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Chế biến các loại mỳ, bún theo
kiểu Châu Á

Mỳ tươi kiềm vàng (YAN)

Mỳ ăn liền

Lúa mỳ Úc được đánh giá cao ở Châu Á về độ sạch, hàm
lượng ẩm thấp, lớp cám trắng và có sản lượng bột nhiều.
Thị trường mỳ, bún Châu Á chiếm khoảng 1/3 sản lượng xuất
khẩu lúa mỳ của Úc. Chất lượng mỳ, bún được đánh giá dựa
trên bề ngoài của cọng bún hay cọng mỳ (màu sắc và độ
sáng) và chất lượng khi ăn (đặc tính kết cấu của mỳ, bún).

Sáng tạo về bún
và bánh
tại AEGIC

AEGIC tổ chức các chương trình đào tạo thường niên cho các
nhóm để:
• h
 iểu biết tốt hơn về các yêu cầu của thị trường (hiện tại và
tương lai); và
• H
 ỗ trợ ngành lúa mỳ Úc trong việc phát triển, phân loại và
cung ứng lúa mỳ đáp ứng các yêu cầu của khách hang.

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành tổ chức hàng đầu
của Úc về thấu hiểu thị trường, công nghệ sáng tạo và
ứng dụng trong ngành ngũ cốc.
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Đánh giá bánh mỳ

Lúa mỳ Úc dùng để

Chất lượng bánh mỳ ở Đông Nam Á được mô tả một cách
phổ biến về khối lượng bánh mỳ (càng cao càng tốt); độ
mềm của ruột bánh mỳ (càng mềm càng tốt); độ trắng của
ruột bánh mỳ (càng trắng càng tốt) và cấu trúc của ruột (tế
bào) bánh mỳ (càng mịn càng tốt).

Chế biến các loại mỳ, bún theo
kiểu Châu Á

Sản phẩm

Châu Á đang chứng kiến sự tăng trưởng chưa từng có về
tiêu thụ các sản phẩm làm từ bột mỳ, đặc biệt là bánh mỳ
và các loại bánh nướng khi người tiêu dùng chuộng các
kiểu ăn kiêng theo phong cách phương tây.

Bánh mỳ

Bánh xốp

Bánh mỳ

Bánh quy

Bánh mỳ

Bánh xốp

Các dự báo tăng trưởng rất tích cực về sản lượng tiêu thụ các sản
phẩm nướng có hàm lượng giá trị cao ở nhiều thị trường Đông Á
tạo cơ hội tốt cho các nhà trồng lúa mỳ Úc có được thị phần lớn
hơn trong mảng bánh ở Đông Nam Á. AEGIC nhắm đến mục tiêu
gia tăng lượng cầu về lúa mỳ Úc cho mảng bánh ở Châu Á.
Dự án lúa mỳ Úc cho mảng làm bánh Châu Á sẽ thiết lập các mô
thức để xác định các thành tố chính trong việc tạo ra bột nhào
và mối liên hệ với chất lượng bánh mỳ và vai trò của các giống
lúa mỳ Úc có thể đóng góp như thế nào.
Để xây dựng được các mô thức đó, chúng tôi hy vọng thông tin
sẽ được phổ biến rộng rãi để có thể trợ giúp những đơn vị sản
xuất bánh mỳ ở Đông Nam Á có thể tối ưu hóa được qui trình
sản xuất bánh mỳ hiện tại sử dụng các đặc tính chất lượng độc
đáo của các giống lúa mỳ Úc.

Pha trộn bột nhào
Có nhiều cách thức nhào trộn bột nhào khác nhau được sử
dụng để hiểu được chất lượng của bột, bao gồm các thuật tính
pha trộn và việc tạo ra các kết nối gluten trong các công thức
tạo bột nhào bánh mỳ có hàm lượng đường/ chất béo cao ở
Đông Nam Á.

Đánh giá bột nhào
Các đặc tính lưu biến học của bột nhào là một dạng hỗn hợp
của các thứ khác nhau được trộn lẫn để tạo ra bột nhào. Việc
này bao gồm việc chọn lựa loại bột (giống lúa mỳ), tỷ lệ nước,
thành phần nguyên liệu bổ sung theo công thức, quá trình
ô xy hóa, năng lượng đầu vào (trong quá trình trộn lẫn), khối
lượng khí gas nhào trộn và nhiệt độ nhào trộn. Các đặc tính
lưu biến bột nhào được đo lường bằng biểu kết dính của
Warburton và có liên quan đến chất lượng bột mỳ.

Làm bánh
Có nhiều qui trình làm bánh khác nhau được sử dụng trên thế
giới. Về cơ bản, ở hầu hết các thị trường Đông Nam Á, hai qui
trình phổ biến nhất trong ngành làm bánh là: qui trình hút
nước và nhào trộn (S & D) và qui trình nhào trộn không thời
gian (NtD).

