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 المثلجات -المحاضرة السابعة

المواد  ختالؾا الولت الحاضر وذلن بسبب تنوعها وٌصعب إعطاء تصنٌؾ دلٌك بحٌث ٌشمل جمٌع المثلجات المعروفة فً 

عدة ولكن أهم التصنٌفات هً تلن التً  الداخلة فً تركٌبها. ولد صنفت المثلجات بأشكال عدة وباالعتماد على ركائز

  . أعتمدت على المواد الداخلة فً تركٌب هذه المواد ونسبها فً خلٌط المثلجات

 : ت الواجب التعرؾ علٌهالبل أن نتكلم عن أنواع المثلجات الموجودة فً ٌومنا هذا هنان بعض المصطلحا

  :المادة األولٌة أو المكون -1

المكون هو جزء من المادة األولٌة أو ٌمكن المول أن المادة األولٌة تحتوي العدٌد من المكونات فمثالً الحلٌب هو مادة أولٌة 

فً بعض الحاالت ٌكون . فً حٌن أن الماء و الدهن والمواد الصلبة ؼٌر الدهنٌة فً الحلٌب هً مكونات للمادة األولٌة

 المكون هو نفسه المادة األولٌة مثل السكر والمثبت والكاكاو.

 : الخلٌط والمنتوج -2

هو عبارة عن مجموع المواد األولٌة الداخلة فً إنتاج المثلجات لبل تجمٌدها وتعبئتها. ولكن بعد تجمٌدها وتعبئتها تسمى 

 المنتوج

 تصنيف المثلجات :

وصنفت   1946عام  Tarnbowمثل تصنٌؾ للتفرٌك بٌن أنواع المثلجات  اعتمادهات التً تم هنان العدٌد من التصنٌفا

المجمد والمثلجات الفرنسٌة والكاسترد  دوالكاسترالمواصفات المٌاسٌة األمرٌكٌة المثلجات اللبنٌة إلى المثلجات المشدٌة 

 الفرنسً المبرد والمثلجات الحلٌبٌة إضافة إلى شراب الفواكه المجمدة والمثلجات اللبنٌة.

أما المواصفات المٌاسٌة العرالٌة فمد صنفت المثلجات اللبنٌة إلى المثلجات المشدٌة شبٌهة المثلجات المشدٌة ) المحتوٌة على 

 باتً بدالً من الحلٌب (و المثلجات الحلٌبٌة والشرابت المثلجة والمثلجات المائٌة.الدهن الن الزٌت أو

 وعلى أساس التركٌب ٌمكن تصنٌؾ المثلجات إلى التالً:

تمل فٌها نسبة  على العموم ٌمكن المول أن التركٌب العام للمثلجات المشدٌة ) المشطٌة ( ٌجب أن الالمثلجات المشطٌة  -1

%. 3.3% والمثبتات والمستحلبات عن 15% والسكر عن 11والمواد الصلبة ؼٌر الدهنٌة عن % 12الدهن عن 

 .%38وأن ٌكون مجموع المواد الصلبة الكلٌة ال تمل عن 

وهً األنواع التً تكون خالٌة من المطعمات والملونات  Plain Ice Cream: أو السادة  المثلجات المشدٌة االعتٌادٌة -2

 %، ومثال ذلن مثلجات الفانٌال والكرامٌل و النعناع.5نكهة فٌها عن بحٌث ال تزٌد نسبة ال

% 5وهً المثلجات التً ترتفع فٌها نسبة النكهة عن  :Composite Ice Creamالمثلجات المطعمة أو المركبة  -3

 ومنها :

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

 خلٌط . وعندما تكون لطع الفواكه متوسطة أو كبٌرة الحجم فعندها تسمى سلطة الفواكه.
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: وهً المحتوٌة على نوع أو أكثر من المكسرات مثل الجوز  Nut Ice Creamمثلجات اللبنٌة بالمكسرات  - ب

 وعٌن الجمل، مع أو بدون إضافة المطعمات أو الملونات.واللوز والبندق والفستك 

من الفواكه أو خلٌطها والمكسرات أو  مثلجات لشدٌة محتوٌة على كمٌات ؼٌر محدودة  Puddingالبودنج   - ت

 البٌض ، ولد ٌضاؾ الزبٌب والبهارات ) كالدارسٌن والزنجبٌل (.

رة المحتوٌة على نسبة عالٌة من صفار البٌض ال تمل : وكذلن تسمى المثلجات الفرنسٌة الفاخ Custardالكاسترد  -4

 % فً المثلجات المحتوٌة على مطعمات أخرى.12% فً المنتج النهائً للمثلجات المشدٌة أو 14عن 

 %23: تشبه من حٌث التركٌب الكاسترد إال أن نسبة الدهن فٌها لد تصل إلى  Parfaitالبارفٌه  -5

عبارة عن مثلجات مائٌة بموام نصؾ مجمد وكأنه عصٌر ٌحتوي  Slushوٌسمى أٌضاً السالش  Frappeفرابٌه  -6

 .على حبٌبات الثلج المجروش الناعم بحٌث ٌمكن شربه

: هً أبسط أنواع المثلجات وتتكون من عصٌر أو شراب الفواكه الطبٌعٌة أو  Water Iceالمثلجات المائٌة  -7

ي مصدر للمواد الصلبة لى أعض حلو ( وال تحتوي إلعطاء طعم ) حام الحافظالصناعٌة المحلى بالسكر مع إضافة 

 ذات المصدر الحلٌبً.الكلٌة 

: عبارة عن مثلجات تشبه فً تركٌبها للمثلجات المائٌة ؼٌر أنها تختلؾ عنها من حٌث أحتوائها  Sherbet الشربت  -8

 .% مواد صلبة كلٌة ذات األصل الحلٌب5ًٌزٌد عن  على ماال

عبارة عن مثلجات الشربت ؼٌر أنها تحتوي فً تركٌبها على البٌض أو صفار البٌض المخفوق  : Souffleالسوفلٌه  -9

  والذي ٌتم خفمه لٌتضاعؾ حجمه لبل إضافة الشربت له.

%. وفً حال 8: هً عبارة عن مثلجات لبنٌة ولكن ال تزٌد نسبة الدهن فٌها عن Ice Milk المثلجات الحلٌبٌة  -13

 ت تصنؾ ضمن المثلجات المشدٌة.% فالمنتجا8زادت النسبة عن 

 المكونات وخواصها للمثلجات :

. فكل مكون من مكونات الخلٌط له تاثٌر على  ٌتأثر الناتج النهائً للمثلجات بنوعٌة وخواص ونسب المواد الداخلة فً تركٌبة

 ألهم مكونات خلطات المثلجات وتأثٌرها على المنتج النهائً المنتج النهائً. وفٌما ٌلً سنتطرق

  أوالً الماء:

المذٌب الذي تنتشر فٌه كل مكونات الخلٌط إما بشكل محلول حمٌمً أو مستحلب، كما أن الماء ٌلعب دوراً مهما فً  هو

عملٌات التصلب والتجمد إذ انه ٌتحول إلى البلورات الثلجٌة التً تعطً الصالبة للمنتج النهائً. كلما كانت بلورات الثلج 

ساوي فً المنتج كان المنتج ٌتمتع بالنسجة الناعمة وكلما كانت البلورات المتكونة صؽٌرة ومتجانسة ومنتشرة بشكل مت

والتً تعد أهم عٌوب المثلجات . وكماعدة عامة  Coarse textureالثلجٌة المتكونة كبٌرة ظهر المنتج النهائً بنسجة خشنة 

المثلجات المائٌة فً حٌن أنها % وهً النسبة التً تصل فً 75ٌجب أن ال تزٌد كمٌة الماء فً المثلجات بشكل عام عن 

 %.65-63تنخفض فً المثلجات اللبنة إلى حوالً 

 ثانياً الدهن : 

إن للدهن دوراً مهما ورئٌسٌاً فً صناعة معظم المثلجات ، فهو ٌعد أحد مكوناتها الرئٌسٌة المهمة عدى المثلجات المائٌة. 

 حٌث ٌلعب وجود الدهن فً المثلجات فوائد عدٌدة:
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دورا رئٌسٌاً فً إعطاء النسجة الناعمة للمنتج النهائً بعد التجمٌد، وكلما إرتفعت نسبة الدهن فً خلٌط  ٌلعب الدهن -1

المثلجات كان المنتوج أكثر نعومة. ؼٌر أن إرتفاع نسبة الدهن ٌعنً زٌادة تكالٌؾ المنتج النهائً وارتفاع سعر بٌعه 

 % من مجموع الخلٌط 25 – 23بة الدهن تتراوح بٌن للمستهلن ، ففً بداٌة صناعة لمثلجات المشطٌة كانت نس

 تحسٌن النكهة وطعم المنتج النهائً مع إعطاء الشعور بالرضى عن المنتج النهائً. -2

 ٌزٌد من ثخونة المنتج النهائً -3

 ؼٌر أن محددات زٌادة نسبة الدهن فً المنتج النهائً هً :

بسبب كلفتها العالٌة صوصاً إذا تم استعمال دهن الحلٌب . وإرتفاع كلفة المنتوج النهائً بسبب إرتفاع سعر الدهن وخ -1

مثل  % وفً الممابل كان هنان زٌادة فً إضافة المثبتات12-8بدأ المنتجون بتملٌل هذه النسبة إلى أن بلؽت 

فً  إلضفاء النسجة الممتلئة والشعور بالشبع ولرفع نسبة المواد الصلبة الكلٌةالجٌالتٌن والصمػ العربً و البكتٌن 

 المنتج النهائً.

 كما أن زٌادة نسبة الدهن فً خلٌط المثلجات ٌعٌك عملٌة الخفك مما ٌؤدي إلى إنخفاض رٌع المنتج النهائً.  -2

 فً صناعة المثلجات هنان العدٌد من مصادر الدهن التً من الممكن أضافتها للخلٌط ومنها:

نسب دهنها أو الزبد أو الدهن الحر، وؼالباً ماٌتم  الؾاختدهن الحلٌب: سواء كان من الحلٌب الكامل أو المشطة على  - أ

المشطة والحلٌب الكامل الدسم سواء المجفؾ أو المائل ، ألنهما ٌمدان الخلٌط بالدهن عالوة على أنه مصدر  استخدام

 المشطٌة بكل أنواعها. المثلجاتللمواد الصلبة ؼٌر الدهنٌة المهمة فً خلٌط 

ؤدي إلى ظهور زبد ٌجب المٌام بتجنٌس الخلٌط لبل التجمٌد، ألن عدم المٌام بهذه الخطوة سٌالدهن الحر أو ال استخدامإن 

طبمة دهنٌة على سطح الخلٌط خالل بسترته، كما أن استعمال الزبد والدهن الحر فً خلٌط المثلجات سوؾ ٌؤثر بشكل سلبً 

وهذا بعكس المشطة التً ٌمل تأثٌرها على لابلٌة الخفك  على رٌع المنتج النهائً وذلن ألنه ٌعٌك عملٌة الخفك خالل التصنٌع، 

بسبب احتوائها على أؼلفة الحبٌبات الدهنٌة والتً تحتوي عوامل استحالب. على العموم فً حال استعمال الزبد أو الدهن 

لخلٌط لبل % من مجموع دهن الحلٌب الكلً، كما ٌجب أن تجرى عملٌة التجنٌس ل33-25الحر فٌجب أن ال تزٌد نسبته عن 

 بسترته.

أحٌاناً لد ٌستخدم المصنعون الدهون النباتٌة فً خلٌط المثلجات المشطٌة وذلن لرخص ثمنها ، ولكن مشكلة الدهون  - ب

النباتٌة أنها تزٌد من لٌونة المنتج النهائً، كما ان المنتج النهائً الٌسمى بالمثلجات المشطٌة ولكن تسمى مٌلورٌن. 

 ٌستخدم دهن جوز الهند فً خلطات المثلجات وذلن لرخص ثمنه ولمرب طعمه من طعم دهن الحلٌب. عادة

ً ثا  :Milk Solid Not Fat (SNF) الحليبية : المواد الصلبة غير الدهنية لثا

ٌب % من جوامد الحلٌب الكلٌة. والتً تشمل سكر الحل9هً كل مكونات الحلٌب الصلبة مادى الدهن والتً تكون حوالً 

والبروتٌنات واألمالح . إن فائدة هذه المكونات هو إضفاء النسجة الملساء على المثلجات المشطٌة  وتتراوح نسبتها فً 

وكلما للت كمٌة  SNF% وذلن تبعاً لكمٌة الدهن . فكلما زادت كمٌة الدهن فً الخلٌط للت كمٌة ال 12-11الخلٌط بحدود 

% وكانت نسبة 25-23ت تصنٌع المثلجات كانت نسبة الدهن فً الخلٌط بحدود ، ولذلن فً بداٌا SNFالدهن زادت كمٌة 

SNF 5- 8 ولكن عندما تم خفظ نسبة الدهن إلرتفاع سعره زادت نسبة %SNF  12لتصل الى% 
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 جدول ٌبٌن نسبة الدهن والمواد الصلبة ؼٌر الدهنٌة فً خلٌط المثلجات : 

 الصلبة ؼٌر الدهنٌة النسبة المئوٌة للمواد النسبة المئوٌة للدهن

4-5 31-31 

6-7 31-31 

8-9 33-31 

13-11 33-3311 

14 511-3.11 

23 6-511 

22 1-6% 

إن انخفاض نسبة المواد الصلبة ؼٌر الدهنٌة فً الخلٌط ٌؤثر على نعومة المنتج النهائً حٌث ٌكون لوامه خشن وضعٌؾ 

 هًزٌادتها عن الحد المطلوب محددات أن  ؼٌروتكون نكهته باهته وطعمه ضعٌؾ. 

 إعطاء لواماً ثمٌالً مائٌاً ) لرٌب على المثلجات المائٌة ( كما ٌظهر فً المنتوج الموام الرملً.   - أ

ً  التأثٌر السلبً على لابلٌة الخفك وبالتالً التأثٌر على رٌع المنتوج - ب  كما أنها تعطً لواماً عجٌنٌا

 نسبة السكر وبالتالً زٌادة سرعة انصهارهإنخفاض درجة انصهار المنتج بسبب ارتفاع  - ت

المالحظ من الجدول أعاله أن هنان عاللة عكسٌة بٌن نسبة الدهن ونسبة المواد الصلبة ؼٌر الدهنٌة فً الخلٌط ولكن هذا ال 

الدهنٌة  أو الزٌادة تكون بشكل متساوي بٌن المادتٌن،  ولكن هنان معادلة تربط نسبة المواد الصلبة ؼٌر االنخفاضٌعنً أن 

 . فً أي خلٌط

أعلى نسبة المواد لصلبة ؼٌر الدهنٌة فً الخلٌط =      
    جمٌع المواد الصلبة ؼٌر الدهنٌة

 
 

% فٌجب أن التتجاوز المواد الصلبة ؼٌر الدهنٌة 3.5% والمثبت 15% والسكر 9فمثالً إذا كانت نسبة الدهن فً الخلٌط 

 . %11% أو 13.8عن 

 ٌر الدهنٌة :مصادر المواد الصلبة ؼ

ٌعد الحلٌب المجفؾ الفرز أفضل مصدر من مصادر المواد الصلبة ؼٌر الدهنٌة فً الخلٌط. ولكن أحٌاناً ٌعطً  -1

المنتج الطعم المطبوخ نتٌجة المعامالت الحرارٌة التً ٌتعرض لها الحلٌب خالل التجفٌؾ ، ولتفادي ظهور مثل هذه 

بحٌث ٌتم إحتساب الماء والحلٌب المجفؾ وانماصها من الخلٌط م سائل الحلٌب المجفؾ بحلٌب خا استبدالالنكهة ٌتم 

كٌلوؼرام ماء و كٌلوؼرام واحد من الحلٌب المجفؾ من  7كٌلوؼرام حلٌب فرز سائل ٌوجب علٌنا إزالة 8فكل 

 (7:1الخلٌط ) حٌث أن نسبة إحالل الحلٌب المجفؾ إلى الماء = 

الحلٌب المكثؾ أو الحلٌب المكثؾ المحلى على أن ٌتم إحتساب كمٌة السكر التً فٌه. كما أنها لد تعطً المنتج  -2

 النهائً الطعم المطبوخ

تعد المشطة المستخدمة فً الخلٌط والتً تزود الخلٌط اٌضاً بالدهن تعد مصدرا من مصادر المواد الصلبة ؼٌر  -3

 .الدهنٌة
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% ماء فاذا ارٌد استخدام الحلٌب السائل بدال من 56.6ؽم خلٌط مثلجات لشطٌة تحتوي ك011فمثالً إذا كان لدٌنا 

 كؽم حلٌب فرز سائل.56كؽم حلٌب مجفؾ واستبدالها  4.9كؽم ماء و  56.6المجفؾ فٌجب إزالة 

 رابعاً: مواد التحلية :

لمحلٌات الطبٌعٌة أو الصناعٌة األخرى. الممصود هنا هً المواد التً تعطً الحالوة للمنتج سواء كانت سكر المائدة أو ا

 وٌعد سكر المائدة ) السكروز ( أكثر أنواع المحلٌات استخداما فً خلٌط المثلجات فوجودة ٌعطً فوائد عدة

 إضفاء الطعم الحلو المرؼوب على المنتج مما ٌزٌد من لابلٌة استهالن المنتج. -1

 مصدراً للطالة التً ٌحتاجها الجسم -2

ٌموم السكر المضاؾ باالرتباط مع الماء الحر الموجود فً الخلٌط مما ٌعنً تملٌل عدد البلورات الثلجٌة المتكونة  -3

وهذا بالتالً ٌساعد على إعطاء المنتج الملمس الناعم. بسبب وجود محلول سكري ؼٌر متجمد عالوة على البلورات 

 نسجة النهائٌةالثلجٌة وهذا بالتالً ٌملل من تأثٌر البلورات على ال

 ؼٌر أن محددات زٌادة أستخدام المحلٌات فً الخلٌط :

 إن زٌادة السكر ٌعنً إنخفاض درجة إنجماد المنتج وهذا بالتالً ٌساعد فً سرعة ذوبان المنتج. -1

 لٌة الخفك وهذا ٌؤثر سلباً على رٌع المنتوج.بزٌادة السكر ٌزٌد من كثافة الخلٌط و ٌملل من لا -2

 .إنخفاض درجة حرارة انجماد الخلٌط  -3

 أهم مصادر مواد التحلٌة:

 سكر المصب ) السكروز (: وهو األكثر استعماالً . -1

سكر الذرة : والذي ٌصنع بمعاملة نشاء الذرة ببعض االنزٌمات المحللة وعند ظروؾ تصنٌعٌة محددة. ٌمكن  -2

 مٌزات عدةاستخدام سكر الذرة سواء كان بشكل جاؾ أو سائل. ولهذا السكر 

 أنها التعطً طعم على المنتج النهائً وبالتالً التؤثر عند إضافتها. - أ

 تجعل بلورات الثلج صؽٌرة جداً مما ٌزٌد من نعومة المنتج   - ب

درجة إنجماد الخلٌط وهذا ٌعنً زٌادة سرعة انصهار  ؼٌر أن محددات استخدام هذا النوع من السكرٌات هو دورها فً خفظ

 % من مجمل السكر الكلً فً الخلٌط 33-25المنتج. وعلى العموم ٌمكن اضافة هذه السكرٌات إلى الخلٌط بحٌث التزٌد عن 

المحلٌات الصناعٌة : وهذه عادة تستخدم إلنتاج منتجات خاصة لفئات معٌنة فً المجتمع . وثال ذلن استخدام  -3

ولكون هذه المحلٌات تستخدم بكمٌات للٌلة ) نتٌجة إرتفاع حالوتها بالممارنة مع  المانتول. سكرٌن واالسبارتم وال

االخرى حتى الٌظهر عندنا الموام الرملً فً المنتج ،  SNFالسكر الطبٌعً ( لذلن ٌجب رفع نسبة الدهن أو ال 

 ن البلورات الثلجٌة.% كلٌسٌرول إلى الخلٌط لمنع تكو5وأحٌاناً ٌصار إلضلفة 
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 خامساً: المثبتات:

 عبارة عن مواد ؼروٌة لها المدرة على االرتباط بالماء وتكمن أهمٌتها فً صناعة المثلجات هو

 منع انفصال المكونات وسٌولتها بسهولة مع مماومة عالٌة للذوبان و االنصهار فً درجات حرارة الجو االعتٌادٌة.   -1

المتالء وأكساب المنتج النهائً الثخانة واالمتالء ) وهذا مهم خصوصاً عند خفض نسبة كما إنها تعطً اإلحساس با  -2

 الدهن فً الخلٌط (.

 تحسٌن نعومة الملمس والموام عن طرٌك منعها لتكوٌن بلورات ماء كبٌرة -3

 تحسٌن الصفات الطبٌعٌة العامة كاللزوجة -4

 ؼٌر أن محددات استخدام هذه المواد بافراط فً الخلٌط 

 .أنها تزٌد من لزوجة الخلٌط وهذا ٌؤثر سلباً على لابلٌة خفك الخلٌط  -1

 كما أن زٌادة نسبتها تزٌد من صالبة المنتج وبطًء ذوبانه مع شدة برودته وهذا ٌسبب صعوبة المضػ .  -2

كما أن  غوالبكتٌن والجٌنات الصودٌوم والصمووهو مادة حٌوانٌة المصدر  ومن أهم المثبتات المستخدمة هً الجٌالتٌن

بروتٌنات الحلٌب تمتلن تأثٌراً مثبتا فً الخلٌط . وعادة تحتاج المثبتات الحٌوانٌة إلى فترة تعتٌك بعد بسترة الخلٌط وذلن 

العطاء فرصة لهذه المثبتات للتشرب بالماء، ولذلن عند استخدام المثبتات الحٌوانٌة توجب إجراء خطوة التعتٌك فً 

 ون ذلن تحت حرارة التبرٌد. أما المثبتات النباتٌة فال تحتاج إلى خطوة التعتٌك.صناعة المثلجات وٌفضل أن ٌك

 سادساً : المستحلبات 

عبارة عن مواد تستخدم لتحسٌن خواص الخفك واعطاء لوام وتركٌب أكثر نعومة وتجانس بعد اكتمال عملٌة التجمٌد االولٌة. 

ذ خصوصاً خالل فترات الخزن الطوٌلة التً تلً عملٌة اإلنتاج ، إكما أنها تمنع إنفصال الدهن عن بالً مكونات الخلٌط 

. هذه المواد لطبٌن أحدهما له المدرة على اإلرتباط بالماء فً حٌن ٌرتبط المطب الثانً بالدهن الموجود فً الخلٌط تتملن

هن فً الخلٌط. ؼٌر أن تظهر أهمٌة هذه المواد بشكل أكبر فً حال استعمل الزبد أو الدهن الحر كمصدر من مصادر الد

 محددات استخدام هذه المواد هو حدوث إنكماش فً حجم المنتج خصوصاً إذا إنصهر ثم أعٌد تجمٌده.

 أهم المستحلبات المستخدمة هً الكلٌسٌرٌدات االحادٌة والثنائٌة واللسثسن وصفار البٌض.

 

 المصادر: 

 ل ، وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ، العراق( المثلجات اللبنٌة ، جامعة الموص1986سلٌم، رٌاض دمحم )  -1

كلٌة الزراعة ،  –( محاضرات الزبد والمثلجات لطلبة المرحلة الرابعة  2317السامرائً، عبد المجٌد حماد )  -2

 جامعة بؽداد


