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 الثانية المحاضرة 

 الفرق بين تركيب القشطة والزبد 
إن الحالة الريولوجية للحليب أو القشطة مهما اختلفت نسبة 

أو حتى  %25أو  %18أو  %3.5الدهن فيه سواء كانت 
تبقى عبارة عن مستحلب دهن في ماء، أي أن الحبيبات  99%

الدهنية تكون محاطة بأغلفتها الدهنية وبالتالي تبقى بشكل 
قطرات الماء مستحلب في مصل الحليب، بمعنى آخر أن 

2.3–10.6 μm الطور السائد أو المستمر وأن  تكون هي
الطور المنتشر مع بقاء تكون هي μm 2.5 الدهنحبيبات 

ن هذا إالحبيبة الدهنية محافظة على بنائها التركيبي كما هو. 
الوضع يأتي بسبب وجود المواد المستحلبة في جدار الحبيبة 

. الثنائيةو والكليسيريدات األحاديةالدهنية مثل الفوسفولبيدات 
يبقى هذا الوضع مهما تجمعت الحبيبات الدهنية مع بعضها أو 
زاد تركيزها في القشطة مادامت قطرة الدهن داخل غالف 
الحبيبة الدهنية. أما في الزبد فان الحالة الريولوجية للدهن فيه 
ً ليصبح الدهن هو الطور السائد وتصبح  سوف تنقلب تماما

هي الطور المنتشر فيه، إن هذا قطرات الماء في قالب الزبد 
االنقالب يأتي نتيجة لتشقق جدار أو غالف الحبيبة الدهنية )ألي 

 سبب كان( مما يؤدي إلى خروج الدهن الحر من داخلها 

. إن هذا االنقالب في حالة الطور يظهر واضحا جداً عند دراسة عند مقارنة نموذجي الحليب أو القشطة مع الزبد وانتشاره
ها مما يؤدي نتيجة الفعل الميكانيكي المسلط عليهر، فخالل عمليات تصنيع الزبد يتم تكسير أغلفة الحبيبات الدهنية تحت المج

  .لخروج الدهن الحر من هذه الحبيبات ليعمل على اإلحاطة بحبيبات الماء الموجودة
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ولذلك يمكن القول أن مكونات الحليب أو القشطة مهما كانت نسبة الدهن فيها هي عبارة عن مصل الحليب وحبيبات دهنية 
متكاملة مهما كانت أقطارها سواء كبيرة أو صغيرة مع القليل جدا جدا )تكاد ال تذكر( من الدهن الحر الذي ينتج إما من عدم 

ل عملية الحلب أو نتيجة عمليات النقل والتفري  للحليب أما تركيب الزبد فانه يحتوي على اكتمال بناء جدار الحبيبة الدهنية خال
قطيرات ماء صغيرة جدا محصورة داخل كتلة من الدهن الحر مع وجود بعض الحبيبات الدهنية غير المكسرة عالوة على 

ل قة األرياف أو بطريقة الوجبات المتقطعة في المعاموجود أغلفة الحبيبات الدهنية المكسرة ) وهذا في حال تم إنتاج الزبد بطري
( أم إذا انتج بالطريقة المستمرة فانه ال يشاهد فيه أي وجود للحبيبات الدهنية أبداً ولكن سيشاهد الدهن الحر وقطرات الماء 

 وأغلفة الحبيبات الدهنية الممزقة. 

 الكريمة أو القشطة وأنواعها:  

ت الحليب السائل بعد أن تم تركيز الدهن فيها بنسبة معينة وذلك باتباع إحدى طرق التركيز تعرف القشطة على أنها منتجا
يب تتكون القشطة أو الكريمة نتيجة عمليات تركيز دهن الحل .يكون الحليب قد تعرض مسبقا لعمليات تجنيس أالعلى  المعروفة

متكاملة محاطة بغالفها. وبحسب نسبة الدهن فيها فانه يتم حبيبات بعد استبعاد الماء من المصل على أن يبقى الدهن بشكل 
والكريمة نصف  Coffee creamيعرف بكريمة القهوة  أطالق مسميات مختلفة على القشطة. فهناك الكريمة الخفيفة أو ما

هن فتصل نسبة الد Plastic creamأو  Thick creamدهن، أما الكريمة الثقيلة  %10التي تحتوي  Half creamدهن 
 .  %35. وهناك الكريمة المستخدمة في إنتاج الزبد وتحتوي على نسبة دهن %80فيها إلى 

 بعض الخواص القياسية في تسويق الكريمة وهي: FAOو WHOلقد ذكرت 

 %18-10الكريمة الخفيفة التي تتراوح نسبة الدهن فيها بين  -1
 %18ة الدهن فيها أكثر من والتي تكون نسب UHTالكريمة المعقمة والمبسترة والمعاملة بال  -2
 %28الكريمة المخفوقة وتكون نسبة الدهن فيها أكثر من  -3
 %35الكريمة الثقيلة المخفوقة وتحتوي نسبة دهن أعلى من  -4
 %45حيث ترتفع نسبة الدهن فيها أكثر من  Double creamالكريمة المضاعفة  -5

  الحليب:فرز 

يقصد بعملية فرز الحليب هو تركيز الدهن في الحليب عن طريق التخلص من أكبر قدر ممكن من الجزء المائي منه والمعروف 
باسم مصل الحليب وذلك يتم باتباع طرق ووسائل عديده منها االعتماد على الجاذبية األرضية؛ حيث يترك الحليب بعد الجمع 

ساعة فتنفصل طبقة القشطة الى األعلى، أو باستخدام الفرازات  24م لمدة 7ة مباشرة بشكل ساكن وافقي على درجة حرار
الميكانيكية التي تقوم على أساس مضاعفة الجاذبية نتيجة الدوران حول محور الجهاز مما يؤدي إلى اإلسراع بفصل المادة 

 الدهنية عن باقي مكونات الحليب. 

على الفرق بين كثافة كالً من دهن الحليب والمصل، إذ أن كثافة الدهن أقل إن المبدأ األساسي في عمليات فصل الدهن يعتمد 
 Skimming، Separationينتج من عملية فرز الحليب أو فصله  من كثافة المصل مما يؤدي إلى ابتعاد الدهن عن الحليب.

والجزء الغني بالمادة الدهنية ويعرف بالقشطة أو  Skim milkجزء خالي تقريبا من الدهن والذي يعرف بالحليب الفرز 
. وتعد عملية الفرز عملية فيزياوية بحته تعتمد على اختالف الكثافة بين المكونين الرئيسيين وهما دهن Creamالكريمة 

من  وتةتفامفلو ترك الحليب ساكناً بدون حركة وتحت التبريد فان الدهن سوف يطفو على األعلى مع نسب  .الحليب ومصله
 مكونات الحليب األخرى كالماء والسكر والبروتينات ... الخ.
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صعود الدهن إلى سطح الحليب هو عملية فيزياوية تنتج عن اختالف الوزن النوعي بين الدهن ومصل الحليب ولقد ان 

  وصف ستوك بقانونه سرعة سقوط االجسام الكروية في السوائل كالتالي:

سرعة الجسم الكروي 
980 رضيةاال مربع نصف قطر الجسم الكروي( كثافة الجسم الكروي−كثافة السائل المحيط بالجسم الكروي )الجاذبية 

9×لزوجة السائل المحيط بالجسم الكروي(بويز)
 

 

ومن القانون أعاله يتضح أن سرعة انفصال وارتفاع الحبيبة الدهنية عن سيرم الحليب يتناسب طرديا مه مربع نصف قطر 

 2.5مايكرون يكون تقريبا ضعف سرعة صعود جسيمة قطرها  5الحبيبة الدهنية وعليه فان سرعة صعود جسيمة بقطر 

سرعة بطيئة جدا أي أن حبيبة الدعن تحتاج إلى زمن طويل  إن حساب سرعة الصعود وفق القانون أعاله يعطيمايكرون. 

ساعة لالنفصال عن مكونات الحليب األخرى،  24جدا بالمقارنة مع ما يحدث في الواقع حيث تحتاج طبقة القشة إلى أقل من 

كن بقطر كبير واحدة ولفيتم التعامل معها على أنها حبيبة دهنية إن هذا يكون بسبب أن حبيبات الدهن تتجمع بع بعضها وتتكتل 

 وهذا سيزيد سرعة صعودها إلى األعلى بحسب قانون ستوك.

 الزبد: 

 كذلدهن وي ماء إلى مستحلب ماء ف يب من مستحلب دهن فيللحل االستحالبلب حالة قعتمد على تإن أساس صناعة الزبد  

بمختلف نسب  شطةقب أو اللبن أو اليعلى الحلسلط يالذي  يكيكانيالفعل الم يجةة نتيبة الدهنحبية الير أغشيتكس ريقعن ط

  :نيأمر يكمن في ع الزبدية تصنلينجاح عم إن سرول قال ولذلك يمكنالدهن. 

 .يةبة الدهنية الحبيمحاولة لكسر أغشي ب أو اللبن فيشطة أو الحلقة خض لليإجراء عمل األول:

 ً  يد فقلتفادي حدوث ف كل وذلئن الصلب والسايتكون حالة الدهن عندها ب يثبحللخض درجات حرارة محددة اختيار : ثانيا

  .شطةقم أفضل درجة حرارة لخض ال15 – 8 ث تعتبر درجة حرارةيح. الزبد النتاج ية الدهن فيكم

 وما ة مع بعضها البعض من جهةيبات الدهنيتعمل على تصادم الحبي الخض الت يةالزبد تعتمد على عملانتاج ة يإن ساس عمل

بات وخروج الدهن الحر من داخلها ية هذه الحبين جدران ومضارب الخالط من جهة أخرى، مما ٌإدي إلى تكسر أغشينها وبيب

ة يلة الدهنن الكتيبات وتكوبيع الحيبة على تجميولى عند خروجها من الحبطرات الدهن الحر األق. إذ تعمل كتلة الدهن ينوتكو

بتدائية االة مع بعضها وهذه الخطوة قة الملتصنيبات الدهية الدهن الحر وتزداد تجمعات الحبيزداد كمتدم عماٌلت الخض قومع ت

 .لصناعة الزبد
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 تصنيع الزبد خطوات

 للقشطة:اإلنضاج الحيوي سادساً: 

المقصود به تنمية أنواع محددة من بكتريا حامض الالكتيك في القشطة المعدة للخض بعد تبريدها وذلك إلنتاج الحامض 
 البادئبفي خطوة إنضاج الزبد وتعرف البكتريا المستخدمة  النكهة في القشطة مما يحسن نكهة وطعم الزبد الناتج.ومركبات 
Starter : وهي بالغالب تتكون من نوعين من البكتريا 

كتريا وتعد ب الالكتيك،سكر الالكتوز وإنتاج حامض  استهالكيستخدم إلنتاج الحامض في القشطة عن طريق  ،النوع األول
Lactococcus lactis spp. lactis، Lactococcus lactis spp. cremoris  الحامض  ادئوبأشهر أنواع

 المضاف إلى القشطة المعدة للخض.

 النوع الثاني يستخدم إلنتاج مركبات النكهة مثل بكتريا

Leuconostoc cremoris, Leuconostoc mesentroides, Leuconostoc dextranicum, 
Lactococcus lactis spp diacetylactis  الحليب و إنتاج مركبات النكهة  السترات فيالتي لها القدرة على استهالك

بعض الحوامض الطيارة ( و3CH-CO-CH(OH)3CH) Aceton( واألسيتون 3COOH-CO-3CH) Diacetylمثل 
عالوة على مركب األسيدالديهايد والذي يفضل  و الفورميك والبروبيونيك والبيوتريك. Acetic acidحامض الخليك  مثل 

 أن يكون بتراكيز قليلة ألن زيادته تجعل نكهة الزبد الناتج مشابهة لنكهة اللبن الرائب.

 الباديء في صناعة الزبد: استخداممزايا 

لذلك يحمل الزبد  Flatتحسين نكهة الزبد بشكل واضح، فالزبد المنتج من قشطة غير منضجة يكون ذو نكهة باهته  -1
 المنتج من قشطة منضجة درجات تقييم أعلى من الزبد اآلخر.

يساعد الباديء في إخفاء بعض نكهات األعالف والنكهة الناتجة من تزنخ الدهن وطعم القلويات المستخدمة في معادلة  -2
 الحموضة المتطورة في الخطوات السابقة.

وذلك من خالل قدرته على إنتاج األحماض ومركبات  المتلفة للزبد للباديء دور في الحد من نمو األحياء المجهرية -3
 النكهة التي لها دور تثبيطي تجاه طيف واسع األحياء المجهرية.

 توحيد نكهة الزبد طوال فترة اإلنتاج وعدم وجود فروق بين وجبات العمل المتباينة. -4

، وعادة وذلك تبعا لنوع الباديء المستخدم° م22-20أو ° م18-16إن أغلب معامل إنتاج الزبد تلقح القشطة وهي على حرارة 
 10-8يتم التلقيح خالل الليل ليفسح المجال لبكتريا الباديء بالعمل حتى صباح اليوم التالي بحيث تكون فترة الحضن بين 

 ساعات.

 سابعاً: إضافة الصبغة

ة هذا اللون طوال فترات السنة فانه تضاف صبغة غذائيعارف عليه عالمياً ولتوحيد تيعد اللون األصفر الذهبي هو لون الزبد الم
 للزبد الناتج، ولتوحيد مظهر الزبد طوال فترة السنة بحيث ال معينة إلى القشطة المعدة للخض وذلك لتحسين المظهر الخارجي

 يكون لونه متغيراً بين فصول السنة أو تبعاً لنوعية العليقة التي يتناولها الحيوان.

جانبية على  التي ال تترك أي آثارالتي تسمح التشريعات الغذائية باضافتها وصبغة المضافة من النوع الغذائي يجب أن تكون ال
 في هذا المجال: استخدامهاصحة المستهلك، وأهم أنواع الصبغات التي يمكن 

وهي خالصة بذور شجرة األناتو وتتركز في قشرتها،  Orlean: وتعرف ايضا باالورليان Annatto صبغة األناتو -1
ترتبط مع الدهن الموجود فيها بحيث يبقى حليب الخض عند التخلص منه بلونه  فإنهاوعند ارتباطها إلى القشطة 

لتي ا . تضاف الصبغة إلى القشطة بعد وضعها في الخضاض ويتم احتساب كميتها على أساس كمية الدهناالعتيادي
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مل من الصبغة لكل 45-30مل صبغة / كغم موجود في القشطة بحيث يضاف  1.5-1ث يتم إضافة ، بحيتحتويه
دهن، وأصبح بالعادة إضافة الصبغة لحليب األبقار ويجب أن تضاعف هذه الكمية عندما تكون  %30كغم قشطة 100

 القشطة مأخوذة من حليب الجاموس أو األغنام.
 ي خمسينات القرن الماضي من الجزر وأنواع من الحشائشالكاروتين: أمكن استخالص هذه الصبغة ف -2
 صبغة الكركمين : المستخلصة من الكركم -3
 ها.تأثيرات سلبية على صحة المستهلك أكثر من منافعالصبغات الصناعية التي يتم تكوينها كيمياوياً: وهذه لها مضار و -4

 :Churningسابعاً: خض القشطة 

تقوم على أساس ميكانيكي ضمن نطاق معين من درجة حرارة يحدث فيها تكسير ألغلفة الحبيبة  بحتة هي عملية فيزياوية
إلى  30الدهنية وخروج الدهن الحر منها وتجمعه على شكل كتلة دهنية يسهل جمعها عند إنتهاء العملية التي قد تطول من 

 . يستخدمالزبديمكن إنتاج  ملية صناعة الزبد فبدونها الدقيقة تبعاً لعوامل عديدة. وتعد هذه الخطوة الركيزة األساسية لع 45
يد غير القابل للصدأ والنوع دفي هذه العملية جهاز يسمى الخضاض وهو إما مصنوع من جلود الحيوانات أو الخشب أو الح

األخير هو المستخدم على نطاق واسع في المصانع اإلنتاجية. هناك أشكال 
وانية أو مربعة أو مكعبة أو طمختلفة من الخضاضات فقد تكون أس

مخروطية، وكلها تدور حول محور ثابت وفي داخلها مضارب مثبته تكون 
 بها. الرتطامابمثابة المصاطب التي تتكسر عليها أغلفة الحبيبات الدهنية عند 
وي في ما يحتفيللخضاض فتحة رئيسة كبير يتم من خاللها ملؤه بالقشطة 

عملية  حليب الخض بعد إنتهاء  صنبور لتفري ىالجهة المقابلة لهذه الفتحة عل
الخض، ويمكن مالحظة زجاجة في بدن الخضاض تساعد المصنع في مراقبة 

الخضاض قد يدور وعملية الخض ومعرفة متى عليه أن يوقف الخضاض. 
هنية مع لدكله بحيث تتحرك القشطة بداخله وتتقلب فتصطدم الحبيبات ا

دن يكون ب وقد الخضاض،مضارب ثابته في بدن عضها أو قد تصطدم مع ب
 تكسرتج التصميمين ين كال الدهن. وفيبت فتقوم بتكسير حبيبات ثا رول محوحالخضاض ثابتاً والمضارب هي التي تدور 

  كتلة دهنية يمكن جمعها بسهولة. بشكل هنية وخروج الدهن الحر منها وتجمعأغشية الحبيبة الده

ن قبل مالواجب القيام بها  اإلجراءاتقبل البدء بعملية الخض هناك بعض 
 المصنع :

غسل وتعقيم الخضاض: صحيح أن هناك عملية غسل وتعقيم  -1
أولية عند إنتهاء غترة اإلنتاج السابقة ولكن قبل البدء بعملية 
الخض توجب على المصنع غسل الخضاض جيداً وتعقيمه بمواد 

 ف،التنظيالصابون أو مساحيق  استعمالقلوية وحامضية ويمنع 
ذلك ألن الصابون يترك آثاراً على جدران الخضاض فتنتقل إلى 

 المنتج.الزبد 
ضبط درجة حرارة الخضاض بحيث تالئم درجة حرارة الخض  -2

وذلك يتم عن طريق تمرير الماء في األنابيب التي تمر بين 
جداري الخضاض، بحيث تكون درجة حرارة الخضاض قريبة 

 على درجة حرارة القشطة المراد خضها.
للتخلص من الجزيئات الكبيرة وشعر الفرش المستخدمة بواسطة قماش الململ أو مصافي معدنية خاصة تصفية القشطة  -3

في تنظيف األجهزة وأدوات المعمل، وللتخلص من جسيمات الكازين التي قد تكون تكونت خالل المعامالت الحرارية 
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طعم الجبن في قالب الزبد  ل هذه الجسيمات يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء عالوة على ظهور)ألن وجود مث للقشطة
  ( الناتج

  ى وتضاف الصبغة إل حجمة من القشطة المعدة للخض ثلث إلى نصفتبدأ عملية الخض عند مليء الخضاض بحوالي
  القشطة

  لمدة دقيقة إلى دقيقة ونصف بعدها يتم غلق الخضاض بشكل محكم وتدويره  

  ثانية ثم  30صنبور تفري  حليب الخض نحو األعلى ويتم فتح الصنبور لمدة  اتجاهيتم إيقاف الخضاض بحيث يكون
يغلق مرة أخرى ويعاد تشغيل الخضاض مرة ثانية وبدون توقف إلى حين إنتهاء عملية الخض. إن الهدف من هذه 

ذلك ألن وجود الهواء يعرقل من عملية الخض  الخض.بعملية  البدئقبل المذاب في القشطة الخطوة هو إخراج الهواء 
 فيما بعد

 :مع تقدم عملية الخض يتم مالحظة التالي 
 مع بداية الخض تكون زجاجة الخضاض ملوثة بالقشطة وبشكل ضبابي -1
من زجاجة الخضاض ليتكون مكانها حبيبات من الدهن الحر  باالنحسارمع تقدم عملية الخض تبدأ طبقة القشطة  -2

 .شبقدر حبات الجري
لى حجم حبة الحنطة ثم بقدر حجم حبة الحمص وعندها إمع تقدم عملية الخض تزداد حبات الجريش حجما لتصل  -3

وعندها يتم إيقاف الخضاض بحيث يكون اتجاه صنبور التفري  نحو  .اكتملتيمكن القول ان عملية الخض قد 
 .األسفل ويتم تفري  حليب الخض

 

 مالحظات حول عملية خض القشطة:

وذلك إلعطاء الدهن في القشطة قواماً نصف صلب. وإن هذا  °م 15 – 8تجرى عمليات الخض على درجة حرارة  -1

دهنية المكونة لدهن القشطة. ففي الصيف عندما تزداد نسبة المدى الحراري يختلف باختالف نوعية األحماض ال
األحماض الدهنية قصيرة السلسلة والحوامض الدهنية طويلة السلسلة غير المشبعة مما يجعل دهن الحليب سائالً 

 األحماض الدهنية، أما في فصل الشتاء والخريف عندما ترتفع نسبة °م10-8فاألفضل أن تتم عملية الخض عند حرارة 

المشبعة طويلة السلسلة نتيجة تناول الحيوان للعالئق المركزة كالحبوب فان درجة حرارة الخض يفضل أن تكون بين 
 . °م13-15

في حالة الهي صلبة جداً فيصعب تكسرها  الدهن( )حبيباتإن الهدف من هذا المدى الحراري هو جعل دهن الحليب 
ى إذا جرى الخض في درجة حرارة أعلف األغشية.وال لينة فيكون من الصعب تشقق  أثناء الخض وبالتالي يزداد الفقد

من الحرارة المناسبة فان الزبد يتكون بسرعة بسبب سهولة تكسر الحبيبات الدهنية مما يؤدي إلى أن يكون الزبد ليناً 
اد وتزد داخلها؛فتنحصر بسبب عدم وجود وقت كافي لخروج جزيئات الماء من بين كتلة الدهن  وذو رطوبة عالية

الرطوبة في قالب الزبد كما يزداد حجم قطرات الماء الموجودة داخل الزبد. غير أنه يمكن القول إن رفع درجة حرارة 
  م ال يؤثر بشكل ملحوظ على نسبة الماء في الزبد.20م الى 10الخض من 
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وذلك يعود إلى قصر فترة الخض  %8-5يكون الفقد بالدهن عالي بحيث تصل نسبة الدهن في حليب الخض  كما

 .االعتياديةتسمح لكتلة الدهن بالتجمع بشكل كامل كما يحدث في المدة  البحيث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وعندها يبدأ الوقت الخض بالزيادة  °م20وكلما ارتفعت درجة حرارة الخض قصرت فترة الخض إلى أن تصل إلى  

كمية الزبد الناتج وذلك ألن الحبيبات الدهنية تصبح لينة جداً فيصعب تشققها أثناء االحتكاك والتصادم كما أن  وتقل
فان °م32هذه الحرارة ال تسمح بتجميع وتالصق الحبيبات الدهنية مع بعضها وعندما تصبح درجة حرارة القشطة 

 ستحيلة.عملية الخض تصبح م
طة القش أما إذا جرى الخض على درجة حرارة أقل من المناسبة فان فترة خض القشطة سيطول بسبب ارتفاع لزوجة -2

وصعوبة تكسر الحبيبات الدهنية عند تصادمها مع بعضها، فيكون قوام الزبد الناتج صلبا إلى حد ما ورطوبته قليلة، 
يمكن الحصول  تكسر الحبيبات وال تجمع الدهن وعندها ال فاليحصل عندها°م4فاذا كان الخض على درجة حرارة 

 على الزبد.
ألن إنخفاض نسبة الدهن عن هذا الحد سوف يزيد  %35-30يجب أن تتراوح نسبة الدهن في القشطة المعدة للخض  -3

من مدة الخض وذلك الن فرص تصادم الحبيبات الدهنية مع بعضها تكون أقل )خصوصا إذا قلت نسبة الدهن في 
فان لزوجتها سوف تزداد وبالتالي يصعب حركة الحبيبات  %40( أما إذا ازدادت نسبة الدهن عن %25لقشطة عن ا
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أو ماء نظيف إلى  %5الدهنية خاللها مما يؤدي إلى إطالة فترة الخض )ولعالج هذه الحالة يتم إضافة حليب فرز 
  (رجة حرارة القشطة ب درجتين مئويةن دالخضاض قبل البدء بعملية الخض بحيث تكون درجة حرارتهما أقل م

نسبة الدهن في القشطة المعدة للخض، ولكن إذا حسبنا نسبة  ازديادمع الحليب الخض مع  ةلدهن المفقوداترتفع نسبة 
 في القشطة نسبة الدهن ارتفاعستكون على العكس من ذلك حيث تقل نسبة الفقد مع  فإنهاالدهن المفقود إلى الدهن الكلي 

وكانت نسبة الدهن في حليب الخض  دهن، %20دهن وقشطة  %38مثال: جرى خض كميتين متساويتين من قشطة 
 على التوالي، فما هي نسبة الدهن المفقود بالنسبة للدهن الكلي: %0.6و %0.9الناتج من العمليتين 

  :الحل

 نسبة الدهن فيه× كمية حليب الخض  كمية الدهن في الحليب الخص =  

 كمية الزبد –حليب الخض = كمية القشطة كمية 

 1.2× كمية الزبد = كمية الدهن في القشطة 

× 100= ) %38قشطة  100لو حسبنا كمية الزبد من 
38

100
 كغم 45.6=  1.2×  ( 

 كغم 54.4=  45.6 – 100كمية حليب الخض = 

×  54.4كمية الدهن في الحليب الخض = 
0.9

100
 كغم 0.49=  

نسبة الدهن المفقود إلى الدهن الكلي في القشطة =  
0.49

38
  ×100  =1.2% 

 %2.2وعند إجراء نفس الحسابات على نوع القشطة الثانية تظهر أن نسبة الفقد في الدهن = 

 
، ففي القشطة الحلوة تلعب الكازينات كوسائد امضية تخض أسرع من القشطة الحلوةحموضة القشطة: عادة القشطة الح -4

تعيق إلى حد ما من تصادم حبيبات الدهن ببعضها لذلك تحتاج مدة أطول إلكمال عملية الخض. فاذا تطورت الحموضة 
ان جسيمات الكازينات تميل للترسيب وتقل لزوجة المصل وهذا يسمح لحبيبات ف)  pH4.2 – 4.6يكون  )بحيث

ة بسرعة. ولذلك يفضل صناع وااللتصاق أكثر مما يحصل في القشطة الحلوة لذلك يتكون الزبدالدهن من التصادم 
الزبد من اللبن المتخثر أكثر بكثير من الحليب الطبيعي. أما إذا كانت الحموضة متطورة قليالً فان ذلك يؤدي إلى 

لزوجة الوسط أعلى من القشطة الحلوة  تقارب جسيمات الكازينات دون ترسيبها مما يؤدي إلى تجمع الكازينات وزيادة
 وهذا يعيق تحرك الحبيبات الدهنية ويطيل فترة الخض.

فاذا ازدادت الكمية عن النصف يتأخر  حجمه،يفضل مليء الخضاض بثلث إلى نصف من درجة امتالء الخضاض:  -5
 لقشطة أو ترفعالخض بسبب عدم وجود فراغ كبير في الخضاض ليحدث الخض، ولعالج ذلك إما يفرغ جزء من ا

وذلك برش الخضاض بالماء لساخن ولكن هنا قد يحث فقد في كمية الدهن مع الحليب  °م1.5-1 بمقدار درجة حرارتها
حمولة الخضاض عن الحد األدنى فان المدة سوف تطول لعدم كفاية التصادم والزبد الناتج  انخفضتأما إذا  الخض.

زبد سوف يعاني من تصادم كبير مع جدران الخضاض مما يزيد في يكون صلب وقليل الرطوبة ألنه وبعد تكون ال
 إضافةبرفع درجة حرارة القشطة قليال وذلك زيادة فقد الماء ومن ثم إنخفاض ريع الزبد الناتج. وقد يصار هنا إلى 

 حليب فرز ساخن أو برش الماء الساخن على الفراز.
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 ثامناً: تصريف حليب الخض:

عند وصول حجم كتل الدهن المتجمع إلى حجم حبة الحمص يتم 
إيقاف الخضاض بحيث أن فتحة صنبور التفري  تكون إلى 

 إلى أجزاء أخرى في وإرسالهاألسفل ويتم تفري  حليب الخض 
سم مختلفة حيث يعرف با اتجاهاتالمعمل ليتم اإلستفادة منه في 

Butter Milk. 

الواجب ان تتم عملية تصريف حليب الخض بأسرع وقت ممكن 
خصوصاً إذا كان الزبد مائعا أو إذا كان الزبد مصنع من قشطة 
حامضة ، ذلك ألن تأخر تصريف الحليب يحدث خاللها التحام 
حبيبات الزبد المتكون مؤدية إلى احتجاز حليب الخض بينها 

مما يسرع من  وبالتالي يصعب غسل هذا الزبد في هذه الحالة
 فساده في المراحل التالية. 

كما أن تأخر تصريف حليب الخض سوف يؤدي إلى تكتل 
بد الحليب الخض داخل الز إن كميةالخثرة وترسبها في قعر الخضاض مما يمنع تصريف الحليب بشكل جيد. يمكن القول 

 عية وفق المعادلة التالية لذلك يمكن تخمين كمية الحليب الخض الناتج من العملية التصني %27حوالي 

ص ) − ( ن

27 − 100
ص.× − ص =  س

× وبتبسيط المعادلة تصبح         س= ص 
  ص. 73− ن

73
 

 حيث س= كمية حليب الخض

 ص= كمية القشطة المستعملة      

 ن= نسبة الدهن في القشطة       

 الدهن في الحليب الخض  نسبة = .ص     

 حليب الخض المحتجز في الزبد.  كمية 27وتمثل كمية قياسية للقشطة  100حيث  (27-100)= حاصل طرح 73حيث أن 

×  500دهن =  %30كغم  500فكمية حليب الخض الناتجة من تصنيع 
30−73.5 

73
 كغم 297.9=  

أي أن الكمية  %10-5كمية الحليب الخض الناتج إذا اعتبرناها أقل من الكمية النظرية ب  الستخراجهناك طريقة أبسط 

 كالتالي:بالكمية النظرية للحليب الخض لتصبح المعادلة  %95إلى  %90الواقعية تستخرج من ضرب 

 0.95أو  0.9×  (1.2× الدهن  )كمية –كمية حليب الخض = كمية القشطة 

 

   الزبد:تاسعاً: غسل 

 يقوم المصنع بهذه الخطوة لألسباب التالية:
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إزالة بقايا حليب الخض في الزبد وبالتالي  -1
التخلص من بروتينات وسكر الحليب الموجود 

 خفاضالنفي الزبد مما يزيد من قابلية حفظ الزبد 
المواد األولية التي تستخدمها األحياء المجهرية 

 خالل نموها.
سل يكون بارد إن الماء المستخدم في عمليات الغ -2

وهذا يساعد في تماسك قوام الزبد وعدم سيولته 
 وهذا يسهل التعامل مع الزبد في المراحل التالية.

يساعد في إزالة الروائح الرديئة عند استعمال  -3
 قشطة رديئة النوعية.

ة الزبد المتكون رجة حراريجب أن يكون ماء الغسل عالي النوعية وخالي من األحياء المجهرية وبدرجة حرارة أقل من د
ملغرام / لتر ماء (.  200-20جزء بالمليون )  200-20ولذلك قد يضاف الكلور إلى ماء الغسل بتركيز . °م2-1بحوالي 

يفضل خفض حرارة الماء أكثر من ذلك ألن ذلك يسبب ليونة الزبد الناتج بعد اليوم األول من الخزن، بينما إذا غسل بماء  وال
م في 11م في الصيف و 6ذلك يزيد من صالبة الزبد. ولذلك األفضل غسل الزبد بماء درجة حرارته درجة حرارته أكثر فان 

 الشتاء.

ينصح بزيادة عمليات الغسل ألن ذلك سيؤدي إلى فقدان مواد النكهة التي تكوني في القشطة  يغسل الزبد لمرة واحدة بالماء وال
عنها ألنها ال تؤثر  االستغناء. والبحوث األخيرة أشارت إلى عدم أهمية هذه الخطوة في صناعة الزبد ويمكن خالل التعتيق

 بوضوح في نوعية الزبد الناتج.

دقائق ثم يتم تصريف الماء من  5-3ويشغل الخضاض لمدة في حال أريد غسل الزبد فانه يتم إضافة الماء إلى الخضاض 
حسب كمية المحلول المستخدمة تأردنا استخدام محلول قاصر لغرض تعقيم الماء المعد للغسل فان  فاذا. خالل صنبور التفري 
 وفق المعادلة التالية:

. فلو فرضنا لدينا 10000× إذا كان تركيز المحلول مذكوراً بنسبة مئوية وليس جزء بالمليون فنضرب النسبة المئوية للكلور 
. فاذا كانت كمية الماء التي  30000= 10000× 3ي أن تركيزه بالمليون = كلور فهذا يعن %3محلول قاصر بتركيز 

 جزء بالمليون يمكن حسابها بالمعادلة التالية: 20لتر ماء فان مقدار القاصر المستخدم للحصول على  25تستعمل في الغسل 

 تركيزه ×تركيزه = كمية المحلول × كمية المحلول القاصر 

 20×  25=  30000×س

س= 
1×50

30000
  =

1

600 
 لتر ماء 25مل تضاف إلى  1.6لتر من محلول القاصر =  0.016=  

 

  Saltingعاشراً: تمليح الزبد 



قسم علوم األغذية                                                                                                  –كلية الزراعة -جامعة األنبار 
                              النظري                                                                        –الزبد والمثلجات  –المرحلة الرابعة 

 أ.د. علي أمين ياسين

2020-2021  

   

11 
 

وبحسب  %2-0لمن يرغب بها فالمواصفة تشير أن محتوى الزبد من الملح قد تكون  اختياريةالزبد خطو الملح الى تعد إضافة 
ديدة عتسويق الزبد. وإلضافة الملح إلى الزبد له ميزات  اتجاهات

: 

 إكساب الزبد طعماً مرغوباً من قبل المستهلك. -1
زيادة القابلية الخزنية للزبد لما للملح من تأثير ضار على  -2

غرام  16غرام ملح في 1نشاط األحياء المجهرية. فوجود 
غرام من الزبد يجعل النسبة المئوية للملح  100ماء من 

وهي نسبة جيدة في عرقلة نمو  %6.25ي الماء هي ف
 األحياء المجهرية في قالب الزبد.

زيادة تصافي الزبد الناتج بنفس مقدار الزبد المضاف   -3
 المصنع.وهذا يزيد من ربح 

ولكن كثير من المصنعين ال يحبذون إضافة الملح إلى الزبد 
ً الزبد المصنع من قشطة حامضية والذي يتوقع أنه  وخصوصا

سيمر بفترة خزن طويلة ، وذلك الن إضافة الملح في مثل هذه القشطة سيؤدي إلى تحلل الكولين الموجود في اللسثين مما 
 يؤدي إلى ظهور النكهة السمكية في الزبد الناتج

الزبد الناتج،  يةأن يتم نثر الملح الجاف بعد تقدير كمية الملح باالعتماد على كم فأما الزبد،توجد طريقتان إلضافة الملح إلى 
كون يشترط أن ي الملح.على الزبد الموجود في الخضاض ثم يتم غلق الخضاض وتدويره عدة دورات لضمان تجانس توزيع 

بنقاوة عالية وناعم ألن استعمال الملح الخشن يؤدي إلى تجمع كميات من الماء الموجود في الزبد حول بلورات الزبد وهذا 
 د مفتت بالتالي سيؤدي إلى تكون زب

إلى الزبد قبل مرحلة الخدمة ثم يدور الخضاض عدة مرات لضمان  (%50)وقد يضاف الملح بشكل محلول ملحي مشبع 
 إضافةفهذه الطريقة في حال كون نسبة الرطوبة في الزبد الناتج أقل من المطلوبة لذلك  مما تستخدغالباً  الزبد،توزيع الملح في 

 والماء.محلول ملحي سوف يجهز الزبد بالملح 

 لحساب كمية الملح الواجب إضافتها إلى الزبد = 
 كغم قشطة×نسبة دهنها×نسبة الملح المرغوبة 

 نسبة الدهن في الزبد×100
 

 جفيمكن حساب كمية الملح الواجب إضافتها لتكون نسبته في المنت %30كغم قشطة بنسبة دهن  100فلو فرضنا إن لدينا 
 كما يلي  1%

30×100

100×80
 غرام 37.5كغم ملح =  0.375  = 1× 
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 تصنيع الزبد خطوات

 وتعرف أيضاً بمرحلة عصر الزبد الهدف منها  :الزبدخدمة  عشر:حادي 

لزبد عند الماء في ا هو تخليص الزبد من الماء المتبقي مع مصل الحليب عالوة بقايا ماء غسل الزبد بحيث تكون نسبة -1
 .%16إنتهاء العملية ال تتجاوز 

 السابقة.تهدف إلى زيادة تجانس الملح المضاف إلى الزبد في الخطوة  كما أن هذه الخطوة  -2
 وتوزيع الماء بشكل متجانس داخل قالب الزبد. كتلة الزبد مما يؤدي إلى تحسين قوامه واندماجزيادة تكتل  -3
وذلك ألن الماء بعد هذه المرحلة  الزبد،زيادة قابلية الزبد على الحفظ من خالل الحد من نشاط األحياء المجهرية في  -4

 يصبح غير متاح للبكتريا للنمو حيث يتشتت بين حبات الدهن المتناثرة ويصبح محاطا بها.
 :بثالث مراحلخدمة الزبد تمر  إن عمليةيمكن القول 

حيث يتم تدوير الخضاض بشكل بطيء ولفترة من  الخضاض،أن يتم تصريف ماء الغسيل من المرحلة األولى بعد 
دقائق وتنتهي مع إنتهاء خروج  10-5قد تستغرق هذه المرحلة حوالي  مفتوحاً،الزمن مع ترك صنبور تفري  الماء 

 الماء من خالل الصنبور.
يتم ايقاف الخضاض وغلق صنبور التفري  ثم إعادة تشغيل الخضاض ولكن بشكل أسرع  اوفيه الثانية:أما المرحلة 
في هذه المرحلة يتم تجانس توزيع الماء بين كتلة لدهن المتجمعة بحيث يظهر الزبد في نهايتها  األولى،من الخطوة 

أخذ عينة من الزبد في  مع نهاية هذه المرحلة يتم الزبد.بشكل جاف مع عدم مشاهدة أي قطرات ماء على قالب 
لكمية أعلى من ا فاذا كانت كمية الرطوبة في القالب .تقدير نسبة الرطوبة في قالب الزبدالخضاض إلى المختبر ل

المطلوبة فيعاد تشغيل الخضاض بنفس الطريق السابقة إلزالة كمية أخرى من الماء. أما إذا كانت كمية الرطوبة في 
وكمية الرطوبة المطلوبة هي  %12 المقدرة في الزبد مثالً إذا كانت كمية الرطوبة ؛أقل من الكمية المطلوبة الزبد
 فعندها توجب إضافة الماء إلى الزبد وذلك وفق القانون التالي  16%
 

كمية الزبد المتوقعة ) × نسبة الماء − ( نسبة الماء المرغوبة

نسبة الماء الموجودة في الزبد − 100
=   كمية الماء باللتر

 الماء.لفترة من الزمن لتجانس توزيع  تشغيلهبعد إضافة الماء يغلق الخضاض ويعاد 

يعني يجمع بين خطوتي العصر والتمليح خصوصاً  الزبد،مالحظة: بعض المعامل يستغل هذه الخطوة في إضافة الملح الى 
 إذا كانت إضافة الملح تكون بشكل محلول ملحي مشبع.

تتراوح بين  انبأوزهي آخر خطوة في خطوات تصنيع الزبد وفيها يتم تشكيل الزبد وتعبئته  ثاني عشر: التعبئة والتغليف:
 كغم.5ألغراض صناعية بعوات كبيرة تصل إلى  يعبئغرام، وأحيانا قد  50-100

ب حيث يتصل وتغليفهساعة قبل تشكيله  24تبدأ خطوة التعبئة بعد إخراج الزبد من الخضاض حيث يترك في الثالجات لمدة 
ب وقد يذوب يكون بشكل غير صل إذا تم تغليف الزبد مباشرة من الخضاض سوف )ألنالزبد استعدادا لعملية التقطيع والتغليف 

 والتغليف(خالل مرحلة القص 

 عادة تستخدم أغلفة خاصة لتعبئة الزبد تتكون من عدة طبقات وذلك بغية الحفاض علية خالل مراحل النقل والخزن التالية :

الطبقة األولى تكون من الورق الشمعي الذي يمنع التصاق الزبد معه، وينصح أن يغطس هذا الورق بمحلول ملحي  -1
لمنع تبخر الماء  وذلك الكالسيومساعة أو أن يعامل بمحلول بروبيونات  24حامض السوربيك لمدة  %0.5مركز مع 

 األعفان على القالب خالل فترة الخزن ومنع نمومن قالب الزبد 
 وذلك إلكساب الصالبة للعبوة وإمكانية الطباعة علية. Aluminum foilطبقة من األلمنيوم  -2
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 إن وسائل تغليف الزبد يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية:

 تسمح بنضوح الدهن خصوصا خالل الخزن وأثناء التكديس. ال -1
 قليلة النفاذية للرطوبة لمنع جفاف الدهن -2
 الهواء والضوء لمنع أو تقليل أكسدة الدهن في قالب الزبد.ذات نفاذية منخفضة من  -3
 سهولة تشكيلها ووضعها في ماكينة التغليف. -4
 ذات أشكال جذابة. -5
 سعرها مناسب -6

 الطرق المستمرة لصناعة الزبد    

الناجح  م صممت العديد من االجهزة والطرق لكن القليل منها1930م لكن الجادة منها كانت منذ  1889يرجع تاريخها الى 
                       والذي انتشر استخدامه في العديد من البلدان.                                                                                   

 وتقسم هذه الطرق الى قسمين: القسم االول :

في الزبد .ويتم حيث تكون نسبة الدهن مماثلة للتي  % 80ركيز الدهن في القشطة الى ت والً أـ طريقة الفرز المركز حيث يتم 1
ً يصبح الدهن و شديداً  د تبريد القشطة تبريداً نو قبل التركيز وبطريقة ميكانيكية وعأما بعد أتحطيم االستحالب  تنتشر فيه  سطا

 Alfa- laval processهم طرق هذا القسم طريقة أالزبد. غلفة الحبيبات وباقي مكونات المصل وهذا يؤدي الى ظهور أ
 االسترالية . The New Way processاالمريكية وطريقة The Cherry Burelle Processالسويدية وطريقة 

( بعد %40-35القسم الثاني : الخض السريع صممت اجهزة هذا القسم على اساس اجراء خض سريع للقشطة العادية ) -2
االلمانية و   Fritz Prdessبفعل مقلبات ذات سرعة عالية جداً ومن اهم طرق هذا القسم طريقةتبريدها ويكون الخض 

senn Prdets  : السويسرية وسنشرح طريقتين من كل قسم 

ً  ℃49-45: يسخن الحليب Alfa-Lavalطريقة  -1  ثم( %35-25) قشطة الى محكم فراز بواسطة يفرز ثم مبدئيا
 Plates HTSTاو بجهاز  Flash Pasteurization الخاطفة البسترة جهاز باستخدام او التفري  تحت البسترة
دهن في القشطة بنسبة  نسيه يُْضبَط إلعطاء خاص بفراز القشطة فرز يعاد ℃57-54 الى القشطة تبرد ℃95عند 

مماثلة لتلك المطلوبة في الزبد. ويكون قوام القشطة في هذِه الحالة مطاطي حيث يدفع بمضخة خاصة الى جهاز يقوم 
ثم تبرد القشطة ويتكون المحّول من ثالثة اسطوانات  Transmutatorبتحويل القشطة الى زبد ويسمى بالمحّول 

كل منها قدم واحد مثبت عليه شرائط)ريش( حلزونية ويدفع محلول  .  قطرDouble Jackets Stمصنوعة من 
 وتكون القشطة دخول اتجاه بنفس االتجاه ويكون( ℃5-،4-التبريد الى االسطوانات من خالل الجدران بدرجة حرارة )

ب ( ل الوساط )قلب االستحالتحوي يتم الثانية وفي ℃20 خروجها عند االولى االسطوانة في القشطة حرارة درجة
 Butter الخض الحليب يخرج) اللزوجة شديد ويكون ℃11-9ويغادرها الزبد على حرارة   W/Oالى  O/Wمن

milk ( اما في الثالثة فيبرد الزبد تبريداً بسيطاً وتعتبر هذه المرحلة بمثابة مرحلة الخدمة .) 11من االسطوانة الثانية-
لى حالة نصف سائلة ويعبأ في صناديق أو عبوات حسب الرغبة ويرسل الى غرف التبريد ع يخرج حتى( ℃14

 طن في الساعة . 1/3قدرة الجهاز حوالي  التصلب.حتى يكتمل 
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: تعتمد على الحصول على القشطة بمرحلتين األولى تنتج قشطة متوسطة The Cherry burrelle processطريقة  -2
بينهما عملية ضرب شديدة للقشطة بواسطة خباطات خاصة فيتأثر استحالب الدهن اذ تنكسر اغلفة  %80والثانية الى اكثر من 

  يلي:الخطوات بما الحبيبات الدهنية ويتحرر الدهن وبإجراء تبريد مفاجئ للناتج تتكون كتلة الزبد . وتتلخص 

 %40-30.فرز الحليب الى قشطة1

 الدقيقة في دورة 375 بسرعة تدور مضارب عل يحتوي حوض الى ينقل ثم ℃60.تسخين القشطة بمبادل حراري الى 2
(RPM. فيتحرر الدهن ) 

ئل ذهبي اللون دهن وبسبب ارتفاع نسبة الدهن وتحرره يكون السا %90-86.يعاد الفرز للحصول على سائل لبني يحتوي 3
 .Golden flowلذا يطلق على هذِه الطريقة بالـ 

 Vacreator.تجرى البسترة تحت ضغط مخلخل للتخلص من الروائح في جهاز يسمى 4

 %2.5-2ثم يضاف الملح  %17-16ْم ثم ينقل الى خزانات تعدل فيها نسبة الحموضة والرطوبة 40-38.التبريد الى 5
 والبادئ واللون عند الحاجة .

لخفض درجة الحرارة الى  Ice Creamمشابه لجهاز تجميد المثلجات  Chiller Worker.التبريد المفاجئ في جهاز 6
 . للعصر وسيلة بمثابة لتكون مثقبة صفيحة خالل من الزبد ويخرج الدهن يتبلور. ℃8
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فرز للحليب الى  بأجراءفي المانيا . تتلخص  1939سنة  Fritzااللمانية: اخترع الجهاز المستخدم االلماني  Fritzريقة ط    
 ةالقشط تضخ ثم. بالمنظومة الملحقة الخزانات في القشطة وتتجمع( ℃10-6) التبريد ثم ℃95. ثم البسترة  %45-40قشطة 

سطوانة سم ( وتكون مزدوجة الجدران يمرر بها ماء بارد ويوجد داخل اال25.5وقطرها سم25.5طولها) الخض اسطوانة الى
 خاللملم وتتكون حبيبات الزبد  1.2كه شاء رقيق سمغالجدار الداخلي لألسطوانة مكونة اربعة مضارب تنتشر القشطة على 

تقريباً وبتأثير الخض الناتج عن دوران المضارب تنحدر حبيبات الزبد ومعها الحليب الخض الى حجرة بها حلزونين  ثانية 1.5
سم ومتجهان الى األعلى يقومان برفع الزبد 15سم وقطرها 46وطول كل منهما  40rpmيدوران عكس بعضهما بسرعة 

وضغطه من خالل فتحة مربعة يمكن التحكم في ابعادها وهذِه الفتحة تقوم بجزء من عملية الخدمة ثم يمرر الزبد الى حلزونين 
الثة مته ثم التعبئة . وفي هذِه الطريقة توجد ثسم يقومان بضغط الزبد مثبت عليه سكين إلزالة  الزبد بعد خد15آخرين طولهما 

 الناتج:وسائل للتحكم بنسبة الدهن في الزبد 

 القشطة.تعديل نسبة الدهن في  
 تعديل سرعة سريان القشطة داخل الجهاز. 
 تعديل درجة حرارة الخض. 

 الحموضة.كغم /ساعة من عيوبها عدم امكانية خض القشطة المرتفعة في 2000-500طاقة الجهاز 

في القشطة يكون رغوة تساعد في قلة ثبات مستحلب دهن القشطة  2COالسويسرية : لوحظ ان ضخ   Sennطريقة  -2
 2.0-0.5جو فتظهر حبيبات الزبد  3تحت ضغط  2COمع ضخ   3000rpmفابتكر حوض يحتوي على خالط 

                دقيقة تغسل بالماء البارد وتعصر بلولب حلزوني وينقل الزبد الناتج الى التعبئة والتغليف .                                        
 واحد.وتحتاج الى عامل  800Kg/hr-500الطاقة االنتاجية تبل  .

 : في إنتاج الزبد لمستمرةمميزات الطرائق ا
 مغلقة.قلة فرصة التلوث باألحياء المجهرية الن العملية تتم تحت ظروف  -1
 دقة توزيع الرطوبة. -2
 للزبد.سهولة التحكم في التركيب الكيميائي  -3
 ال يحتاج الى ايدي عاملة كثيرة . -4
 ال يشغل مساحات كبيرة في حيز المعمل . -5
 توفير في الطاقة والماء المستخدم. -6
 الفاقد في الدهن. قلة -7
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صالبة الزبد الناتج لذا تحتاج القشطة الى معاملة مسبقة قبل تحويلها الى زبد كما سبق ذكره في االنضاج أما عيوبها فتكمن في 
 الفيزيائي.

 المصادر 

( الزبد والمثلجات ، مديرة دار 1999، عامر خلف ) السامرائي ، عبد المجيد حماد ؛ العمر، محمود عيد : الدروش -1
 العراق . –الكتب للطباعة والنشر / بغداد ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

2- Hunziker, O F; D. Fay Hosman (1 November 1917). "Tallowy Butter—its Causes 
and Prevention". Journal of Dairy Science. American Dairy Science Association. 
1 (4): 320–346. 

3- Soyer, Alexis (1977) [1853]. The Pantropheon or a History of Food and its 
Preparation in Ancient Times. Wisbech, Cambs.: Paddington Press. p. 172. ISBN 
978-0-448-22976-8. 
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 بعض المنتجات غنية الدهن

شترك م تنتشر في األسواق اليوم الكثير من المنتجات الغذائية غنية المحتوى الدهني والذي قد يكون مصدره نباتي أو حيواني أو

 المحاضرة سنتعرف على بعض هذه المنتجات وكيف يتم تصنيعها.، في هذه االثنينبين 

 Margarineالمارجرين  أوالً:

يعرف المارجرين على أنه منتج غذائي غني بالدهن وهو شبيه من حيث الخواص والمظهر والطعم بالزبد ولكنه يختلف عنه 

الدهون الحيوانية وقد يستخدم أحيانا دهن الحليب بأن الدهن المستخدم في المارجرين هو خليط من الزيوت الدهنية المهدرجة و

 صالبته بحسب في درجةم التحك نيمك هبانن كذلك ويمتاز المارجريمن مجموع دهن المارجرين.  %10بنسبة قد تصل إلى 

 .طبيعة الدهون الداخلة في تركيبه

 مواد مستحلبة وفيتامينات %0.75 بروتين، %1 ملح، %1.5 – 0.5 ماء، %16 دهن، %84-80ن: المارجري ركيبت

 :كيف بدأت صناعة المارجرين

 بداية النصف الثاني من القرن التاسعفي السنين، لكن  آالفمعروفة منذ  ووه مادة الدهنية الموجودة في الحليبلزبدة الكان ا

اسعارها ولم يعد معظم الناس قادرين على شرائها خصوصاً معامل  ارتفعتإذ  ،بالزبدةعشر ظهرت مشكلة في فرنسا تتعلق 

اإلمبراطور الفرنسي العلماء الفرنسيين ابتكار بديل رخيص عن تصنيع األغذية والحلويات والمخابز. عندها أمر نابليون 

ابتكار زبدة بيجمورييس الكيميائي الفرنسي هيبوليت م فقامبشرط أن يكون البديل يشبهها في الطعم والمظهر، ولكن الزبد 

ومن هنا جاءت تسمية  عن طريق خلط َوَدك األبقار والحليب وحمض المارجريك. 1869في سنة وذلك المارجرين 

الن لون المارجرين هو األبيض وحتى  االغريقية ذلكاألبيض في الكلمة  المارجرين إذ ان معنى كلمة المارجيك تعني اللؤلؤ

 لون األصفر له.يكون شبيه للزبد تم إضافة ال

 ا الفرق بين الزبدة وزبدة المارجرينم

ن غير أوحتى من حيث كمية السعرات الحرارية،  وزبدة المارجرين متشابهتين كثيراً من حيث الطعم والمظهر الزبد يعد

ي فمكونة فقط من دهن الحليب الطبيعي وهو الدهون الذي تحتويه كل منهما، فالزبد  يةالفرق الرئيسي بينهما يتمثل في نوع

تحتوي على دهون غير مشبعة، ألنها مصنوعة من فزبدة الماجرين في حين أن حتوي على دهون مشبعة أكثر، ي األغلب

 .هذا عالوة على رخص ثمنها مقارنة بثمن الزبد .الزيوت النباتية

 أهم صفات زبدة المارجرين: 

 .الطبيعيرخص ثمنه بالنسبة للسمن  -1

المواصفات الجيدة التي يتمتع بها من حيث درجة االنصهار والتي توافق متطلبات صانعي الحلويات حيث ال يمكن   -2

  .السائلةاستخدام الزيوت النباتية 

  المواصفات الجيدة التي يتمتع بها من حيث درجة اللون والرائحة والطعم  -3

الثبات الكبير تجاه عوامل التخزين بالمقارنة مع الزيوت النباتية السائلة التي تكون أسرع فساداً مع الزمن نتيجة  -4

 .االكسجينتأثير 

 



قسم علوم األغذية                                                                                                  –كلية الزراعة -جامعة األنبار 
                              النظري                                                                        –الزبد والمثلجات  –المرحلة الرابعة 

 أ.د. علي أمين ياسين

2020-2021  

   

18 
 

 

 المواد المستخدمة في صناعة زبدة المارجرين:

المارجرين تعتمد بشكل رئيسي على نوعية الدهون الداخلة في تركيبها  انصهارإن درجة  الدهون والزيوت:أوالً: 

لكليسيريدات هذه الدهون إذ تتراوح درجة إنصار. إذ لوبالتالي فهي تعتمد على نوعية االحماض الدهنية المكونة 

ن وفي صناعة المارجرين فالمطلوب تكوين توليفة أو خليط م م،538-25بين الدهون  انصهارتتراوح درجة 

لدهون اوتمثل  ،المنخفضةتكون صلبة أكثر من الالزم وال منصهرة في درجات الحرارة  الزيوت النباتية بحيث ال

في تصنيع المارجرين ومن أهم هذه التي تدخل  مكوناتالمن  %60م أكثر من 538-30بين  نصهارهااذات درجة 

 الزيوت:

 .النخيليت ز -1

 .النخيلزيت نوى  -2

 .الهندزيت جوز  -3

ً زيت الصويا المهدرج  -4  .جزئيا

ً زيت بذور القطن المهدر  -5  .جزئيا

 والختيار الدهون المستعملة في إنتاج المارجرين فيجب أن تكون بمواصفات خاصة:

 تعطي العيب الشحمي عند تناولها. قريبة لدرجة إنصهار الزبد ودرجة حرارة الجسم حتى ال انصهارتكون بدرجة  .1

 الدهنية الحرة. واألحماضالراتنجات وتكون خالية من الروائح والطعوم الغريبة والشوائب الذائبة كاألصماغ  -2

 كون ذات أسعار شراء مناسبة -3

 

، ويمكن المارجرين البروتينات فييعد الحليب الفرز مصدر الماء والمواد الصلبة غير الدهنية مثل  الفرز:الحليب ثانياً: 

 الحليب الفرز الطبيعي أو الحليب الفرز المعاد تركيبة استخدام

 

إلعطاء اللون األصفر للمارجرين بحيث يكون  نالبيتا كاروتيعادة تستخدم صبغة األناتو أو الكركم أو : مواد الملونةثالثاً: 

 شبيه للون الزبد.

 

كميتها و )المستحلب(ولذلك يعتبر اختيار مواد االستحالب  الدهن،لمارجرين هو مستحلب الماء في  الستحالب:ا مواد-رابعاً: 

من وزن  %0.5 – 0.3وهي تضاف بنسبة األحادية والثنائية  الكليسيريداتاللسثين يستعمل  .مهمة جداً بالنسبة للمارجرين

 .المارجرين

 

وهو إما يضاف بشكل جاف إلى الحليب الفرز قبل البدء بالتصنيع أو أنه يضاف بشكل محلول ملحي  الطعام:خامساً: ملح 

وذلك  %3-1يضاف ملح الطعام عادة لتحسين الطعم وله تأثير متوسط في الحفظ ، ويضاف بنسبة  إلى مكونات الخليط.

 .لمئوية لملح الطعام الموجود فيه حسب درجة الملوحة المرغوبة ، وال يعطى طعم المارجرين صورة عن النسبة ا
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 %0.1مثل حامض السوربيك وحامض البنزويك أو أمالحهما وذلك بنسبة  :األكسدةسادساً: المواد الحافظة ومضادات 

 

النباتي إلعطاء  وإلى الدهنالمذابة في الماء أو في الدهن إلى المارجرين  ةهكالمنتضاف بعض مواد  :ةهالمنكالمواد سابعاً: 

 .الحيوانيةلزبد ن لرائحة وطعم مشابهي

 

الي المارجرين  /DوA/ .فيتاميناتوتضاف  دولة،الفيتامينات بحسب األنظمة والقوانين في كل  تضاف :الفيتاميناتثامناً: 

 .%0.0004-0.0002والزيوت المهدرجة في اغلب دول العالم بنسب تتراوح بين 

 

 :راحل إنتاج المارجرينم

 :الدهنيةتحضير مزيج المواد أوالً: 

يحضر مزيج المواد الدهنية بالنسب المرغوبة من مختلف المواد الدهنية ويحفظ هذا المزيج في خزانات من الفوالذ المقاوم 

 .م 50-45للصدأ وبدرجة 

 :المائيحضير الطور ت ثانياً:
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ويضاف إليه كمية من ملح الطعام والمواد األخرى يضاف وزن معين من الماء المقطر والمعقم إلى خزان الطور المائي 

فظة وفق الكميات المحددة وهذا الخزان مزود للمزج الجيد وتمام انحالل االقابلة لإلنحالل في الماء مثل النشاء والمواد الح

 المركبات وقد يستخدم اللبن بدالً من الماء

 :يالدهنتحضير الطور ثالثاً 

خزان تحضير  نية السائلة ويوضع فييؤخذ جزء من مزيج المواد الده

بخالط للتحريك  زةجهمبالماء الساخن و المسخنةالطور الدهن المزود 

 ين،ثالليس مثل:وهنا تضاف جميع المواد القابلة لإلنحالل في الدهن 

 .مواد النكهة .... إلخ ملونة،مواد  أحادية،جلسيريدات 

 :االستحالب رابعاً:

 )جهاز(تضاف جميع المواد المحضرة سابقاً باألوزان المحددة إلى خزان 

وهذا الجهاز مزود بمسخن  الدهن،في  الماءاالستحالب لتشكيل مستحلب 

م وهنا يحدث تشتيت  50 – 45وخالط للتحريك وبدرجة حرارة 

 – 3لقطرات الماء داخل الدهن وتتراوح حجم قطيرات الماء المشتتة بين 

وكلما انخفض قطر قطيرات الماء المشتت كلما كان  ميكرون، 5

ً المستحلب أكثر   .تجانسا

 

 :والبلورةالتبريد خامساً: 

ويستخدم حالياً غاز األمونيا في  المطلوبة،تعتبر هذه العملية من العمليات الهامة للحصول على المارجرين بالمواصفات 

وحدات التبريد وهنا تتحول المادة السائلة إلى صلبة ضمن أجهزة التبريد وتنشط هذه المواد التي تصلبت وتستمر البلورات 

 .المتشكلة بالنمو خارج جهاز التبريد

 :التفريغالعجن تحت سادساً: 

 جود،المويخضع مستحلب المارجرين الصلب الذي تم نزعه من أسطوانات التبريد إلى معاملة ميكانيكية بهدف نزع الهواء 

وذلك بتطبيق ضغط منخفض جداً مع المزج الميكانيكي أو ما يسمى بالعجن تحت التفري  وتسمى هذه الفترة كذاك بفترة 

 .دقيقة 20 – 5العجن والنضوج وهي تستغرق من 

 :والتغليفالتقطيع بعاً: سا

تنقل المارجرين بشكل آلي إلى جهاز تقطيع العجينة بالقياسات المطلوبة وهو جهاز حلزوني لنقل المادة تحت الضغط لتخرج 

قطع المارجرين بشكل آلي بورق الزبدة  تغلف .آليالمواد من فتحة محددة األبعاد وهناك خيوط معدنية تقوم بالتقطيع بشكل 

 .المارجرينورق من رقائق األلمونيوم بهدف منع تأثير الهواء ودخول الهواء وفقدان الماء من أوال ً ثم ب

 :التخزين ثامناً:
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تكون اإلضاءة مباشرة  وأاليجب تخزين وحفظ المارجرين في برادات معتمة ومكان نظيف وهواء خال من الروائح الغريبة 

وكلما ارتفعت درجة الحرارة التخزين كلما انخفضت مدة صالحية المارجرين  م( 0-الى  4-وبدرجة حرارة بين ) 

 .الغذائيلالستخدام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبدو زبدة  للوهلة األولى 

المارجرين وكأنها اختيار صحي أكثر بالمقارنة مع الزبدة، بسبب كونها مصنوعة من زيوت نباتية، لكن خبراء التغذية لهم 

أن الدهون الغير مشبعة الموجودة في زبدة المارجرين تعمل على زيادة مستويات الكوِلسترول  رأي آخر، حيث يحذرون من

في الدم وتزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب، لذلك ينصح الخبراء بشراء المنتجات التي ال تحتوي اطالقاً على أي دهون 

 .غير مشبعة، وتحتوي على أقل قدر ممكن من الدهون المشبعة

 نتجات األخرى الغنية بالدهن من الم 

 :Whipped Butterالزبد المخفوق 

دهن ولهذا النوع قابلية حفظ بسبب دخول  %80-50يمكن ان يحل محل القشدة المخفوقة في استعماالته اال انهُ يحتوي على 

ضة بسبب نمو عند الخزن وقد تتطور الحمو   Oxidized Flavorsالهواء المخفوق مما قد يشجع فيه الطعم المؤكسد 

 األعفان لذلك ال ينصح بخزنه ألكثر من يومين.

 Low Fat Cream (Spread)القيمر الواطئ الدهن 

يختلف هذا قليالً عن الزبد بنسبة الدهن وصفة وطبيعة استحالب هذا الدهن )دهن في ماء(. وتكون حبيبات الدهن داخل 

 الجاموس. المصل ولونه ابيض مائل الى الصفرة في االبقار وأبيض في
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     Devon Cream، Scalded creamقشدة ديفون 

أو حمام مائي ثم  البخار بارة عن كريم سميك مصنوع عن طريق التسخين غير المباشر لحليب البقر كامل الدسم باستخدامع 

تركه في أحواض ضحلة ليبرد ببطء. خالل هذا الوقت، يرتفع محتوى الكريم إلى السطح ويشكل "تخثر" أو "تجمد"، ومن هنا 

على الرغم من أن أصل القشدة غير مؤكد، إال أن إنتاج القشدة يرتبط  شاي.الكريمة شكل جزًءا أساسيًا من ت . وهيجاء االسم

المملكة  يأكبر منتج تجاري حاليًا ف .وديفون كورنوال غرب إنجلترا وخاصة مقاطعاتبشكل شائع بمزارع األلبان في جنوب 

، معروفة بالقشدة المتخثرة والتي يمكنها إنتاج المملكة المتحدة ،وكورنوال المتحدة هو روداز وهي شركة ألبان، في سكورير

، أصبح مصطلح قشدة كورنيش المتخثرة تسمية محمية من قبل 1998طنًا من الكريم المتخثر يوميًا. في عام  25ما يصل إلى 

 .٪55بما أنه تم إنتاج الحليب في كورنوال والحد األدنى لمحتوى الدهون هو  توجيهات االتحاد األوروبي،

 Recombined Butterالزبد المعاد تركيبه   

هو الزبد المصنع من إعادة استحالب الدهن الحر مع الحليب الفرز، فالعملية تشبه من حيث المبدأ صناعة المارجرين إال 

 %80)أنها تستخدم الدهن الحيواني بدالً من الزيوت النباتية. وبالتالي فالناتج يكون شبيه بالزبد االعتيادي من حيث التركيب 

 ملح طعام(. snf 0-1.5% %2-1.5ماء  %17-16دهن حيواني، 

  خام(كان مجفف أعيد تركيبه أو  )سواءتتلخص عملية الصناعة هنا باستخدام الحليب الفرز 

  الطعم المطلوب إلنتاجيلقح الحليب ببكتريا الباديء ثم يترك لفترة مناسبة  -1

 م.50-45نشاط الباديء فيه ثم يبرد الى درجة حرارة  يبستر الحليب بإحدى طرق البسترة المعروفة إليقاف -2

في جال اريد إنتاج زبد مملح أو  18 :80بحيث تكون نسبته الى الحليب  °م50يضاف الدهن الحر بعد تسخينه الى  -3

 في حال اريد إنتاج زبد غير مملح. 20

الطريقة المتبعة في إنتاج بنفس  استحالبلغرض ضمان عدم إنفصال الدهن عن باقي المكونات يتم إضافة مواد  -4

                                                                 المارجرين.

 :األيرلنديالزبد المجدد أو الزبد 

أو تمزق أغلفة القوالب أو تضرر الشكل الخارجي للقالب نفسه أو أكسدة  )كتزنخوهو الزبد الذي يصنع من زبد تردت نوعيته 

مما يعني أنها  "،أليرلندية على أنها زبدة "على الطراز األوروبية ازبداليتم تصنيف فأصبح غير مناسب للتسويق التجاري(. 

 زبدة، ٪82ى تصل اللندية مثل في الزبدة األيرفنسبة الدهن . دة من الزبدة األمريكية المتوسطةتحتوي على نسبة أعلى من الزب

تعطي إضافة  ٪2لكن النسبة اإلضافية البالغة  ،صغيراً قد يبدو الفرق  .٪80بينما يحتوي الزبدة األمريكية القياسية على 

 تعتمد  اآليرلندي. إن أساس صناعة الزبد ملحوظة ودسمة ولذيذة للغاية

 فيه على صهره في درجة حرارة معينة إلزالة الجزء غير الدهني -1

 إزالة الروائح الغريبة إن وجدت من الجزء الدهني. -2

 يعاد خلط الدهن مع حليب فرز جديد )قد يكون ملقح مسبقاً ببكتريا الباديء أو غير ملقح( -3

  .يبرد الخليط حتى يتجمد مرة أخرى -4

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 الحر الدهن

السمن أو المسلي من أهم النواتج اللبنية التي تصلح في المناطق الدافئة والحارة إلمكان حفظه تحت تلك الظروف مدة طويلة 

في البالد األوروبية على نطاق محدود، بسبب عدم الحاجة إليه، وإلمكان حفظ  نسبياً دون تلف كبير. ويجري تصنيع هذا الناتج

وقد تكدست أخيراً مخازن الحفظ بالفائض الكبير من الزبد في بعض  الزبد هناك في معظم أوقات السنة مدة كافية دون تلف.

نطاق  ة أفضل الطرق لتحويل الزبد إلى سمن علىالبالد مثل أمريكا واستراليا ونيوزيلندا، مما دفع كثيراً من الباحثين إلى دراس

واسع، حيث يمكن على هذه الصورة استعمال السمن كمصدر للدهن بدالً من الزبد الذي يحتاج إلى حيز أكبر، وتكاليف أكثر 

من  من الكمية الناتجة %60وفي مصر والهند يحول حوالي  عند نقله مع عدم قابليته للحفظ مدة طويلة دون تبريد صناعي.

 .Gheeاللبن إلى الزبد، وهذا بالتالي يحول معظمه إلى سمن، ويعرف في الهند باسم 

 

 تعريف السمن:

 وهو ينتج إما من القشدة أو الزبد. %99.8 إلىهو ذلك الجزء اللبني التي تتركز نسبة الدهن فيه لتصل 

 األساس في صناعة السمن:

والجوامد اللبنية الالدهنية )المورتة( وذلك للحصول على دهن اللبن على درجة هو التخلص من أكبر كمية ممكنة من الماء 

 عالية من النقاوة، وبذلك تصبح السمن بيئة غير مناسبة لنمو البكتريا والكائنات الحية الدقيقة األخرى.

 التركيب الكيماوي لعينة من السمن والمورتة:

  

 

  التركيب الكيماوي لعينة من السمن والمورتة
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 طرق صناعة السمن:

ن التي يمكن أ يمكن تقسيم طرق صناعة السمن على أساس المادة الخام التي تستخدم ثم على أساس المعامالت المختلفة

 وعلى العموم هناك طريقتين رئيسيتين لصناعة الدهن الحر هي: يستخلص منها السمن

 أوال: صناعة السمن من الزبد:

 هو متبع في المنازل المصرية(. بالغلي المباشر )كما.1

 باإلسالة ثم الفصل بالجاذبية ثم الغلي )الطريقة الهندية(..2

طرق تعتمد على اإلسالة ثم الطرد المركزي ثم التخلص من الرطوبة المتبقية تحت تفري ، وتختلف طرق هذا النظام من .3

مشتق من البالد التي تستعمل فيها مثل الطريقة  بلد إلى آخر في تفاصيل بسيطة في طريقة التنفيذ وأسماء هذه الطرق

 أو األلمانية. األستراليةالنيوزلندية أو 
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 ثانياً: صناعة السمن من القشدة:

 بالغلي المباشر..1

تغيير نظام المستحلب الموجود في القشدة بجعل حبيبات الدهن وسط االنتشار بدالً من الوسط  ىطرق حديثة تعتمد عل.2

 المنتشر ومن هذه الطرق:

رطل على البوصة  1500درجة ف ثم التجنيس تحت ضغط  180نسبة الدهن بإعادة الفرز ثم التسخين إلى  تركيز-أ

 المربعة.

 ركزي ذات سرعات عالية.القشدة ثم إمرارها في مضخات طرد م تسخين-ب

 اوال: طريقة تحضير السمن بغلي الزبد:

هذه الطريقة من أقدم الطرق المعروفة لتحضير السمن، وفي حالة استعمالها على نطاق واسع تفصل القشدة بمرور اللبن 

داً الدهون السائلة تمهيخالل جهاز الطرد المركزي أو الفراز ثم تخمر ثم تبرد بعد ذلك وتحفظ باردة بضع ساعات لتجميد 

 لخضها، وبعد الخض، يتم غلي الناتج لتحويله إلى سمن.

 شكل التالي يبين طريقة تحضير السمن بغلي الزبد

 وفيما يلي ملخص ألهم الخطوات التي يتم إتباعها:

 خطوات صناعة السمن من الزبد:

 الزبد ووزنه: فحص-1

جيد، وللحصول على ناتج ذي درجة عالية من الجودة فإنه يالحظ في الزبد من المعروف أن السمن الجيد ال ينتج إال من زبد 

 المستعمل ما يلي:

 خالي من الشوائب المرئية، طبيعياً في لونه..1

 جيد الطعم من ناحية الرائحة والمذاق..2

ند ثبات الناتج ع تقليل إلىالتحلل المائي للدهن، مما يؤدي  علىانخفاض الحموضة في الزبد، حيث أن زيادتها تساعد .3

 الحفظ.

األساس  علىتقدير النسبة المئوية لبعض مكونات الزبد، وأهمها الدهن، حيث أنه بمعرفتها يسهل محاسبة كل مورد .4

 المنتظر لتصافي السمن من الزبد المورد.

 إجراء بعض االختبارات الخاصة بمعرفة درجة ونوع الغش في الزبد..5
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 ح:الزبد وإضافة المل إذابة-2

يسخن الزبد علي نار هادئة مع تجزئة كتله وتقليبها جيداً حتى يتم إذابته، وتضاف كمية الملح الالزمة، وتختلف هذه حسب 

 من وزن الزبد. %3درجة ملوحة الزبد األصلي، وعلى التقدير الشخصي للصانع، وأقصى كمية تضاف قد تكون 

 فوائد إضافة الملح:

 الزبد عند غليه )كعملية ترويق(. المساعدة على ترسيب بروتينات.1

 تكوين جزيئات من المواد غير الدهنية بحجم كبير يسهل مشاهدتها..2

 يسهل فصل الدهن بزيادة الفرق بين كثافة وسط الدهن من جهة والمواد غير الدهنية من جهة أخرى..3

 مساوئ إضافة الملح:

 الزبد، ولذلك قد تحتاج إلى وقت أكبر في التسخين.تسبب إضافته ارتفاع درجة حرارة الغليان للماء في .1

 تزيد كمية المورتة بزيادة كمية الملح، وبالتالي يحدث فقد للسمن في المورتة..2

، وهذا يؤدي إلي تكوين مركبات لها الفوسفولبيداتفإن وجود الملح يسهل من تحلل  عند غلي الزبد المرتفع الحموضة،.3

 من.تأثير غير مقبول علي طعم الس

 

 الزبد: تصفية-3

درجة مئوية يصفي المخلوط عن طريق شاش واسع الثقوب  60 – 55عندما يتم إذابة الزبد أو حين تصل درجة حرارته 

 إلزالة ما يكون عالقاً به من شوائب.

 

 الزبد: غلي-4

أن يطرد منه معظم مائه، وتزول الحالة الغروية  إلىآنية الغلي حيث يسخن مع التقليب الجيد  إلى المصفىيعاد المخلوط 

الموجودة بين الدهن والجوامد غير الدهنية ويلزم التمرين الكافي إلتمام هذه العملية. وتتراوح درجة الحرارة النهائية التي 

الحد  إلىاً درجة مئوية ويراعي عموماً أن يكون التسخين في المراحل األولي شديد 120 – 115يصل إليها المخلوط بين 

الذي يطمأن معه علي عدم فوران وانسكاب السائل خارج آنية التسخين ويتم استواء السمن الذي يعرف بظهور العالمات 

 التالية:

 يدكن لون المورتة عن لون السمن )مصفر(.

 تكون الرائحة الخاصة بالسمن والتي بها شيء من الطبخ.ت

 ها يجب إطفاء اللهب بعد ظهورها ألن زيادة التسخين يؤدي إلي:هور رغوة فجائية تسمي برغوة التسوية وعندظ

 يادة دكانة لون السمن.ز
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 تجُزؤ حبيبات المورتة وبالتالي تنتشر في السمن ويصعب فصلها.

 تغير في طعم السمن )محروق(.

 يقلل من خاصيته الترمل )تبلور السمن(.

 

 المواد غير الدهنية: ترسيب-5

اللهب ويترك بعض الوقت لترسيب ما به من مواد غير دهنية ولتقليل حرارته قليالً  علىاإلناء من  بعد استواء السمن يرفع

 إلمكان فصل السمن، وال يجب زيادة تبريده أو تنفيذها بسرعة حتى ال تحبس بعض من المورتة بالسمن قبل رسوبه.

 

 السمن وترشيحه: فصل-6

رجة مئوية( في أواني التعبئة المعقمة حتى قرب منطقة المورتة، ثم يصفي د 50يفرغ السمن من اإلناء وهو الزال دافئاً )

 كل السمن الناتج. إلىالجزء األخير خالل قماش مناسب، ويفضل تصفية هذا الجزء مرتين قبل إضافته 

 

 السمن: تعبئة-7

 األواني المستخدمة في تعبئة السمن إما أن تكون:

 بالقصدير والخالية من الصدأ.الصفائح الخام الكبيرة المطلية 

 أواني فخارية مزججة من الداخل.

 أواني زجاجية معتمة اللون وقد يكون هذا النوع أفضل األواني بشرط تخزينها بعيداً عن الضوء منعاً لسرعة التلف.

 يجب مراعاة ما يلي عند التعبئة:

 خلو األواني من أي رائحة، وأن تكون جافة ومعقمة.

 األواني وخلوها من آثار السمن القديم، حيث يساعد وجودها على سرعة تزنخ السمن وتلفه.نظافة 

 ملئ األواني حتى نهايتها حتى ال يترك إال فراغاً قليالً، وبذلك تقل فرصة تعرض األواني لألكسدة.

 قفل األواني قفالً محكماً، حتى ال يتسرب إليها الهواء محافظة عليها من التأكسد.
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 السمن: حفظ-8

درجة حرارة منخفضة لتقليل فرصة حدوث التفاعالت الكيماوية نتيجة ألكسدة دهنه، وكذلك بعيداً عن  علىيحفظ السمن 

 الضوء.

 

 ثانيا: طريقة اإلسالة ثم الفصل بالجاذبية ثم الغلي )الطريقة الهندية(:

دقيقة حيث  30 – 15درجة مئوية ثم تركه لمدة  90 – 60 تتلخص هذه الطريقة في إسالة الزبد ورفع درجة حرارته إلي

ينفصل إلي ثالث طبقات علوية عبارة عن طبقة من الريم تحتوى علي نسبة عالية من الفوسفوليبيدات والوسطية عبارة عن 

يرة فترة قص الدهن الرائق والسفلية عبارة عن المواد غير الدهنية والماء وتسحب الطبقة الوسطية مع ما فوقها ثم تسخين

 درجة مئوية للتخلص من آثار الماء التي بها ثم يرشح الدهن ويعبأ. 120لدرجة حرارة 

 رابعاً: المورتة

وهي عبارة عن المواد غير الدهنية التي تترسب في قاع اإلناء وتنفصل عن الدهن أو السمن وتحتجز هذه المواد بعضاً من 

لوزن الكلي للمورتة، وتقل هذه النسبة أو تزيد حسب درجة كفاءة عملية فصل السمن تبل  نسبته في األحوال العادية نصف ا

طعام علي نسبة من ملح ال تحتويالمورتة على نسبة من الماء تختلف حسب التبخير أثناء التسخين، كما  وتحتوي السمن.

 وتتوقف على مقدار ما يضاف منه للزبد أو القشدة.

 ن زبد غير مملح وآخر مملح:ويوضح الجدول التالي تركيب المورتة م

 

  

 

 

 

 بأس بها على نسبة ال الحتوائهاوالمورتة مادة سريعة التلف نسبياً. بخالف السمن، ويرجع ذلك إلى طبيعة تركيبها الكيماوي 

 .ةالبكتريولوجيمن الماء وهذه تساعد على حدوث التفاعالت الكيماوية والتغيرات 

 القيمة الغذائية للسمن:

من مجمل السعرات الحرارية  % 25 – 15الغذاء من الدهن على ما يكفي إلعطاء  يحتويينصح بعض علماء التغذية بأن 

 وتتوقف القيمة الغذائية للسمن على: جم يومياً. 100 – 50الالزمة للشخص العادي أي ما بين 

 تركيبه الكيماوي..1

 محتوياته من المواد الدهنية..2

 .مدى حلول التلف به.3
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ففيما يتعلق بالتركيب الكيماوي فإنه كلما زادت درجة تركيز الدهن به كلما ارتفعت قيمته الحرارية، وتتأثر نسبة ما يحتويه 

الدهن من مختلف األحماض الدهنية بعدة عوامل مثل نوع الحيوان وفرديته، فصل الحليب، الغذاء، حالة الحيوان 

ألحماض الدهنية األساسية، احتوائه على مجموعة الفيتامينات القابلة للذوبان في الفسيولوجية والصحية، احتواء الدهن على ا

 ومجموعة الكولين. A,D,E,Kالدهن مثل فيتامين 

 صفات السمن الجيد:

 أن يكون له طعم ورائحة السمن الجيد فال يكون به آثر لطعم اللبن أو الشياط..1

ذهبي فال يكون لون السمن مسمراً نتيجة لحرقه أو باهتاً مما يدل السمن الجاموسي لونه أبيض مخضر، والبقري أصفر .2

 على نقص التسوية أو تلفه.

 أن يكون السمن غير تالف مع خلوه من التزنخ أو التعفن أو الروائح الشاذة الكريهة..3

 أن يكون قوام السمن مرمالً عند تجمده..4

 .%0.3ة الرطوبة عن وال تزيد نسب %99.4أال تقل نسبة الدهن في السمن عن .5

 أال يكون مغشوشاً بزيوت نباتية أو دهون حيوانية..6

 التخزين لمدة سنة تقريباً. علىأن يكون له القدرة .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



قسم علوم األغذية                                                                                                  –كلية الزراعة -جامعة األنبار 
                              النظري                                                                        –الزبد والمثلجات  –المرحلة الرابعة 

 أ.د. علي أمين ياسين

2020-2021  

   

31 
 

 المثلجات

المواد  الفختاالوقت الحاضر وذلك بسبب تنوعها ويصعب إعطاء تصنيف دقيق بحيث يشمل جميع المثلجات المعروفة في 

غير أن المواصفة العراقية عرفت المثلجات اللبنة على أنها منتوج غذائي مبستر ومثلج يحضر مزيجه  الداخلة في تركيبها. 

من منتجات االلبان ومواد التحلية الطبيعية ويمكن إضافة المطعمات والمنكهات والملونات والمواد المثبتة ومواد االستحالب 

 قواماً ناعماً عند الخلط والتجميد. المصرح بها صحياً لتعطيه

عدة ولكن أهم التصنيفات هي تلك التي أعتمدت على المواد الداخلة  وقد صنفت المثلجات بأشكال عدة وباالعتماد على ركائز

  ت.ه المواد ونسبها في خليط المثلجافي تركيب هذ

 :عليهاقبل أن نتكلم عن أنواع المثلجات الموجودة في يومنا هذا هناك بعض المصطلحات الواجب التعرف 

  :المادة األولية أو المكون -1

المكون هو جزء من المادة األولية أو يمكن القول أن المادة األولية تحتوي العديد من المكونات فمثالً الحليب هو مادة أولية 

. في بعض الحاالت يكون لدهن والمواد الصلبة غير الدهنية في الحليب هي مكونات للمادة األوليةفي حين أن الماء و ا

 المكون هو نفسه المادة األولية مثل السكر والمثبت والكاكاو.

 : الخليط والمنتوج -2

مى تجميدها وتعبئتها تسهو عبارة عن مجموع المواد األولية الداخلة في إنتاج المثلجات قبل تجميدها وتعبئتها. ولكن بعد 

 المنتوج

 المثلجات:تصنيف 

 وصنفت 1946عام  Tarnbowمثل تصنيف للتفريق بين أنواع المثلجات  اعتمادهاهناك العديد من التصنيفات التي تم 

ترد سالمجمد والمثلجات الفرنسية والكا دوالكاسترالمواصفات القياسية األمريكية المثلجات اللبنية إلى المثلجات القشدية 

 الفرنسي المبرد والمثلجات الحليبية إضافة إلى شراب الفواكه المجمدة والمثلجات اللبنية.

على  المحتوية)المثلجات اللبنية إلى المثلجات القشدية شبيهة المثلجات القشدية  قسمتأما المواصفات القياسية العراقية فقد 

 والشرابت المثلجة والمثلجات المائية. الحليبيةوالمثلجات  الحليب(الدهن النباتي بدالً من  الزيت أو

 وعلى أساس التركيب يمكن تصنيف المثلجات إلى التالي:

يها نسبة تقل ف أاليجب  )القشطية(العام للمثلجات القشدية  إن التركيبعلى العموم يمكن القول المثلجات القشطية  -1

. %0.3والمثبتات والمستحلبات عن  %15 والسكر عن %11والمواد الصلبة غير الدهنية عن  %12الدهن عن 

 .%38وأن يكون مجموع المواد الصلبة الكلية ال تقل عن 
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وهي األنواع التي تكون خالية من المطعمات والملونات  Plain Ice Cream السادة:أو  المثلجات القشدية االعتيادية -2

 .والنعناعالكراميل ، ومثال ذلك مثلجات الفانيال و%5بحيث ال تزيد نسبة النكهة فيها عن 

 ومنها: %5المثلجات التي ترتفع فيها نسبة النكهة عن  :Composite Ice Creamالمثلجات المطعمة أو المركبة  -3

من وزنها فواكه حقيقية أو  %25-15المنتجات التي تحتوي على نسبة  :Fruit Ice Creamمثلجات الفواكه  -أ

 الحجم فعندها تسمى سلطة الفواكه. ةتكون قطع الفواكه متوسطة أو كبير وعندما خليط.

وهي المحتوية على نوع أو أكثر من المكسرات مثل الجوز  :Nut Ice Creamمثلجات اللبنية بالمكسرات  -ب

 واللوز والبندق والفستق وعين الجمل، مع أو بدون إضافة المطعمات أو الملونات.

الفواكه أو خليطها والمكسرات أو  منمحدودة مثلجات قشدية محتوية على كميات غير  Puddingالبودنج   -ت

 .والزنجبيل( )كالدارسينوقد يضاف الزبيب والبهارات  البيض،

وكذلك تسمى المثلجات الفرنسية الفاخرة المحتوية على نسبة عالية من صفار البيض ال تقل  :Custardالكاسترد  -4

 في المثلجات المحتوية على مطعمات أخرى. %12في المنتج النهائي للمثلجات القشدية أو  %14عن 

 %20تشبه من حيث التركيب الكاسترد إال أن نسبة الدهن فيها قد تصل إلى  :Parfaitالبارفيه  -5

عبارة عن مثلجات مائية بقوام نصف مجمد وكأنه عصير يحتوي  Slushويسمى أيضاً السالش  Frappeرابيه ف -6

 .على حبيبات الثلج المجروش الناعم بحيث يمكن شربه

هي أبسط أنواع المثلجات وتتكون من عصير أو شراب الفواكه الطبيعية أو  :Water Iceالمثلجات المائية  -7

ي مصدر للمواد الصلبة لى أعوال تحتوي  حلو( )حامضإلعطاء طعم  الحافظمع إضافة  الصناعية المحلى بالسكر

 ذات المصدر الحليبي.الكلية 

عبارة عن مثلجات تشبه في تركيبها للمثلجات المائية غير أنها تختلف عنها من حيث أحتوائها  :Sherbetالشربت  -8

 .مواد صلبة كلية ذات األصل الحليبي %5يزيد عن  على ماال

عبارة عن مثلجات الشربت غير أنها تحتوي في تركيبها على البيض أو صفار البيض المخفوق  :Souffleالسوفليه  -9

  والذي يتم خفقه ليتضاعف حجمه قبل إضافة الشربت له.

. وفي حال %8: هي عبارة عن مثلجات لبنية ولكن ال تزيد نسبة الدهن فيها عن Ice Milkالحليبية المثلجات  -10

 فالمنتجات تصنف ضمن المثلجات القشدية. %8النسبة عن زادت 
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 كما يمكن تصنيف المثلجات باالعتماد على طعمها والنكهات المضافة لها حيث يمكن تقسيم هذه المثلجات إلى

 المثلجات ذات الطعوم الطبيعية وهي التي تحتوي على مواد طبيعية فقط تكسبها طعمها. -1

مزيجة: وهي التي تكون طعومها بين الطبيعية والصناعية وذلك لغرض تدعيم الطعم المثلجات ذات الطعوم ال -2

 الطبيعي بحيث يكون الطعم السائد هو للطعم الطبيعي

 المثلجات ذات الطعوم الصناعية بجانب الطعم الطبيعي بحيث يكون الطعم الصناعي هو السائد. -3

المعروض للبيع، فقد تكون بشكل المخروطي أو االسطواني أو ويمكن تصنيف المثلجات تبعا ألشكالها ومظهرها الخارجي 

 .المغزلي أو يمكن توضع في أكياس من البولي أثيلين أو نماذج للحيوانات أو الفواكه
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 للمثلجات:المكونات وخواصها 

ات التحلية والمثبتيتكون خليط المثلجات اللبنة من عدة مكونات غذائية أساسها الحليب وبعض منتجاته عالوة على مواد 

 والمطعمات والمنكهات وأحيانا قد يضاف البيض أو منتجات المعجنات كالبسكويت أو الكيك الى الخليط أو المنتج النهائي.

على أثير ت. فكل مكون من مكونات الخليط له يتأثر الناتج النهائي للمثلجات بنوعية وخواص ونسب المواد الداخلة في تركيبة

 .وفيما يلي سنتطرق ألهم مكونات خلطات المثلجات وتأثيرها على المنتج النهائي المنتج النهائي.

 عدة:إن نسب المكونات الداخلة في خلطة المثلجات تختلف تبعا لعوامل 

 المواصفات القاسية للبلد المصنع. -1

 نوعية وصنف المنتج النهائي -2

 أسعار الخامات أو المواد األولية الداخلة في التصنيع -3

 المواد الداخلة في التصنيع.مدى توفر  -4

مع أنه  %0الى  %24وتعد نسبة الدهن العامل األساسي في تحديد وتصنيف الكثير من المثلجات حيث ممكن أن تتراوح من 

ً لظهور عيوب  كلما زادت نسبة الدهن في خليط المثلجات تحتم على المصنع خفض نسبة المواد الصلبة غير الدهنية تجنبا

م الرملي الذي تسببه تكون بلورات سكرية بشكل حبات الرمل. هذا وسنتناول تأثير كل مكون من مكونات التصنيع مثل الطع

 خليط المثلجات على الصفات النهائية للمنتوج

  أوالً الماء:
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مليات عهو المذيب الذي تنتشر فيه كل مكونات الخليط إما بشكل محلول حقيقي أو مستحلب، كما أن الماء يلعب دوراً مهما في 

. فالماء في المثلجات يكون بين حالتين هما السائلة والصلبة )الماء المكون لخلطة اآليس كريم والبلورات التصلب والتجمد

ين الجزء المائي وب إذ انه يتحول إلى البلورات الثلجية التي تعطي الصالبة للمنتج النهائي.الثلجية المتكونة نتيجة التجميد( 

 air cellsت الدهن المتصلبة ومواد االستحالب الرابطة لكل هذه المكونات توجد هنام الفجوات الهوائية والجزء الصلب وحبيبا

. Lamellaeوالتي تكون على شكل غشاء رقيق يتخلله جوامد الحليب والحبيبات الدهنية والذي يعرف باسم غشاء الالميال 

كلما بشكل متساوي في المنتج كان المنتج يتمتع بالنسجة الناعمة و كلما كانت بلورات الثلج المتكونة صغيرة ومتجانسة ومنتشرة

. والتي تعد أهم عيوب المثلجات Coarse textureكانت البلورات الثلجية المتكونة كبيرة ظهر المنتج النهائي بنسجة خشنة 

ل في المثلجات المائية في وهي النسبة التي تص %75 تزيد كمية الماء في المثلجات بشكل عام عن وكقاعدة عامة يجب أال

  .%65-60حين أنها تنخفض في المثلجات اللبنة إلى حوالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً الدهن: 

تها فهو يعد أحد مكونا المثلجات سواء كانت القشطية أو الحليبية أو الشربت،إن للدهن دوراً مهما ورئيسياً في صناعة معظم 

 الرئيسية المهمة. حيث يلعب وجود الدهن في المثلجات فوائد عديدة:
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ي خليط نسبة الدهن ف ارتفعتيلعب الدهن دورا رئيسياً في إعطاء النسجة الناعمة للمنتج النهائي بعد التجميد، وكلما  -1

المثلجات كان المنتوج أكثر نعومة. غير أن إرتفاع نسبة الدهن يعني زيادة تكاليف المنتج النهائي وارتفاع سعر بيعه 

 من مجموع الخليط  %25 – 20ففي بداية صناعة لمثلجات القشطية كانت نسبة الدهن تتراوح بين  للمستهلك،

 مع إعطاء الشعور بالرضى عن المنتج النهائي.تحسين النكهة وطعم المنتج النهائي  -2

 يزيد من ثخونة المنتج النهائي -3

 غير أن محددات زيادة نسبة الدهن في المنتج النهائي هي:

تها العالية بسبب كلفو الحليب.إرتفاع كلفة المنتوج النهائي بسبب إرتفاع سعر الدهن وخصوصاً إذا تم استعمال دهن  -1

مثل  وفي المقابل كان هناك زيادة في إضافة المثبتات %12-8نسبة إلى أن بلغت بدأ المنتجون بتقليل هذه ال

إلضفاء النسجة الممتلئة والشعور بالشبع ولرفع نسبة المواد الصلبة الكلية في الجيالتين والصم  العربي والبكتين 

 المنتج النهائي.

 يؤدي إلى إنخفاض ريع المنتج النهائي. كما أن زيادة نسبة الدهن في خليط المثلجات يعيق عملية الخفق مما  -2

 في صناعة المثلجات هناك العديد من مصادر الدهن التي من الممكن أضافتها للخليط ومنها:

ما نسب دهنها أو الزبد أو الدهن الحر، وغالباً  اختالفدهن الحليب: سواء كان من الحليب الكامل أو القشطة على  -أ

ألنهما يمدان الخليط بالدهن عالوة على أنه  ائل،سالالدسم سواء المجفف أو  القشطة والحليب الكامل استخدام ميت

  القشطية بكل أنواعها. المثلجاتمصدر للمواد الصلبة غير الدهنية المهمة في خليط 

خليط قبل التجنيس عملية جب القيام بكبديل عن دهن الحليب ولكن في هذه الحالة ي زبدالدهن الحر أو ال أحيانا يمكن استعمال

ؤدي إلى ظهور طبقة دهنية على سطح الخليط خالل بسترته، كما أن استعمال الزبد التجميد، ألن عدم القيام بهذه الخطوة سي

والدهن الحر في خليط المثلجات سوف يؤثر بشكل سلبي على ريع المنتج النهائي وذلك ألنه يعيق عملية الخفق خالل التصنيع، 

احتوائها على أغلفة الحبيبات الدهنية والتي تحتوي عوامل  الخفق بسببيقل تأثيرها على قابلية وهذا بعكس القشطة التي 

من مجموع دهن الحليب  %33-25ال تزيد نسبته عن مال الزبد أو الدهن الحر فيجب أاستحالب. على العموم في حال استع

 الكلي، كما يجب أن تجرى عملية التجنيس للخليط قبل بسترته.

ً  -ب قد يستخدم المصنعون الدهون النباتية في خليط المثلجات القشطية وذلك لرخص ثمنها، ولكن مشكلة الدهون  أحيانا

ين. يسمى بالمثلجات القشطية ولكن تسمى ميلور النباتية أنها تزيد من ليونة المنتج النهائي، كما ان المنتج النهائي ال

 لرخص ثمنه ولقرب طعمه من طعم دهن الحليب.عادة يستخدم دهن جوز الهند في خلطات المثلجات وذلك 

لقد ذكر الباحثون أن الدهن يتركز على سطح الفقاعة الهوائية خالل عمليات التجميد والخفق ولذلك فان زرادة كمية الدهن في 

اض الريع فخليط المثلجات يؤدي إلى صعوبة تكون الفقاعات الهوائية وصعوبة استمرارها مما يعيق عمليات الخفق مسبباً النخ

 في الناتج وتكوين العيب العجيني. 

ً ثا  :Milk Solid Not Fat (SNF)الحليبية : المواد الصلبة غير الدهنية لثا
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من جوامد الحليب الكلية. والتي تشمل سكر الحليب  %9الدهن والتي تكون حوالي  ىما عدهي كل مكونات الحليب الصلبة 

إن فائدة هذه المكونات هو إضفاء النسجة الملساء على المثلجات القشطية وتتراوح نسبتها في الخليط  واألمالح.والبروتينات 

وكلما قلت كمية الدهن  SNFفكلما زادت كمية الدهن في الخليط قلت كمية ال  الدهن.وذلك تبعاً لكمية  %12-11بحدود 

-SNF 5وكانت نسبة  %25-20لدهن في الخليط بحدود ولذلك في بدايات تصنيع المثلجات كانت نسبة ا ،SNFزادت كمية 

 %12لتصل الى  SNFسعره زادت نسبة  الرتفاعنسبة الدهن  ضولكن عندما تم خف 8%

 المثلجات:جدول يبين نسبة الدهن والمواد الصلبة غير الدهنية في خليط  

 النسبة المئوية للمواد الصلبة غير الدهنية النسبة المئوية للدهن

4-5 13-14 

6-7 12-13 

8-9 11-12 

10-11 11-11.5 

14 8.5-10.5 

20 6-7.5 

22 5-6% 

 

إن انخفاض نسبة المواد الصلبة غير الدهنية في الخليط يؤثر على نعومة المنتج النهائي حيث يكون قوامه خشن وضعيف 

 هيزيادتها عن الحد المطلوب محددات أن  غيروتكون نكهته باهته وطعمه ضعيف. 

 كما يظهر في المنتوج القوام الرملي.  المائية(على المثلجات  )قريبإعطاء قواماً ثقيالً مائياً   -أ

ً  التأثير السلبي على قابلية الخفق وبالتالي التأثير على ريع المنتوج -ب  كما أنها تعطي قواماً عجينيا

 نصهارهإنخفاض درجة انصهار المنتج بسبب ارتفاع نسبة السكر وبالتالي زيادة سرعة ا -ت

المالحظ من الجدول أعاله أن هناك عالقة عكسية بين نسبة الدهن ونسبة المواد الصلبة غير الدهنية في الخليط ولكن هذا ال 

هناك معادلة تربط نسبة المواد الصلبة غير الدهنية  المادتين، ولكنأو الزيادة تكون بشكل متساوي بين  االنخفاضيعني أن 

 . في أي خليط

سبة المواد لصلبة غير الدهنية في الخليط = أعلى ن     
100−جميع المواد الصلبة غير الدهنية

7
 

تتجاوز المواد الصلبة غير الدهنية عن  أالفيجب  %0.5والمثبت  %15والسكر  %9فمثالً إذا كانت نسبة الدهن في الخليط 

 .%11أو  10.8%
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 مصادر المواد الصلبة غير الدهنية:

يعد الحليب المجفف الفرز أفضل مصدر من مصادر المواد الصلبة غير الدهنية في الخليط. ولكن أحياناً يعطي  -1

ل هذه ولتفادي ظهور مث التجفيف،المنتج الطعم المطبوخ نتيجة المعامالت الحرارية التي يتعرض لها الحليب خالل 

من الخليط  اوإنقاصهم إحتساب الماء والحليب المجفف بحيث يتالحليب المجفف بحليب خام سائل  استبدالالنكهة يتم 

من الحليب المجفف من  وكيلوغرام واحدكيلوغرام ماء  7كيلوغرام حليب فرز سائل يوجب علينا إزالة 8فكل 

 (7:1أن نسبة إحالل الحليب المجفف إلى الماء =  )حيثالخليط 

كمية السكر التي فيه. كما أنها قد تعطي المنتج  الحليب المكثف أو الحليب المكثف المحلى على أن يتم إحتساب -2

 النهائي الطعم المطبوخ

 .لمواد الصلبة غير الدهنيةلتعد القشطة المستخدمة في الخليط والتي تزود الخليط ايضاً بالدهن تعد مصدرا  -3

ماء فاذا اريد استخدام الحليب السائل بدال من  %65.5تحتوي  قشطيهكغم خليط مثلجات 100فمثالً إذا كان لدينا 

 كغم حليب فرز سائل.75حليب مجفف واستبدالها  كغم 9.4وكغم ماء  65.5المجفف فيجب إزالة 

 التحلية:رابعاً: مواد 

 صناعية األخرى.المقصود هنا هي المواد التي تعطي الحالوة للمنتج سواء كانت سكر المائدة أو المحليات الطبيعية أو ال

 يعطي فوائد عدة فوجودهأكثر أنواع المحليات استخداما في خليط المثلجات  )السكروز(ويعد سكر المائدة 

 إضفاء الطعم الحلو المرغوب على المنتج مما يزيد من قابلية استهالك المنتج. -1

 مصدراً للطاقة التي يحتاجها الجسم -2

الموجود في الخليط مما يعني تقليل عدد البلورات الثلجية المتكونة  يقوم السكر المضاف باالرتباط مع الماء الحر -3

وهذا بالتالي يساعد على إعطاء المنتج الملمس الناعم. بسبب وجود محلول سكري غير متجمد عالوة على البلورات 

 الثلجية وهذا بالتالي يقلل من تأثير البلورات على النسجة النهائية

 الخليط:المحليات في  استخدامغير أن محددات زيادة 

 إن زيادة السكر يعني إنخفاض درجة إنجماد المنتج وهذا بالتالي يساعد في سرعة ذوبان المنتج. -1
 لية الخفق وهذا يؤثر سلباً على ريع المنتوج.بقا ويقلل منزيادة السكر يزيد من كثافة الخليط  -2
 الخليط.إنخفاض درجة حرارة انجماد  -3

 أهم مصادر مواد التحلية:

 استعماالً.: وهو األكثر السكروز()سكر القصب  -1
والذي يصنع بمعاملة نشاء الذرة ببعض االنزيمات المحللة وعند ظروف تصنيعية محددة. يمكن استخدام  الذرة:سكر  -2

 سكر الذرة سواء كان بشكل جاف أو سائل. ولهذا السكر ميزات عدة
 عند إضافتها. تؤثر تعطي طعم على المنتج النهائي وبالتالي ال أنها ال -أ

 تجعل بلورات الثلج صغيرة جداً مما يزيد من نعومة المنتج   -ب
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درجة إنجماد الخليط وهذا يعني زيادة سرعة  خفضغير أن محددات استخدام هذا النوع من السكريات هو دورها في 

ن مجمل السكر الكلي م %33-25عن  دال تزيانصهار المنتج. وعلى العموم يمكن اضافة هذه السكريات إلى الخليط بحيث 

 في الخليط 

  الصناعية:المحليات  -3

ثال ذلك استخدام السكرين واالسبارتم م المجتمع.وهذه عادة تستخدم إلنتاج منتجات خاصة لفئات معينة في 

لذلك  عي(الطبيإرتفاع حالوتها بالمقارنة مع السكر  )نتيجةولكون هذه المحليات تستخدم بكميات قليلة  .توليوالمان

فة وأحياناً يصار إلضا المنتج،ي في يظهر عندنا القوام الرمل االخرى حتى ال SNFيجب رفع نسبة الدهن أو ال 

 كليسيرول إلى الخليط لمنع تكون البلورات الثلجية. 5%

 خامساً: المثبتات:

 المثلجات هوعبارة عن مواد غروية لها القدرة على االرتباط بالماء وتكمن أهميتها في صناعة 

 درجات حرارة الجو االعتيادية.  واالنصهار فيمنع انفصال المكونات وسيولتها بسهولة مع مقاومة عالية للذوبان   -1

مهم خصوصاً عند خفض نسبة  )وهذاكما إنها تعطي اإلحساس باالمتالء وأكساب المنتج النهائي الثخانة واالمتالء   -2

 .الخليط(الدهن في 

 والقوام عن طريق منعها لتكوين بلورات ماء كبيرةتحسين نعومة الملمس  -3

 تحسين الصفات الطبيعية العامة كاللزوجة -4

 في الخليط  بإفراطغير أن محددات استخدام هذه المواد 

 الخليط.أنها تزيد من لزوجة الخليط وهذا يؤثر سلباً على قابلية خفق  -1

 المض .ع شدة برودته وهذا يسبب صعوبة كما أن زيادة نسبتها تزيد من صالبة المنتج وبطيء ذوبانه م  -2

ما أن ك والبكتين والجينات الصوديوم والصموغوهو مادة حيوانية المصدر  ومن أهم المثبتات المستخدمة هي الجيالتين

 يط وذلكوعادة تحتاج المثبتات الحيوانية إلى فترة تعتيق بعد بسترة الخل الخليط.بروتينات الحليب تمتلك تأثيراً مثبتا في 

فرصة لهذه المثبتات للتشرب بالماء، ولذلك عند استخدام المثبتات الحيوانية توجب إجراء خطوة التعتيق في  إلعطاء

 صناعة المثلجات ويفضل أن يكون ذلك تحت حرارة التبريد. أما المثبتات النباتية فال تحتاج إلى خطوة التعتيق.

 المستحلبات  سادساً:

خواص الخفق واعطاء قوام وتركيب أكثر نعومة وتجانس بعد اكتمال عملية التجميد االولية. عبارة عن مواد تستخدم لتحسين 

ذ إ ،اإلنتاجكما أنها تمنع إنفصال الدهن عن باقي مكونات الخليط خصوصاً خالل فترات الخزن الطويلة التي تلي عملية 

 .هذه المواد قطبين أحدهما له القدرة على اإلرتباط بالماء في حين يرتبط القطب الثاني بالدهن الموجود في الخليط تتملك

تظهر أهمية هذه المواد بشكل أكبر في حال استعمل الزبد أو الدهن الحر كمصدر من مصادر الدهن في الخليط. غير أن 

أهم المستحلبات  ثم أعيد تجميده. انصهرحجم المنتج خصوصاً إذا في  انكماشمحددات استخدام هذه المواد هو حدوث 

 المستخدمة هي الكليسيريدات االحادية والثنائية واللسثسن وصفار البيض.



قسم علوم األغذية                                                                                                  –كلية الزراعة -جامعة األنبار 
                              النظري                                                                        –الزبد والمثلجات  –المرحلة الرابعة 

 أ.د. علي أمين ياسين

2020-2021  

   

40 
 

 

 المصادر: 

 ( المثلجات اللبنية ، جامعة الموصل ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، العراق1986سليم، رياض محمد )  -1

كلية الزراعة ،  –( محاضرات الزبد والمثلجات لطلبة المرحلة الرابعة  2017السامرائي، عبد المجيد حماد )  -2

 جامعة بغداد
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 2تصنيع المثلجات/

 ثالثاً: كيفية إضافة المواد األولية:

عادة توضع المواد السائلة )حليب، قشطة، حليب مكثف، عثير الذرة... الخ( في حوض البسترة أو القدر الخاص بذلك ثم يتم 

فتح المصدر الحراري والتحريك المستمر مع إضافة خليط المواد الجافة التي تم خلطها مع بعضها من قبل )حليب مجفف، 

م وذلك 60ترتفع درجة الحرارة إلى بعد أن مع جزء من السكر ويضاف لوحده السكر، الكاكاو( في حال المثبت يفضل خلطه 

 م.27لضمان عدم حصول تكتل. كما يفضل أن يضاف الكاكاو الى الخليط عندما تصل درجة حرارة السوائل إلى 

زء من السكر م أو أنه يخلط مع ج5في حال استخدم الجيالتين فانه يرش على سطح السوائل قبل وصول درجة حرارتها الى 

ويضاف إلى السوائل قبل البدء بعملية التسخين، أو أن يذوب الجيالتين بالماء ثم يضاف إلى الخليط قبل وصول درجة حرارته 

 م. 50 – 40

في حال أستعمل في الخلطة قشطة ذات نسبة دهن عالية أو مجمدة فيفضل أن تكسر إلى قطع صغيرة وتضاف بالتدريج لغرض 

 حتما يجب أن يتم ذلك قبل وصول الخليط إلى درجة حرارة البسترة.اإلذابة التامة و

 أما المواد الملونة ومواد النكهة فتضاف إلى الخليط قبل عملية التجميد.

 رابعاً: بسترة الخليط:

 الخليط سبعد مزج المواد حسب ما مذكورة في الخطوة الثالثة تستمر عملية التسخين مع التحريك الهاديء المستمر، ثم يتم تجني

 خالل البسترة ضمان الحصول على أفضل نتائج للتجنيس. تعتمد معاملة البسترة على العديد من العوامل منها:

 نوع المنتج اللبني المراد بسترته )نسبة الدهن والمواد الصلبة الالدهنية فيه وكمية السكر وهل هناك مضافات أخرى( -1

 مكونات الخليطأعداد األحياء المجهرية األولي الموجودة في  -2

 أعلى عدد من الميكروبات المسموح تواجدها في الخليط -3

هل أن المنتوج يتم تجميده مباشرة بعد البسترة أم يحفظ لفترة زمنية. مع مالحظة أنه بعد إنتهاء البسترة يبرد الحليب  -4

 م.4إلى درجة حرارة 

 طبعاً هناك عدة طرق لبسترة خليط المثلجات منها:

 دقيقة 30م/ 68حيث يبستر الخليط على درجة حرارة الطريقة البطيئة:  -1

 ثانية. 25م/ 80-78الطريقة السريعة: وفيها يبستر الخليط على درجة حرارة  -2

 ثانية 3-1م لمدة 95وهناك البسترة تحت التفري  حيث يبستر الخليط على درجة حرارة  -3

 ية واحدة.لمدة ثان 100والبسترة السريعة: وفيها يبستر الخليط على درجة حرارة  -4
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 خامساً: تجنيس الخليط:

م من خالل فتحات صغيرة 75-65تتضمن عملية التجنيس إمرار خليط المثلجات القشطية أو اللبنة وهو على درجة حرارة 

وتحت ظروف مالئمة من الحرارة والضغط بحيث ينتج عن ذلك خليط بحبيبات دهنية صغيرة جداً. وال ينصح أن يتم التجنيس 

رارة أقل من الحرارة المذكورة ألن ذلك سيؤدي إلى حدوث تكتل في دهن الحليب وزيادة لزوجة الخليط مما على درجات ح

 ً                 -2000ة واحدة وعلى ضغط عملية التجنيس على مرحل مما تتيصعب حركة الخليط داخل جهاز التجنيس. وغالبا

 :باوند/ سم المربع. تكمن أهمية التجنيس في 2500

 يبات الزبدوظهور حب تقليل احتمالية خض الخليط .متجانسة الحجم وثابتة خالل التصنيع والخزن دهنية حبيباتإعطاء  -1

 إعطاء قوام جيد ومنتوج متجانس ناعم مع تحسين قابلية الخفق لصغر وانتشار الحبيبات الدهنية فيه -2

  تقليل مدة التعتيق للخليط -3

 لثخينة أو حتى الزبد أو الدهن الحرإمكانية استعمال القشدة المجمدة او ا -4

 سادساً: تبريد الخليط:

م وذلك لزيادة لزوجة الخليط، وإيقاف تأثير الحرارة 4-0يبرد الخليط بعد إنتهاء عملية البسترة والتجنيس الى درجة حرارة 

 العالية على مكونات الخليط وتجنب ظهور النكهة والطعم المطبوخ في المنتج النهائي.

 لتعتيق:سابعاً: ا

 إن الهدف من خطوة التعتيق هي 

 تصلب الدهن في الخليط -1

في حال استعملنا الجيالتين البقري فان خطوة التعتيق تؤدي إلى زيادة تشربه بالماء ومن ثم إعطاء لزوجة عالية  -2

 للخليط مع زيادة ثباتيته.

 زيادة نعومة المنتج بعد إجراء التجميد -3

 سهولة خفق المنتج في جهاز التجميد -4

 زيادة مقاومة المنتج النهائي للذوبان. -5

. ومع ظهور ساعات 4-3ساعة ولكن في الوقت الحالي يمكن أن يعتق الخليط لمدة  24التعتيق تستغرق  إن عمليةيمكن القول 

 أنواع جديدة من المثبتات صار باإلمكان تخطي هذه الخطوة في بعض األحيان.

 ت إلى خطوتين تقسم عملية تجميد المثلجا ثامناً: التجميد:

نة التجميد مع مواد النكهة واللون، حيث يحدث                    يالتجميد: وتجرى هذه الخطوة عند وضع خليط المثلجات في ماك -أ

م حيث 6-الى  3-هنا عملية تجميد مع الخفق المستمر إلدخال الهواء الى الخليط وهذه الخطوة تتم على درجة حرارة 

اشرة في علب أو أكواب خاصة. يفضل أن تكون عملية التجميد سريعة وال تستغرق أكثر من يعبأ المنتوج بعدها مب

دقائق في إعطاء  10-6ثانية وهذا يساعد في إعطاء بلورات ثلجية صغيرة فيما يسبب التجميد البطيء  90- 30
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وعان من أجهزة التجميد . هذا ويوجد نمن كمية الماء الموجود في الخليط %40فيتجمد حوالي  بلورات ثلجية كبيرة

 تكمن أهمية خطوة التجميد في: .المستمر ومجمدات اإلنتاجوهي مجمدات الوجبة الواحدة 

 عدم تكون بلورات ثلجية كبيرة في المنتج مما يؤثر سلباً على نسجته -1

 الحصول على ريع عالي للمنتج مع زيادة في الربح. -2

 إعطاء النعومة للمنتج -3

 قلة وقت التعتيق وذلك لقلة الحاجة إلى المثبتو قلة الحاجة الى المثبتات  -4

 إنخفاض إمكانية ظهور الطعم الرملي في المنتج النهائي لسرعة وصغر البلورات الثلجية المتكونة -5

 .قد يحدث خالل عملية التجميد ضخ الهواء داخل أسطوانة التجميد مما يزيد من نسبة الريع في المنتج النهائي
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حيث يوضع المنتج بعد التعبئة في المجمدات  %90ليصل إلى  %40التصليب: وفيها يتم زيادة نسبة الماء المتجمد من  -ب

العمودية أو األفقية بحيث يتم تجميد ما بقي من الماء في المنتج النهائي مما يعطي صالبة للمنتج على أن تكون درجة 

 م.25 –الى  18-حرارة المجمدة 

 المثلجات:ريع 

الهواء من مكونات االيس  تعد زيادة حجم اآليس كريم نتيجة ضخ الهواء بداخله خالل عمليات التجميد مهمة جداً ولذلك يعد

 ثقيلةله لمزيج الى كتلماء الموجود في الخليط فيتحول اجمد اسوف يتبدون الهواء  ذلك ألنه لتي بدونها ال يمكن إنتاجهكريم ا

خالل عمليه التجميد إلى داخله في حجم المزيج بسبب ضخ الهواء  الزيادةعباره عن هو  الريعإذا يمكن القول إن . ورطبه

 كوذلاف ضعأثالث الضعف والبين من ضروري أن تتراوح نسبة الريع س كريم في صناعة اآلي مئوية.ويعبر عنه بنسبه 
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إن وضع تشريعات خاصة بذلك يكون . و%100-80المزيج اي بين في الموجودة  الكلية الصلبةلمواد باالعتماد على نسبة ا

جيد. كما المنتج النهائي القوام من الغش وثانياً ألن زيادة الريع في المنتوج سيؤثر سلباً على لمستهلك ا حمايةلضروري أوالً 

  الفم.أن زيادة الريع يزيد من ذوبان سرعة ذوبان المنتوج في 

 - :يقتينالطر بإحدىيمكن حساب الريع 

 : الحجمية الطريقة-أ

 100× حجم نفس الوزن من المزيج / حجم نفس الوزن من المزيج  –الريع % = حجم وزن معين من االيس كريم 

 الوزنية الطريقة-ب

 100×نفس الحجم من االيس كريم /وزن نفس الحجم من االيس كريم  وزن-الريع % = وزن حجم معين من المزيج 

 

 Shrinkage التقلص

التقلص عبارة عن نقص في حجم المنتوج بسبب فقدان الهواء ومن العوامل التي تشجع على التقلص وجود ريع عالي جدا في 

نسبيا  اليةع حراريةمن الحليب المكثف المحلى واستعمال درجه  عاليةونسبه  الكلية الصلبةالمنتوج ونسبه منخفضه من المواد 

 اخر.رة نقل المنتوج من وعاء الى عند خزن المنتوج وكذلك كث
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