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تحسين المواصفات  فيفول الصويا دقيق وحليب تأثير إضافات مختلفة من 
 الكيميائية والنوعية للخبز

 (1*)غانمنواف مشهور 
 (. مركز بحوث السويداء، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.1)

 (.mshhourghanem@gmail.com)*للمراسلة: د. مشهور غانم. البريد اإللكتروني: 

 14/11/2017تاريخ القبول:    21/10/2017تاريخ االستالم: 

 الملخص
وبهدف تحسين مواصفاته  ،يعد الخبز المنتج األوسع بين منتجات الغذاء التي تستهلك عبر العالم

، 2015ومخابر مديرية التموين في العام  ،الكيميائية والنوعية، نفذ البحث في مركز بحوث السويداء
 .% إلى دقيق القمح30-% 20-% 10الصويا بنسب  فول كل من حليب ودقيق تم إضافةحيث 

حليب الصويا من % 30أعلى محتوى من البروتين كان في المعاملة  بينت التحاليل الكيميائية أن  
من % 30وقد تفوقت المعاملة  ،%14أما في الشاهد )خبز دقيق القمح( فبلغ  ،%20.25حيث بلغ 

%، 0.07%، 0.36%، 0.31دقيق الصويا بمحتوى الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم )
، التوالي%( على 0.07%، 0.04%, 0.24%، 0.18الشاهد )، مقارنًة بالتوالي%( على 0.09

بلغت بينما  ،%3.24حليب الصويا بمحتوى من % 30وكان أعلى محتوى من اآلزوت في المعاملة 
وبالنسبة للرماد  .دقيق الصويا نسبة الصوديوم طردًا بزيادةالمحتوى من وازداد . %2.24في الشاهد 

 .%1.9بنسبة الرماد في الشاهد التي بلغت  % مقارنةً 2.9لصويا دقيق انسبة بزيادة  فقد ازداد طرداً 
واللون  لرغيف الخبز، وكانت الصفات النوعية متقاربة للمعامالت من حيث عدم التصاق الشطرين

حليب من % 30مع التفوق بالطعم والرائحة المرغوبين للمعاملة  ،والنضج الجيد ،البني الفاتح
 الصويا. 

 .دقيق الصويا ا،حليب الصوي ،فول الصويا ،خبز الكلمات المفتاحية:
 :المقدمة

كما  .تقنية إنتاجه من دولة إلى أخرى تختلف و  ،(Bakk and Vickers, 2007) العالم في األكثر استهالكاً هو المنتج  الخبز
وقابلية  ،بغرض تحويله إلى منتجات جذابة ذات طعم مستساغ ،يعرف الخبز بأنه مجموع العمليات التي يتعرض لها دقيق الحبوب
إنتاج خبز ممتاز موحد  ثم ،بهاالتحكم يمكن  ،وحيوية عديدة ،جيدة للهضم، وتتضمن صناعة الخبز تغيرات وتفاعالت كيماوية

 ;martin, 2004الملح )، و الخميرة، و الماءو  ،(، ويتكون الخبز بشكل أساسي من طحين القمح1991الصفات ) المصري والخياط، 
Sluimer, 2005.) 

يتجه المستهلكون  ويزداد هذا الرقم بين الطبقات الفقيرة، وحديثاً  ،كغ شهرياً  15  ةيبلغ متوسط استهالك الفرد من الخبز في سوري
الذي يحتوي محتويات ذات منافع صحية مع إضافات  ،بشكل متزايد لتناول األطعمة ذات النوعية العالية من الطعام الصحي

إلنتاج خبز خاص  يتم التوجه(. لذلك Ndife and Aboo, 2009تتضمن بشكل أساسي المتطلبات الغذائية التي يحتاجها الجسم )
ويعرف هذا النوع من الخبز بالخبز الصحي أو الخبز المعدل  ،وإضافات صحية أخرى  ،الكاملةمصنوع من طحين الحبوب 
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(Dewettinck et al., 2008 ًو يعتبر فول الصويا واحدا ،) كونه من أهم المحاصيل الزيتية  ،من أهم مصادر اإلضافات للخبز
 Serremض االمينية الضرورية لإلنسان )احمد لأل% بروتين، وهو مصدر جي50 -30والبروتينية في العالم حيث يحتوي على 

et al ., 2011)،   وأربع أضعاف محتوى البيض ،بروتين الصويا يحتوي كمية بروتين تعادل أربع أضعاف محتوى القمح كما أن، 
سيتين الذي يساعد على نمو وتطور الدماغ، وهو غني بالكالسيوم ي% من الل3كما يحتوي على  ،ضعف محتوى الحليب 12و

كما أن تدعيم  (،Islam et al., 2007ويشار إليه بأنه خزان األمل للبروتين المستقبلي ) ،A-B-C-dوالفوسفور والفيتامينات 
الخبز  إسفنجيةو  ،جم الرغيفوزاد من ح ،ملغ/كغ 3.25ملغ/كغ إلى  2من  Cطحين القمح بطحين الصويا قد زاد محتوى فيتامين 

للطاقة والعناصر الغذائية األخرى مثل  اً جيد اً مصدر يعتبر القمح وبالرغم من أن . ) Victoria et al., 2009ومطاطيته )
األمنية مثل الاليسين والتريونين،  األحماض وقليل المحتوى ببعض ،وصعب الهضم ،البروتين فيه منخفض النوعيةإال أن  ،البروتين

 ,.Mariotti et al., 2002; Moren et al., 1997; Dewrttinck et al)والترمس  ،صالحم  و  ،فول الصوياو  ،حليبالب مقارنةً 
 ،والكاتونسب للبسكويت هي األقماح الطرية واأل ،(الصمون ) اإلفرنجياالقماح لصناعة الخبز  أنسب(، والقمح الصلب هو 2008

والمطاطية  وال تكون لعجينتها المرونة ،كما أنها ال تتحمل فترات التخمر الطويلة ن،وهي ال تتحمل كمية كبيرة من الماء أثناء العج
، أما م   27ساعات على درجة حرارة  3% وعندها تكون مدة التخمر0.25وتضاف كمية الخميرة بنسبة  .الالزمتان للرغيف المثالي

من  % 2.3 – 1.5ويضاف الملح بكمية  م   29 – 27% عند درجة حرارة التخمر 2فة فتضاف للخبز األبيض بنسبة الخميرة الجا
وهو الماء المفضل في صناعة الخبز  ،جزء بالمليون  100 – 50ن لماء متوسط القساوة يحتوي على ويحتاج العجي ،وزن الدقيق

 ،كافي من البروتينالالدقيق المعد لصناعة الخبز يجب أن يتصف بالمحتوى  أن  األبحاث  نتبي  (، كما 1991 )المصري والخياط،
وقوة  ،لضمان التخزين بشكل سليم ،%14ومحتوى رطوبة ال تزيد عن  ،والثبات ،والمرونة ،ونوعية مقبولة من ناحية القوة

ومستوى  ز(اليمأنزيمي )أنزيم األ ، ونشاطالحتفاظ العجينة بالغاز عاليةمعقولة للمط، وقوة  ةمقاوم ةومساح ،للماء عاليةامتصاص 
ومن المواد المضافة للخبز بقصد تحسين المواصفات النوعية  .(Sluimer, 2005) ومقبول من حيث اللون  ،نتاج الغازإلمقبول 

 وغلوتين ،فواكهو  ،منتجات الحليبو  ،حليب، و مكونات أليافو  ،أطعمة مخمرةو  ،طحين الصوياو  ،دسمو  ر،والغذائية : طحين الشعي
(Kent, 1983.) 

يكون فيها استعمال  تيالخبز ومنتجات الحبوب بدقيق البقوليات بشكل أساسي في المناطق ال إلغناءدقيق الصويا وتتم إضافة 
 ،بالعناصر المعدنية وفيتامين )ب( والاليسين وهذا يتم بسبب أن البروتين الناتج من البقوليات يكون غنياً  ،البروتين غير كافي

يتم العمل على إغناء دقيق القمح بدقيق  ،نية األساسية الموجودة في الحبوب النجيليةياألم ضاحممن األالمنخفض وبسبب المحتوى 
وتحسن في تماسك وإسفنجية الخبز، إضافة إلى  ،زيادة في حجم الرغيفي يؤدي إلى فول الصويا الذ ،البذور البقولية مثل بعض

كان لها أثر أفضل في  ،% من طحين الصويا لطحين القمح 5% خميرة و 4 ـتزويد الرغيف ب ن  إو  ،نهاالخواص المطاطية وتحس  
والمحتوى من الرماد في  ،واأللياف ،وتمثل التحسين في خواص الخبز بزيادة البروتين .مذاق الخبز وتقبله بشكل عام من الشاهد

ومن أشهر أنواع  .%( طحين صويا 11.8وأفضل نوعية كانت للخبز بإضافة ) ،ن من حجم الخبز ومظهرهوحس   ،الخبز األبيض
خبز شائع عبر العالم وهو مزيج من طحين القمح والصويا والماء المخمر ببكتريا ) خبز السوردو  ،خبز الصوياالخبز المدعم: 

 .(بشكل أساسي بحبيبات الخميرة المتكاثرة الممزوجة بمنتجات اللبن وحمض الخل L A Bحمض اللبن 
بإضافة مكمالت من دقيق وحليب  ،قيق القمحتطوير طرق جديدة لتحسين محتوى الخبز المصنوع من دبهدف تأتي أهمية البحث 

الوعي الغذائي والصحي قد انعكس  المستهلكين، سيما وأن   قبلميزاته النوعية والحسية واستساغته من و  ،الصويا لرفع قيمته الغذائية
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العناصر الفيتامينات و بالبروتين و على نمط التغذية للكثير من الناس، وبالتالي زيادة الطلب على مثل هذه المنتجات المدعمة 
لما له من منافع كثيرة لمرضى السكري والسمنة وأمراض القلب وتصلب الشرايين،  الصويافول المعدنية، وخاصًة المدع مة بمنتجات 

  المحتوى الغذائي.منتج رخيص التمن وعالي  هكذلك الحاجة لتدعيم غذاء الفقراء الذين يعانون من نقص التغذية كون
 :إلى البحث دفيه
 تحسين المواصفات الكيميائية والنوعية للخبز. فيالصويا فول دراسة تأثير إضافة نسب مختلفة من كل من دقيق وحليب -1
تحقق و نوعية الخبز تفيد في تحسين تحديد أفضل النسب واإلضافات إلعطاء أفضل المواصفات للخبز، وبالتالي إيجاد بدائل -2

 الفائدة الغذائية والطبية واالقتصادية من خالل إيجاد مصدر دخل للراغبين في العمل بمجال المخابز والمعجنات.
 تنفيذ البحث:ومدة مكان 

 .2015، خالل العام الزراعية بالسويداء ومخابر التموين في المحافظة واالستعانة بمخبز خاص مركز البحوث العلمية
 مواد البحث وطرائقه:

وحليب فول الصويا المصنع في المركز، أما بالنسبة لدقيق القمح فقد تمت عمليات  sb44دقيق فول الصويا من الصنف  استخدم
تم إضافة الخميرة و  (،2دوما)صنف من دقيق القمح الطري % 40و (1دوما)صنف من دقيق القمح القاسي  %60عداده من إ 

% 1.5الملح على شكل محلول ملحي بنسبة أضيف و  م، °27ثم أضيف الماء الذي كانت حرارته  ،قعلى شكل معل   %1.5بنسبة 
وتم الخبز  ،والتخمرساعات للراحة  3وتركت العجينة مدة  ياً لماء تدريجأضيف ا ، بعدهادقيقة 18-10واستمر الخلط بعد ذلك مدة 

دقيقة، وتمت عمليات الخلط حسب  1-0.5ومدة خبز بمدة  م °550-500بمدينة السويداء في مخبز حرارته بمساعدة فرن خاص 
 النسب التالية:

  .%100شاهد / دقيق قمح فقط  -1
 .دقيق صويا %10+  %90دقيق قمح  -2
 .دقيق صويا %20+  %80دقيق قمح  -3
 .دقيق صويا% 30+  %70دقيق قمح  -4
 .% ماء نقي(90% حليب صويا + 10دقيق قمح فقط + ) -5
 .% ماء نقي(80% حليب صويا + 20دقيق قمح فقط + ) -6
 .% ماء نقي(70% حليب صويا + 30دقيق قمح فقط + ) -7

 االختبارات المخبرية:
تجفيف تم حيث  .مركز بحوث السويداء، والماء والنبات مخبر تحليل التربة، الطبيعيةالموارد بحوث تم تحليل خبز الصويا في دائرة 

 .للوزن الرطب والجاف الوزنية لتقدير الرطوبة م °65 على العينات
ساعة وحساب نسبة الماء  24لمدة  م °65درجة الرطب %: تمت بطريقة تجفيف العينات بالفرن على ية للوزن لوزناالرطوبة  1-

 المتبخر إلى الوزن الرطب كنسبة مئوية. 
ساعة وحساب نسبة الماء  24لمدة  م °65الجاف %: تمت بطريقة تجفيف العينات بالفرن على درجة  ية للوزن لوزناالرطوبة  -2

 .(Roper, 2000)المتبخر إلى الوزن الجاف كنسبة مئوية 
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 االختبارات الكيميائية: 
تم هضم العينات بالطريقة الرطبة باستخدام حمض الكبريت المركز والماء حيث  ،بعد التجفيف أخذت العينات للتحليل الكيميائي

 ما يلي:  تقديربعد عملية الهضم تم و  األوكسجيني.
طول موجة ب ،جهاز السبكتروفوتومتر على ((Nesslers method كاشف نسلربالطريقة اللونية باستخدام  :زوت الكلي %اآل1-

   .((Peech et al., 1947 نانومتر 425
، وذلك بتحويل الناتج من اآلزوت إلى معادله من ساس محتوى الخبز من اآلزوت الكليأعلى  هتقدير  : تمالبروتين الكلي % 2-

 .(1982)محملجي،  6.25البروتينات بضرب قيمة اآلزوت الكلي بالثابت العددي 
  .(Cupta, 2000) م   500بالمرمدة على درجة حرارة : بترميد الخبز الرطب الرماد % -
 : العناصر المعدنية -3

نانو متر، باستخدام كاشف  430على طول موجة  السبكتروفوتومتر الطريقة اللونية على جهاز باتباع: % الفوسفور الكلي -أ
 .(Reuter and Robinson,1997)بارتون 

 .Flame Photometer (Tendon, 2005)هب لبواسطة جهاز التحليل الطيفي بال تم :الصوديوم %و  البوتاسيوم % -ب
 ,Cheng and Bray)بعد الهضم الرطب  تم القياس باستخدام جهاز االمتصاص الذري  المغنزيوم %:و الكالسيوم %  -ت

1951). 
  :التحليل االحصائي

باستخدام  قيمة أقل فرق معنوي و  p≤ 0.01%معامل االختالف عند مستوى وحساب  ،الكيميائية نتائج االختبارات حللت
 . MstatCبرنامج

 ،مواد غريبة وأتربة وحشرات ،أجزاء محروقة ،النضوج واكتمال االختمار ،اللون  ،التصاق الشطرين :والحسيةالمواصفات النوعية 
 .(2014)المواصفة القياسية السورية ، تلون بزيوت معدنية ،كتل وشقوق وكتل دقيق أو ملح ،الطعم والرائحة

 النتائج والمناقشة:
على  وقد تفوقت معنوياً  ،%0.313% دقيق صويا بمحتوى 30 على كانت أفضل معاملة بالنسبة للفوسفور هي المعاملة المحتوية

وكانت  ،%0.185بينما كان محتوى الشاهد )دقيق قمح(  ،% دقيق صويا20خبز بإضافة التليها معاملة  ،باقي المعامالت
خبز البينما كان أعلى محتوى من اآلزوت في معاملة  %،0.153الفوسفور  األقل بمحتوى % حليب صويا هي 30المعاملة 

% 20تلتها المعاملة  ،المعامالت باقيعلى  وقد تفوقت معنوياً  ،%3.24%حليب صويا حيث كان المحتوى 30 المضاف لها
 المضاف لهاخبز الوبالنسبة للبوتاسيوم كان أعلى محتوى في معاملة  ،%2.24 الشاهد الذي كان محتواه مع  حليب صويا مقارنةً 

%، أما بما يتعلق 0.24بينما كان في الشاهد  ،على باقي المعامالت تفوق معنوياً  الذي ،%0.36% دقيق صويا بمحتوى 30
 حليبالصويا و  دقيقبالصوديوم فقد ازداد طردًا بزيادة دقيق الصويا، وبالنسبة للعنصر الهام الكالسيوم فقد ازداد طردًا مع إضافة 

 بينما ،على كل المعامالت متفوقة معنوياً % 0.066% دقيق صويا حيث سجلت 30المعاملة في  ى نسبةأعلكانت و  ،الصويا
، كذلك كان األمر بالنسبة للمغنيزيوم حيث ازداد طردًا بزيادة المحتوى من مكونات الصويا وبلغ أعلى 0.041في الشاهد  كانت

دون وجود فروقات معنوية بين  %0.075هد في الشاكان بينما  ،%0.090% دقيق صويا حيث بلغ 30نسبة في المعاملة 
بتفوق معنوي على بقية % 20.25% حليب صويا حيث بلغ 30، وكان أعلى محتوى من البروتين في المعاملة المعامالت
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مع زيادة حليب الصويا وكذلك دقيق الصويا، وبالنسبة  %، ولوحظ ارتفاع نسبة البروتين طرداً 14بينما كان في الشاهد المعامالت 
للرماد )العناصر المعدنية( فقد ازدادت نسبتها طردا مع زيادة نسبة حليب ودقيق الصويا ولكن بنسبة كبيرة بالنسبة لدقيق الصويا 

الذي الشاهد بمقارنة % وبتفوق معنوي على المعامالت كافة  2.918بلغت نسبة رماد % دقيق صويا 30المعاملة حيث سجلت 
البروتين واآلزوت عدا  ،بجميع المحتويات الغذائية معنوياً  % دقيق الصويا تفوقاً 30وبذلك سجلت المعاملة  ،%1.892 محتواه  بلغ

 .والرطوبةوالبروتين ية عينات الخبز من العناصر الكيميائمحتوى ( 1يبين الجدول ). و الكلي
 %. لعينات الخبزي ئايمتوسط المحتوى الكيم 1الجدول 

 البيانات
 االزوت

 الكلي %

 الفوسفور

 الكلي %

 البوتاسيوم

 الكلي %

 الصوديوم

 الكلي %

 الكالسيوم

 الكلي %

 المغنزيوم

 الكلي %

 بروتين

% 

 الرطوبة

للوزن 

 الرطب %

 الرطوبة

 للوزن

 الجاف%

 الرماد

% 

 2.24e cd 0.185 0.24bc b 0.749 b 0.041 a 0.075 14d 28.9 40.6 e 1.892 خبز شاهد

10% 

حليب 

 الصويا

2.5cd 0.183cd 0.24c 770. b 0.046ab 790. a 15.625c 33 49.3 d 2.15 

%20 

حليب 

 الصويا

2.756b d 0.162 0.24c ab 0.812 ab 0.05 a 0.081 17.225b 29.6 42.1 cd 2.24 

%30 

حليب 

 الصويا

a 3.24 d 0.153 0.24c ab 0.878 0.057ab 0.086a 20.25a 28.5 39.8 c 2.326 

دقيق  %10

 الصويا
2.32de bc 0.228 0.28bc 0.78b 0.052ab a 0.081 14.5d 31.1 45.2 c 2.375 

دقيق  %20

 الصويا
2.46cde 0.276ab 0.32ab 0.92ab 0.059a 0.088a 15.4c 30.6 44.1 2.559b 

دقيق  %30

 الصويا
2.68bc 0.313a 0.36a 1.015a 0.066a 0.09a 16.738b 

 

34.3 

 

52.3 2.918a 

CV% 4.89 7.44 16.07 4.81 18.07 12.92 2.58 - - 1.59 

0.01 LSD 0.226 0.028 0.079 0.073 0.017 0.019 0.757 - - 0.086 

الناتج كان أما بالنسبة للنتائج التي تتعلق بالمحتوى النوعي للمعامالت المدروسة فكانت متقاربة، حيث بينت النتائج أن الخبز 
مع التفوق بالطعم  ،الرائحةوالطعم و  ،والنضج الجيد ،واللون البني الفاتح ،بمواصفات نوعية جيدة من حيث عدم التصاق الشطرين

 (.2الجدول )كما هو مبين في  % حليب صويا،30ينة خبز بإضافة الرائحة المرغوبتين للعو 
 مخابر وزارة التموين.لعينات الخبز المدروسة في  والحسية الصفات النوعية .2جدول ال

 الصفة
 خبز

 شاهد

حليب  10%

 الصويا
 حليب الصويا 30% حليب الصويا %20

%10 

دقيق 

 الصويا

دقيق  %20

 الصويا

دقيق  %30

 الصويا

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد التصاق الشطرين

 اللون بني فاتح بني فاتح اللون 
بني فاتح بوجود خطوط أو 

 بقع سوداء

بني فاتح بوجود خطوط 

 أو بقع سوداء
 بني فاتح بني فاتح بني فاتح

النضج واكتمال 

 االختمار
 جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد أجزاء محروقة 

 جيد جيد جيد جيد جدا   جيد جيد مقبول الطعم والرائحة 

كتل وشقوق وكتل 

 دقيق أو ملح
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد .بزيوت معدنية تلون

ذلك  وينطبقالمحتوى من البروتين مع زيادة كمية دقيق وحليب الصويا المضافة،  فيطردية  النتائج التي حصلنا عليها زيادةً  ظهرت  
والتي كانت زيادتها ، (1والتي وردت في الجدول ) نسبة الرماد والعناصر المعدنية في الخبز الناتج من هذه اإلضافاتعلى 

هذه  جاءت، و بمحتوى دقيق القمح من هذه المكونات كون هذه المكونات موجودة بنسب أعلى في فول الصويا مقارنةً  ،منطقية



 

Ghanem – Syrian Journal of Agricultural Research SJAR 5(4):158 165 December 2018
   

2018كانون األول/ديسيمبر  165-158(:4)5السورية للبحوث الزراعية المجلة  –غانم  163  

. (Ndife, Abdulraheem and  Zakari, 2011) الدراسات السابقة التي حصل عليها الكثير من الباحثينمع  ةً توافقم النتائج
بين المعامالت بوجود  والتي لم تظهر فروقات (2ة والتي وردت في الجدول )كذلك كانت المواصفات النوعية والحسية المدروس

المواصفات الحسية  فيمع عدد من الباحثين الذين درسوا أثر إضافات من فول الصويا النتائج  توافقتو  ،اإلضافات وبين الشاهد
 Gomez et al., 2003; Bakke) والنضج ،الرائحةو  ،الطعمو  ،والقشرة الخارجية ،واللون  ،والمطاطية ،مثل القوام ،للخبزوالنوعية 

and Vickers, 2007; Serrem et al., 2011). 
 التوصيات:

 بما يلي: توصي نتائج الدراسة
 ،المغنيزيومو  السيوم،والك ،والصوديوم ،والبوتاسيوم ،استخدام إضافات من دقيق الصويا إلى دقيق القمح لرفع نسب الفوسفور-1

واستخدام هذا النوع من الخبز لعالج كثير من الحاالت التي تستدعي وفرة هذه  ،الغذائيوبالتالي رفع المحتوى  ،في الخبزوالرماد 
 العناصر.

ى % في الشاهد إل14من  هذه الدراسةحيث ارتفعت في  ،هلرفع نسبة البروتين فيللخبز، من حليب فول الصويا  %30إضافة -2
%، و هذا يعتبر بدياًل مثاليًا لألفراد الذين يعانون من نقص البروتين في غذائهم سواء كان بسبب الفقر أو بسبب األنظمة 20.25

 الغذائية الخاصة.
  من دقيق وحليب الصويا للحصول على أفضل المواصفات الغذائية من الخبز. مختلفةمتابعة األبحاث باستخدام نسب  -3
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Abstract 

Bread is the widest product of food produces. In order to improve the 

chemical and quality of bread contents. This study was carried at As'swida 

Research Center and Directorate of Supply and Internal Trade laboratories 

in 2015. soy milk was added and soy flour at replacement levels of 10-20-

30% to the wheat flour. The chemical analyses showed that the highest 

content of protein was in the 30% soy milk treatment. The 30% soy flour 

sample was superior in phosphor, potassium, calcium, and magnesium 

contents (31%- 0.36%- 0.07%- 0.09%) respectively. in comparison to 

control 'wheat bread' (0.18%-0.24%- 0.04%-0.07%) respectively. The 

highest content in nitrogen 3.34% was in the 30% soy milk treatment 

compared to 2.24% in control. Sodium was increased directly by increasing 

soy flour. The ash also increased with the increment of soy flour (2.9% 

compared to 1.9 in control). The quality characters were appropriated for all 

the treatments regarding to the non-adhesion of two pieces of loaf of bread, 

white brown color and maturity, with the superiority of taste and smell 

desired to the treatment 30% soy milk. 

Keywords: Bread, Soybean, Soy milk, Soy flour.   
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