترتیب که دراثرحرارت و هوادهی پروتئین هاي سفیده تخم مرغ دناتوره می شوند و یک 
مرحله رسیدگی حرارت مالیم تر و دور هم زن را در . رسیم بعد از این مرحله به مرحله رسیدگی می. کف پایدار تولید می کند

زمان پایان فرایند معموالً به روش تجربی . آرام تر یا کندتر می کنند تا در این مرحله حلواي گز حالت رسیدگی را پیدا می کند
نچسبد دما تعیین می شود به این صورت که وقتی با پشت دست محکم  به حلواي گز بکوبی به دست )خلیفه (توسط سرکارگر 

اگر درصد مغز زیاد باشد گز سفت می شود و هر چه درصد مغز بیشتر باشد حلواي گز را نرم تر باید . دراین حالت مهم است
درآخرین دقایق مغزپسته یا بادام و یا مخلوطی از این دو گاهی گردو، فندق، بادام زمینی و غیره را وزن کرده و به پاتیل . بگیریم

بعد از اضافه شدن مغز باید گز به ). دار درصد مغز با توجه به حلواي موجود در پاتیل محاسبه می شودمق(اضافه می کنند 
سرعت از پاتیل خارج شود چون مغزها داراي مقدار زیادي روغن هستند که در صورت ادامه ي حرارت دهی و هم زدن از مغز 

گز  برداشت شده باید . تیل خارج و به قسمت پرداخت می رودگز از پا. خارج شده و در بافت حالت نامطلوبی ایجاد می کنند
گز ساخته شده را از پاتیل خارج می کنند که دراصطالح چونه . داراي رطوبتی باشد که پس از خشک شدن قابل شکستن باشد
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ند مستطیل شکل اگر بخواهند گز لقمه اي تولید کنند ابتدا گز پرداخت شده را داخل قالب هاي سینی مان. گرفتن می گویند
داخل سینی ها کمی آرد سفید و نرم پاشیده می شود این سینی ها توسط چرخ به خنک ترین سالن می روند . قرار می دهند

چانه ها بعد از . تا سرد و خنک شود و بعد از آن که خوب خنک شد آماده می شود تا توسط دستگاه برش، برش داده شود
ت مربعی یا مستطیلی شکل در می آید که این قطعه ها به دلیل آن که کامال از هم خنک شدن توسط دستگاه برش به قطعا

دستگاه پرس داراي یک قسمت ریلی  .جدا نشده اند با ضربه هایی که با میله استیل به انها زده می شود از هم جدا می شوند
ی گیرند و یک پوشش پالستیکی اطراف شکل است که گزهاي جدا شده توسط کارگر با تجربه یکی یکی روي این ریل قرار م

  . هر قطعه را فرا می گیرد و از دو طرف دوخت می خورد و گز آماده چیده شدن در جعبه می شود
  

   وعدهگز، شیرینی، میان:   کلیدي هاي واژه
  

   مقدمه
افزودنی . استفاده نمی شود غیر طبیعی در تولید گز از هیچ نوع مواد و افزودنیهاي. گز یکی از فراورده هاي سنتی ایران است

به علت کاهش چشمگیر این محصول درسالهاي اخیر، . سنتی و معروف این محصول، صمغ  طبیعی به نام گزنگبین می باشد
گز از نظر زمانی، طوالنی ترین پروسه تولید را که حدود . افزودنیهاي مشابه مثل ترنجبین و شیر خشت جایگزین گردیده است

ارد و به علت دارا بودن درصد قابل توجهی سفیده تخم مرغ درترکیب مواد اولیه، سرشار از منابع پروتئینی ساعت می باشد د 8
است و همچنین به علت دارا بودن درصد قابل توجهی مغزهاي مفید و مغزي  مثل پسته و بادام سرشار از مواد آلی، ویتامین ها 

  .و مواد معدنی است
  : تاریخچه

قاجاریه بر می گردد و البته به این صورت کنونی نبوده بلکه به صورت رنگ کاراملی و بدون سفیده تخم  تاریخچه گز به زمان
گز کرمانی را باید مخترع شیرینی گز به . مرغ بوده و به عنوان شیرینی سنتی و در اعیاد خاص مورد استفاده قرار می گرفت

این محصول پرداخت و سپس این محصول در شهر بلداجی از توابع  حساب آورد و پس از آن  گز سکه اصفهان بود که به تولید
گز بلداجی اخیراً کیفیت باالتري نسبت به گز اصفها ن دارد ولی درسایر نقاط ایران این . استان  چهارمحال و بختیاري تولید شد

ه که غالباٌ طبیعی بوده اند و با وسایل این شیرینی از قدیم با استفاده از مواد اولی. محصول رابه نام سوغات اصفهان می شناسند 
و روشهاي سنتی تولید می شد اما امروزه به دلیل صادرات این محصول به خارج از کشور استانداردهایی برایش در نظر گرفته 

  .شده است 
  : انواع گز 

کیلو  100ند که به ازاي گوی% 10گز براساس مقدار مغز خشکباري که به آن اضافه می شود متفاوت می باشد مثالً به گزي 
مواد اولیه  .به همین صورت است% 40و % 38، %28، %18کیلو مغز خشکبار اضافه شده باشد و گزهایی همچون  10حلواي آن 

 :مورد استفاده درتولید گز 
  .ی ایران باشدآب مورد استفاده در تهیه گز باید آب آشامیدنی بوده و ویژگی آب آشامیدنی باید مطابق با استاندارد مل: آب 
اي است خوراکی و شیرین که از دانه هاي ریز بلوري شکر ماده. نام تجاري آن شکر و نام علمی آن ساکاروز می باشد :شکر

  .آیدشکر از عصاره ي نیشکر و یا چغندر قند به دست می. تشکیل شده است و به رنگ سفید و یا قهوه اي دیده می شود
است که به آن قند ذرت ، دکستروز و سرولوز نیز گفته می شود ) تک قندي (مونو ساکاریدي یکی از قند هاي  :گلوکز مایع 

گلوکز را می توان به صورت صنعتی از نشاسته ذرت . است و به خوبی در آب حل می شود C6H12O6فرمول عمومی آن 
شربت گلوکز به طور . تهیه کرد  ،گندم و یا سیب زمینی توسط یک اسید معدنی رقیق در مجاورت دما و یا به کمک آنزیم

از این ماده به طور عمده جهت جلوگیري از کریستاله شدن محصول نهایی . گسترده در صنایع شیرینی و قنادي به کارمی رود

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

گلوکز عالوه بر این که موجب نگهداري طعم و بوي مطبوع محصول می شود، باعث تعدیل طعم شیرینی زیاد . استفاده می شود
  .درصد می باشد 84-80و بریکس  PH:4/5-5/5رنگ گلوکز شفاف با . می گردد

قبالً از آرد برنج هم استفاده می . آرد نول که بسیار نرم ،سفید و از گندم بدست می آید در تولید گز استفاده می شود  از: آرد
  .از آرد به عنوان پوشش در بسته بندي گز استفاده می شود. شد

سفیده برخالف زرده . م مرغ مقداري زیادي پروتئین دارد بنابراین ارزش غذایی آن بسیار باال است سفیده تخ: سفیده تخم مرغ 
  .چربی بسیارکمی دارد

. گیاهی است از نژاد بید که اندازه آن از بید معمولی کوچک تر ولی سنبله هاي آن داراي اسانس معطري هستند :بید مشک 
  .عرق بید مشک هم براي معطر کردن و هم داراي خواص دارویی استاسانسی از این گیاه گرفته می شود بنام 

  . نوعی افزودنی طبیعی است که به صورت دانه هاي ریز شکر مانند می باشد و بسیار کم یاب می باشد: گزانگبین 
ه آفت هاي پست. پسته داراي مواد غذایی فراوانی است و بنابراین براي تقویت بیماران و اشخاص ضعیف مناسب است:پسته 

متعددي دارد که مهم ترین آنها آلوده شدن به کپک آسپرژیلوس است که سم خطرناکی به نام آفالتوکسین تولید می کند و 
درهنگام خرید پسته تازه به رنگ پوسته آن توجه کنید و از مصرف پسته هایی که پوسته خارجی آنها . این سم سرطان زا است

براي جلوگیري ازآلودگی قارچی بهتر است . یاهی به تدریج داخل مغز پسته نفوذ می کندسیاه شده خودداري کنید، زیرا س
  .پسته را در بسته بندي مناسب و در فریزر نگهداري کرد

گالب ازتقطیر گل محمدي به دست می آید که از نظر عطر در میا ن سایر گل ها ممتاز است و خواص درمانی فراوانی  :گالب 
گالب مورد استفاده باید داراي کد بهداشتی از اداره . دارد و براي ایجاد عطر و بو در شیرنی گز مورد استفاده قرار می گیرد

  .نظارت باشد 
فزودنی طبیعی است که در تولید گز استفاده می شود، در تسکین سرفه موثر است، خاصیت ضد ترنجبین یک نوع ا :تر نجبین

ترنجبین حاوي ترکیبات قندي مختلفی چون گلوکز، سا کاروز و تري ساکارید است . عفونی داشته و میکروب را از بین می برد
  .که به راحتی در آب حل می شود

زنبور عسل از شهد گیاهان درست می شود  و از عسل به عنوان یکی از مواد اولیه  عسل یک ماده مقوي بوده  که توسط :عسل 
  .براي ایجاد شرینی و طعم در گز استفاده می شود

دهد استفاده از عصاره گیاه دارویی شیرخشت اثر مطلوبی بربهبود نوزادان نتایج تحقیقات پژوهشگران نشان می:   شیرخشت 
  . وه طعم و عطر مطلوبی ایجاد می کندمبتال به زردي دارد و به عال

زیري انتخاب شده براي گز باید داراي داراي مهر استاندارد باشد و درب ها هم به صورت کشویی یا  :جعبه  شامل در و زیري 
  . درب معمولی طراحی می شوند که با توجه به نوع بسته بندي مورد استفاده قرارمی گیرد 

  لید گزدستگاه هاي مورد نیاز براي تو
  : در تکنولوژي تولید گز از دستگاه ها و لوازم مختلفی در مراحل خط تولید استفاده می شود که عبارتند از 

  .تن است و جنس آن از آهن گالوانیزه است  15گنجایش این مخزن : تانکر ذخیره گلوکز  -1
  .به پاتیل مادر استفاده می شودجنس این بشکه ها از پالستیک است و معموال براي حمل گلوکز : کیلویی  90بشکه  -2
 .مخصوص مخلوط کردن مواد اولیه و تهیه بار می باشد : پاتیل مادر  -3
گنجایش پاتیل ها از . جنس پاتیل از مس با روکش قلع بوده که در معرض حرارت مستقیم می باشد: پاتیل پخت  -4

ار هم زدن حلوا را انجام میدهد درثانی وجود دارد که ک) همزن (کیلوگرم می باشد داخل پاتیل دو پارو  120تا  80
  .هنگام خروج گز کمک می کند تا به راحتی گز خارج شود

به وسیله این دستگاه سفیده تخم مرغ به قدري زده می شود تا به صورت یک کف : دستگاه همزن تخم مرغ   -5
  .یکنواخت در آید

خته شوند بر روي میز مخصوص ریخته می شوند قبل از این که پسته ها داخل حلواي گز ری: میز تمیز کردن پسته   - 6
  .تا در صورتی که پوست یا گرد و غبار دارند از آنها جدا شود
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چرخ می باشد و قابلیت این را دارد که به کنار پاتیل منتقل  4این میز داري : میز مخصوص حمل گز خارج شده از پاتیل  -7
  .میز می گذارند این میز فلزي است شود و گز را که از پاتیل خارج می کنند بر روي این 

  .براي صاف و مسطح کردن چانه ها استفاده می شود: وردنه  -8
  .فلزي و به شکل مستطیل  و مشابه با سینی هاي مخصوص پخت در شیرینی پزي ها است: سینی مخصوص حمل چانه ها  -9

ا کردن سینی هاي حاوي چانه استفاده می این سینی ها از جنس آهن بوده و براي جابج: چرخ حمل سینی هاي گز  -10
  .شود
کار این دستگاه ایجاد نقش هاي مربع یا مستطیلی شکل بر روي حلواي مسطح  و البته خنک شده  می : دستگاه برش  -11

  .باشد
گز  جنس میله ها معوال از استیل است که با این میله به تکه هاي: میله مخصوص جدا کردن تکه هاي برش داده شده  -12

  .ضربه می زنند تا از هم جدا شوند و به شکل مستطیل یا مربع هاي کوچک درآید
این دستگاه داراي یک بخش ریل مانند است که دانه هاي گز بروي این ریل قرار میگیرد و یک پوشش : دستگاه پرس  -13

  .پالستیکی اطراف هر دانه گز قرار می گیرد
  .چیده شدن گز در جعبه ها که معموال جعبه ها یا نیم کیلو یا یک کیلویی هستند  جهت وزن کردن بسته بعد از: ترازو  -14
  .جهت وزن کردن مواد اولیه و تا یک تن را وزن می کند: ترازوي دیجیتال -15

  :مراحل تولید 
ل می شود و مخلوط و ح) درصد وزن شکر 20(براي تولید گز ابتدا در ظرف بزرگی موسوم به پاتیل مادر شکر با مقداري آب 

دقیقه جوشانده و در آخرین دقایق جوش بادکا یا گلوکز اضافه و بعد انگبین یا افزودنی طبیعی مورد نظر اضافه می  20حدود 
. و حرارت دهی را قطع می کنند) گزانگبین و یا سایر مواد جانشین شده مثل شیرخشت یا ترنجبین را اضافه می کنند (شود 

دیگري به اسم پاتیل پخت منتقل می کنند تا در حین اینکه حرارت می بیند توسط پاروهاي داخل  بعد این مواد را به پاتیل
پاتیل به هم زده شود و این مواد در این پاتیل حرارت می بینند تا آب خود را از دست بدهند و غلیظ شوند و به اصطالح تولید 

هم زدن و حرارت دهی بر روي بار . درجه می باشد 70-80حرارت در این مرحله مهم است و حدود . سیاه چاشنی می شود
  .انجام می شود تا بار به سیاه چاشنی تبدیل شود

  :مرحله سفیده زنی 
براي بهبود کیفیت می . سفیده تخم مرغ را به وسیله دستگاه سفیده زن به هم زده تا به صورت کف درآید و حجمش زیاد شود

پودر شکر اضافه کرد سپس سفیده ها را به پاتیل حاوي سیاه چاشنی اضافه می توان در حین عمل سفیده زنی به آن کمی 
مقدار ( سوزد و حالت پوکی و پفکی خود را ازدست می دهد اگر سیاه چاشنی داغ باشد سفیده تخم مرغ زده شده می. کنیم

عد به این ماده، سفید چاشنی گفته ازاین به ب). سفیده اضافه شده به پاتیل نسبت به مقدار سیاه چاشنی یک به هفت می باشد
می شود که به مرور سفید رنگ می شود و افزایش حجم پیدا می کند و به این ترتیب که دراثرحرارت و هوادهی پروتئین هاي 

  .رسیم بعد از این مرحله به مرحله رسیدگی می. سفیده تخم مرغ دناتوره می شوند و یک کف پایدار تولید می کند
  :مرحله رسیدگی 

دراین مرحله حرارت مالیم تر و دور هم زن را آرام تر یا کندتر می کنند تا در این مرحله حلواي گز حالت رسیدگی را پیدا می 
تعیین می شود به این صورت که وقتی با پشت دست )خلیفه (زمان پایان فرایند معموالً به روش تجربی توسط سرکارگر . کند

اگر درصد مغز زیاد باشد گز سفت می شود و هر چه . نچسبد دما دراین حالت مهم است محکم  به حلواي گز بکوبی به دست
  . درصد مغز بیشتر باشد حلواي گز را نرم تر باید بگیریم

  : مغزدهی 
 درآخرین دقایق مغزپسته یا بادام و یا مخلوطی از این دو گاهی گردو، فندق، بادام زمینی و غیره را وزن کرده و به پاتیل اضافه

بعد از اضافه شدن مغز باید گز به سرعت از ). مقدار درصد مغز با توجه به حلواي موجود در پاتیل محاسبه می شود(می کنند 
پاتیل خارج شود چون مغزها داراي مقدار زیادي روغن هستند که در صورت ادامه ي حرارت دهی و هم زدن از مغز خارج شده 
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گز  برداشت شده باید داراي . گز از پاتیل خارج و به قسمت پرداخت می رود. ندو در بافت حالت نامطلوبی ایجاد می کن
  .رطوبتی باشد که پس از خشک شدن قابل شکستن باشد

  
  ) :چونه گرفتن(پرداخت 

معموالً گز به دو صورت آردي و لقمه اي . گز ساخته شده را از پاتیل خارج می کنند که دراصطالح چونه گرفتن می گویند
اگر بخواهند گز لقمه اي تولید کنند ابتدا گز پرداخت شده را داخل قالب هاي سینی مانند مستطیل شکل قرار . شود عرضه می
داخل سینی ها کمی آرد سفید و نرم پاشیده می شود این سینی ها توسط چرخ به خنک ترین سالن می روند تا . می دهند

  .شود تا توسط دستگاه برش، برش داده شود سرد و خنک شود و بعد از آن که خوب خنک شد آماده می
  : دستگاه برش لقمه

چانه ها بعد از خنک شدن توسط دستگاه برش به قطعات مربعی یا مستطیلی شکل در می آید که این قطعه ها به دلیل آن که 
  .کامال از هم جدا نشده اند با ضربه هایی که با میله استیل به انها زده می شود از هم جدا می شوند

  :دستگاه پرس
این دستگاه داراي یک قسمت ریلی شکل است که گزهاي جدا شده توسط کارگر با تجربه یکی یکی روي این ریل قرار می 
گیرند و یک پوشش پالستیکی اطراف هر قطعه را فرا می گیرد و از دو طرف دوخت می خورد و گز آماده چیده شدن در جعبه 

جعبه چیده شوند که وقتی درب جعبه باز می شود نماي خوبی داشته باشد یعنی  سعی می کنند گزها طوري در. می شود
سعی می کنند طوري گزها را بچینند که بیشترین درصد مغز مشاهده شود و بعد درب گذاري شده و وارد دستگاه سلفون می 

ر یک از گزهائی که بصورت دانه اي روي هر یک از بسته هاي نهائی و یا روي ه 3024نکات زیر بر طبق استاندارد شماره  .شود
 :عرضه می گردد بطور خوانا چاپ و یا بر روي بر چسب نوشته می شود 

  )گزگزانگبینی(ـ نام محصول 
  ـ آدرس تولید کننده

  ـ شماره و یا کد تولید
  ـ ذکر مواد بکار رفته در تهیه گز 

  .الزامی است) در جاي خشک و خنک نگهداري شود(ـ ذکر جمله 
  پروانه ساختـ شماره 

  ـ تاریخ ساخت 
  ـ وزن خالص 

  ـ  قیمت براي مصرف کننده
هر یک ماه یک بار نمونه هایی از گز تولیدي . گز آماده شده وارد انبار با دماي مناسب می شود و بعد به بازار عرضه می شود

  . روي گز انجام شودتوسط مسئول فنی به آزمایشگاه اداره نظارت  تحویل داده می شود تا آزمایشهاي الزم بر 
 روشهاي آزمون 

  ارزیابی حسی -1
  .بروش چشمی ارزیابی می شود: رنگ -2
  .بروش چشایی ارزیابی می شود: طعم -3
  .بروش فیزیکی و چشایی ارزیابی می شود: تردي -4
  رطوبت -5
  اندازه گیري قند کل - 6
  اندازه گیري خاکستر -7
  آزمایش بر روي مغز پسته و بادام -8
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 : ولید گز لقمه اي روند ت

  بارساده  قیمرحله تزر-1
   یچاشن اهیس دیمرحله تول-2
   یزن دهیمرحله سف-3
   یمرحله مغزده-4
   لیخروج گز از پات-5
   يریچونه گ- 6
  يگذار ینیوس يریقالب گ-7
  مرحله سود کردن -8
  مرحله برش گز-9

  الک کردن-10
   یچیسولفان پ-11
  درجعبه دمانیچ-12
  وزن کردن-13
  نگیشر-14
  يدرب گذار-15
  يریکارتن گ-16
  يوپالت گذار یتسمه زن-17
  انبار-18
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