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 بعض المنتجات ؼنٌة الدهن السادسة:المحاضرة 

 أو تنتشر فً األسواق الٌوم الكثٌر من المنتجات الؽذائٌة ؼنٌة المحتوى الدهنً والذي لد ٌكون مصدره نباتً أو حٌوانً

 ، فً هذه المحاضرة سنتعرؾ على بعض هذه المنتجات وكٌؾ ٌتم تصنٌعها.االثنٌنمشترن بٌن 

 Margrineأوالً : المارجرٌن 

ٌعرؾ المارجرٌن على أنه منتج ؼذائً ؼنً بالدهن وهو شبٌه من حٌث الخواص والمظهر والطعم بالزبد ولكنه ٌختلؾ عنه 

ط من الزٌوت الدهنٌة المهدرجة والدهون الحٌوانٌة ولد ٌستخدم أحٌانا دهن بأن الدهن المستخدم فً المارجرٌن هو خلٌ

 % من مجموع دهن المارجرٌن. 01الحلٌب بنسبة لد تصل إلى 

 صالبته بحسب طبٌعة الدهون الداخلة فً تركٌبه . فً درجة م التحك نٌمك هبانن كذلن وٌمتاز المارجرٌ%(.

% مواد مستحلبة 1.75% بروتٌن ، 0% ملح ، 0.5 – 1.5% ماء ، 06% دهن ، 84-81ن : المارجرٌ ركٌبت

 وفٌتامٌنات

 : كٌف بدأت صناعة المارجرٌن

بداٌة النصؾ الثانً من المرن التاسع فً السنٌن، لكن  آالؾمعروفة منذ  ووه مادة الدهنٌة الموجودة فً الحلٌبلزبدة الكان ا

، إذ أرتفعت اسعارها ولم ٌعد معظم الناس لادرٌن على شرائها خصوصاً  ك بالزبدةعشر ظهرت مشكلة فً فرنسا تتعل

اإلمبراطور الفرنسً العلماء الفرنسٌٌن ابتكار بدٌل رخٌص معامل تصنٌع األؼذٌة والحلوٌات والمخابز. عندها أمر نابلٌون 

ابتكار بالكٌمٌائً الفرنسً هٌبولٌت مٌجمورٌٌس  فمامبشرط أن ٌكون البدٌل ٌشبهها فً الطعم والمظهر، ولكن عن الزبد 

ومن هنا جاءت تسمٌة  عن طرٌك خلط َوَدن األبمار والحلٌب وحمض المارجرٌن. 0869فً سنة وذلن زبدة المارجرٌن 

 المارجرٌن إذ ان معنى كلمة المارجٌن تعنً اللؤلؤاألبٌض فً الكلمة االؼرٌمٌة  ذلن الن لون المارجرٌن هو األبٌض وحتى

 ٌكون شبٌه للزبد تم إضافة اللون األصفر له.

 ا الفرق بٌن الزبدة وزبدة المارجرٌنم

ؼٌر أن وحتى من حٌث كمٌة السعرات الحرارٌة،  وزبدة المارجرٌن متشابهتٌن كثٌراً من حٌث الطعم والمظهر الزبد ٌعد

فً مكونة فمط من دهن الحلٌب الطبٌعً وهو الدهون الذي تحتوٌه كل منهما، فالزبد  ٌةالفرق الرئٌسً بٌنهما ٌتمثل فً نوع

تحتوي على دهون ؼٌر مشبعة، ألنها مصنوعة من فزبدة الماجرٌن فً حٌن أن حتوي على دهون مشبعة أكثر، ٌ األؼلب

 .هذا عالوة على رخص ثمنها ممارنة بثمن الزبد .الزٌوت النباتٌة

 جرٌن: أهم صفات زبدة المار

 . رخص ثمنه بالنسبة للسمن الطبٌعً -0

المواصفات الجٌدة التً ٌتمتع بها من حٌث درجة االنصهار والتً توافك متطلبات صانعً الحلوٌات حٌث ال ٌمكن   -2

 .  استخدام الزٌوت النباتٌة السائلة

  المواصفات الجٌدة التً ٌتمتع بها من حٌث درجة اللون والرائحة والطعم  -3

الكبٌر تجاه عوامل التخزٌن بالممارنة مع الزٌوت النباتٌة السائلة التً تكون أسرع فساداً مع الزمن نتٌجة الثبات  -4

 . تأثٌر االكسجٌن
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 المواد المستخدمة فً صناعة زبدة المارجرٌن:

المارجرٌن تعتمد بشكل رئٌسً على نوعٌة الدهون الداخلة فً تركٌبها  انصهارإن درجة  الدهون والزٌوت:أوالً: 

وبالتالً فهً تعتمد على نوعٌة االحماض الدهنٌة المكونة لكلٌسٌرٌدات هذه الدهون إذ تتراوح درجة إنصار. إذ 

 وفً صناعة المارجرٌن فالمطلوب تكوٌن تولٌفة أو خلٌط من م،538-25بٌن تتراوح درجة إنصهار الدهون 

الدهون ، وتمثل تكون صلبة أكثر من الالزم وال منصهرة فً درجات الحرارة المنخفضة الزٌوت النباتٌة بحٌث ال

فً تصنٌع المارجرٌن ومن أهم هذه التً تدخل  مكوناتال% من 61م أكثر من 538-31نصهارها بٌن ذات درجة إ

 الزٌوت:

 . ٌت النخٌلز -0

 . زٌت نوى النخٌل -2

 . زٌت جوز الهند -3

ً زٌت ال -4  . صوٌا المهدرج جزئٌا

5-  ً  . زٌت بذور المطن المهدر جزئٌا

 والختٌار الدهون المستعملة فً إنتاج المارجرٌن فٌجب أن تكون بمواصفات خاصة:

 أن تكون بدرجة إنصهار لرٌبة لدرجة إنصهار الزبد ودرجة حرارة الجسم حتى التعطً العٌب الشحمً عند تناولها. -0

 أن تكون خالٌة من الروائح والطعوم الؽرٌبة والشوائب الذائبة كاألصماغ والراتنجات واألحماض الدهنٌة الحرة. -0

 تكون ذات أسعار شراء مناسبة -2

ٌعد الحلٌب الفرز مصدر الماء والمواد الصلبة ؼٌر الدهنٌة مثل البروتٌنات  فً المارجرٌن،  الحلٌب الفرز :ثانٌاً: 

 ب الفرز الطبٌعً أو الحلٌب الفرز المعاد تركٌبةوٌمكن إستخدام الحلٌ

عادة تستخدم صبؽة األناتو أو الكركم أو البٌتاكاروتٌن إلعطاء اللون األصفر للمارجرٌن بحٌث : مواد الملونةثالثاً: 

 ٌكون شبٌه للون الزبد.

اختٌار مواد االستحالب ) المستحلب ( لمارجرٌن هو مستحلب الماء فً الدهن ، ولذلن ٌعتبر  أستحالب :ا مواد -رابعاً: 

% 1.5 – 1.3وهً تضاؾ بنسبة اللسثٌن والكلٌسٌرٌدات األحادٌة والثنائٌة ٌستعمل  .وكمٌتها مهمة جداً بالنسبة للمارجرٌن

 . من وزن المارجرٌن

وهو إما ٌضاؾ بشكل جاؾ إلى الحلٌب الفرز لبل البدء بالتصنٌع أو أنه ٌضاؾ بشكل محلول ملحً  خامساً: ملح الطعام :

% وذلن 3-0ٌضاؾ ملح الطعام عادة لتحسٌن الطعم وله تأثٌر متوسط فً الحفظ ، وٌضاؾ بنسبة  إلى مكونات الخلٌط.

 .لمئوٌة لملح الطعام الموجود فٌه حسب درجة الملوحة المرؼوبة ، وال ٌعطى طعم المارجرٌن صورة عن النسبة ا

 %1.0: مثل حامض السوربٌن وحامض البنزوٌن أو أمالحهما وذلن بنسبة  سادساً: المواد الحافظة ومضادات األكسدة

النباتً  الدهنتضاؾ بعض مواد المنكهة المذابة فً الماء أو فً الدهن إلى المارجرٌن و إلى : المواد المنكهة -سابعاً: 

 . الحٌوانٌةلزبد ن لحة وطعم مشابهٌإلعطاء رائ

الً المارجرٌن  /DوA/. تضاؾ الفٌتامٌنات بحسب األنظمة والموانٌن فً كل دولة ، وتضاؾ فٌتامٌنات: الفٌتامٌناتثامناً: 

 . %1.1114-1.1112والزٌوت المهدرجة فً اؼلب دول العالم بنسب تتراوح بٌن 
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 :راحل إنتاج المارجرٌنم

 : المواد الدهنٌةتحضٌر مزٌج أوالً: 

ٌحضر مزٌج المواد الدهنٌة بالنسب المرؼوبة من مختلؾ المواد الدهنٌة وٌحفظ هذا المزٌج فً خزانات من الفوالذ المماوم 

 . م 51 -45للصدأ وبدرجة 

 : حضٌر الطور المائًتثانٌاً : 

ٌضاؾ وزن معٌن من الماء الممطر والمعمم إلى خزان الطور المائً وٌضاؾ إلٌه كمٌة من ملح الطعام والمواد األخرى 

فظة وفك الكمٌات المحددة وهذا الخزان مزود للمزج الجٌد وتمام انحالل االمابلة لإلنحالل فً الماء مثل النشاء والمواد الح

 لماءالمركبات ولد ٌستخدم اللبن بدالً من ا

 : ًتحضٌر الطور الدهنثالثاً 

خزان تحضٌر  ٌؤخذ جزء من مزٌج المواد الدهنٌة السائلة وٌوضع فً

بخالط للتحرٌن  زةجهمبالماء الساخن و المسخنةالطور الدهن المزود 

وهنا تضاؾ جمٌع المواد المابلة لإلنحالل فً الدهن مثل : اللٌستٌن ، 

 .أحادٌة ، مواد ملونة ، مواد النكهة .... إلخ جلسٌرٌدات

 : االستحالب رابعاً:

تضاؾ جمٌع المواد المحضرة سابماً باألوزان المحددة إلى خزان ) 

جهاز ( االستحالب لتشكٌل مستحلب الماءئ فً الدهن ، وهذا 

م  51 – 45وخالط للتحرٌن وبدرجة حرارة  الجهاز مزود بمسخان

وهنا ٌحدث تشتٌت لمطرات الماء داخل الدهن وتتراوح حجم 

مٌكرون ، وكلما انخفض لطر  5 – 3لطٌرات الماء المشتتة بٌن 

 ً  . لطٌرات الماء المشتت كلما كان المستحلب أكثر تجانسا

 : التبرٌد والبلورةخامساً: 

الهامة للحصول على المارجرٌن تعتبر هذه العملٌة من العملٌات 

بالمواصفات المطلوبة ، وٌستخدم حالٌاً ؼاز األمونٌا فً وحدات 

التبرٌد وهنا تتحول المادة السائلة إلى صلبة ضمن أجهزة التبرٌد 

وتنشط هذه المواد التً تصلبت وتستمر البلورات المتشكلة بالنمو 

 .خارج جهاز التبرٌد

 : العجن تحت التفرٌغسادساً: 

ٌخضع مستحلب المارجرٌن الصلب الذي تم نزعه من أسطوانات التبرٌد إلى معاملة مٌكانٌكٌة بهدؾ نزع الهواء الموجود ، 

وذلن بتطبٌك ضؽط منخفض جداً مع المزج المٌكانٌكً أو ما ٌسمى بالعجن تحت التفرٌػ وتسمى هذه الفترة كذان بفترة 

 . دلٌمة 21 – 5العجن والنضوج وهً تستؽرق من 
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 : التقطٌع والتغلٌفسابعاً: 

تنمل المارجرٌن بشكل آلً إلى جهاز تمطٌع العجٌنة بالمٌاسات المطلوبة وهو جهاز حلزونً لنمل المادة تحت الضؽط لتخرج 

تؽلؾ لطع المارجرٌن بشكل آلً بورق الزبدة . المواد من فتحة محددة األبعاد وهنان خٌوط معدنٌة تموم بالتمطٌع بشكل آلً

 . م بورق من رلائك األلمونٌوم بهدؾ منع تأثٌر الهواء ودخول الهواء وفمدان الماء من المارجرٌنأوال ً ث

 : التخزٌن ثامناً:

ٌجب تخزٌن وحفظ المارجرٌن فً برادات معتمة ومكان نظٌؾ وهواء خال من الروائح الؽرٌبة وأن ال تكون اإلضاءة 

ارتفعت درجة الحرارة التخزٌن كلما انخفضت مدة صالحٌة المارجرٌن م ( وكلما  1-الى  4-مباشرة وبدرجة حرارة بٌن ) 

 . لالستخدام الؽذائً
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ٌعرؾ بانه منتوج دهنً ٌدخل فً تركٌبه الدهن النباتً إضافة إلى دهن الحلٌب بحٌث أن نسبة دهن الحلٌب  ثانٌاً: البترٌن :

 .% من مجموع الدهن فً المنتج01التزٌد عن 

  Recombined Butterالزبد المعاد تركٌبه ثالثاً: 

أحٌاناً لد ٌكون فً السوق فائض من الدهن الحر الذي لد تنحدر صفاته النوعٌة نتٌجة طول فترة خزنه، ولذلن لد ٌستخدم 

دهن حر مع الحلٌب الفرز وهذِه العملٌة تشبه الى حد كبٌر الاستحالب هذا الدهن فً إنتاج زبد بشكل عكسً .حٌث ٌتم 

فهو صناعة المارجرٌن ،اال ان مصدر الدهن هو دهن الحلٌب وٌمكن الحصول على تركٌب زبد مماثل للزبد الطبٌعً 

. وتتلخص عملٌة % ملح طعام 0.5% مواد صلبة الدهنٌة و 2-0.5% ماء  07-06% دهن ، 82-81ٌحتوي تمرٌبا 

 ـ : صناعته ب

ولد ٌتم إضافة وٌمكن اضافة الملح الٌه  1:9تحضٌر الحلٌب الفرز )سائالً كان ام جافاً( وٌخفؾ الجاؾ بنسبة  .0

 .الباديء الٌه إلضفاء نكهة مرؼوبة فً المنتج النهائً

 ْم .45-50البسترة والتبرٌد الى  .2

ب الفرز ثم ٌحرن تحرٌكاً سرٌعاً من الحلٌ % 82-80وٌضاؾ بنسبة أعاله الحرارة على اضافة الدهن بعد تسخٌنه  .3

 حتى ٌتصلب الزبد .℃10وٌبرد مباشرةً الى 

هو زبد ٌصنع من زبد تردت نوعٌته نتٌجة طول فترة الخزن أو تمزق األؼلفة والعلب :  رابعاً : الزبد المجدد أو اآلٌرلندي

الحلٌب وتزال الروائح الؽرٌبة من  التً تحتوٌه، حٌث ٌتم إذابة الدهن بحرارة معتدلة ثم ٌفصل الجزء الدهنً عن مصل

 الجزء الدهنً وٌعاد خلطة مع حلٌب فرز جدٌد وٌعاد تبرٌده مرة أرى ثم ٌجانس وٌمطع وٌؽلؾ.

 

 خامساً: الدهن الحر : 

 .Samnaالسمن 

 Unhydrous Fatٌعد السمن من اكثر المنتجات الدهنٌة احتواًء للدهن بل هو الصورة النمٌة لدهن الحلٌب . وٌطلك علٌه 

/ :Ghee /gI)اما )  %0.5( اذا كانت نسبة الرطوبة (Butler Oil، بٌنما  %99.8. ودهن %0.1حٌنما ٌحتوي نسبة رطوبة 

                                                                فهً التسمٌة الهندٌة لهذا المنتج والسمنة مصدر ؼنً بالطالة والفٌتامٌنات الذائبة بالدهن واألحماض الدهنٌة األساسٌة .             

كثر فإذا تم أاو %99دهنٌة فً الزبد او المشطة فٌتركز الى اعلى نسبة : هو التخلص من جمٌع المواد الال اساس الصناعة* 

 ؼلٌان الزبد فإن الماء ٌتبخر وٌترسب البروتٌن والملح وبعد ذلن ٌرشح المنتوج من الرواسب .

           طرق صناعة السمن :                                                                                           

 .من الزبد: وٌشمل عدة طرق :                                         0   

A. .طرٌمة الؽلً المباشر 

B.    .ًطرٌمة األسالة ثم الفصل بالجاذبٌة ثم الؽل 

C. على االسالة ثم الطرد  الطرٌمة الحدٌثة وتعتمد 

3.2-7.4 Mg carotene /gm          

17-38 IV Vit.A                               

18-37 Mg Vit.E/gm                 

2.8% FFA                                      
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 المركزي  والتخلص من الرطوبة الملٌلة المتبمٌة

 مثل الطرٌمة النٌوزلندٌة وااللمانٌة واالسترالٌة .     Vacuumبالتسخٌن تحت التفرٌػ  

 . من المشطة : وتشمل : 2

A. . طرٌمة الؽلً المباشر 

B.                                      . طرٌمة حدٌثة تعتمد على التركٌز ثم التسخٌن وكسر االستحالب بأجهزة معٌنة ثم فرز السمن منها                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 : صناعة السمن )الدهن الحر ( بالطرٌمة المنزلٌة تتم كاآلتً*

 فحص الزبد بحٌث ٌكون جٌد الطعم وحموضته منخفضة . (0

اسالة الزبد بوضعه فً اواٍن )ؼٌر نحاسٌة ( الى  (2
 

 
والفائدة من  %3الحجم وٌضاؾ لهُ الملح بنسبة ال تزٌد عن  

                                                                                                                                                                            ترسٌب البروتٌنات فً الزٌوت وتكوٌن جزٌئات كبٌرة منها . اما عٌوب اضافة الملح:                                                  اضافته هو المساعدة على 

 ارتفاع حرارة الؽلٌان لهذا تحتاج العملٌة الى طالة كبٌرة . 

زٌادة كمٌة الرواسب فً لعر االناء وتسمى هذِه )بالمورتة(  التً تحتفظ بمدر من السمن التً ٌسهل  

 فصلها .

 ٌساعد على سرعة تأكسد الدهن أثناء الخزن . 

وسفولبٌدات خاصة اذا كان الزبد مرتفع الحموضة مما ٌؤدي الى ظهور مركبات ٌساعد على تحلل الف 

 ؼٌر ممبولة فً الطعم .

 الزالة الشوائب . ℃ 60-50. تتم تصفٌة الزبد بعد األسالة 3

                                        . ؼلً الزبد حٌث ٌّسخن مع التملٌب حتى ٌتم تكوٌن السمن وخالل ذلن ٌمكن مالحظة المراحل التالٌة :                4

ْم ونسبتها 100ْم تظهر رؼوة وتستمر هذه ِ الرؼوة بالزٌادة مع ارتفاع الحرارة الى 90: عند  المرحلة االولى - أ

 باألضافة الى الماء المتبخر وعند للة الماء ٌتضاءل الحجم .  MFGMالفوسفولبٌدات التً تنفص من 

: هً مرحلة الؽلٌان المنتظم الهادئ حٌث تظهر على السطح لشرة بٌضاء من المواد ؼٌر لدهنٌة  المرحلة الثانٌة - ب

 ْم . 107-103كالبروتٌن وذلن عند 

-110: تختفً المشرة البٌضاء وٌزداد الحجم )حجم الجزٌئات ؼٌر الدهنٌة ( بسبب تجمعها وذلن عند  المرحلة الثالثة - ت

ْم وتعرؾ هذِه المرحلة بدرجة استواء السمن 120-115تفاع الحرارة الى ْم وتترسب بأستمرار التسخٌن وار112

 والتً تمتاز بالممٌزات التالٌة :

 تلون المواد المترسبة بلون بنً . .0

 ظهور رؼوة خفٌفة ذات فماعات صؽٌرة ذهبٌة اللون وبصورة مفاجئة . .2

 ظهور رائحة السمن بشكل واضح.   .3
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-45لتاً كافٌاً لتترسب المكونات ؼٌر الدهنٌة كافة وٌرشح السمن بعد ذلن على .الترسٌب وفصل السمن : ٌترن السمن و 5

للمساعدة فً تعمٌم العبوات والتً ٌجب ان تكون   ℃60وتكون التعبئة فً نفس العبوات الخاصة بالتسوٌك وعلى   ℃ 50

 نظٌفة وجافة وخالٌة من السمن المدٌم حتى ال تنشط عملٌة التزنخ والتأكسد .

 : ل بالجاذبٌة وثم الؽلًالفص   ҉

دلٌمة حٌث ٌنفصل الى طبمات ، العلٌا هً الرؼوة وتحتوي   30-15ْم ثم ٌترن لمدة  90-60ٌسخن الزبد الى  .0

 الفوسفولبٌدات والوسطى هً عبارة عن السمن والسفلى عبارة عن طبمة المورتة )المواد الالدهنٌة والماء(

 للتخلص من بماٌا الماء .℃ 120ى تسحب العلٌا والوسطى وتسخن لفترة لصٌرة عل .2

                ٌرشح الدهن وٌعبأ بنفس الطرق السابمة .                                                                                         .3

 تمتاز هذه الطرٌمة بأنها :

A.  المصروفة .التصادٌة بسبب للة الماء لتبخره ِ وبالتالً للة الطالة 

B. . األلتصاد فً الولت 

C. . عدم تعرض المنتوج لمعاملة حرارٌة طوٌلة فٌكون طعمه أفضل 

 : لابلٌة حفظ السمن   ҉

 ٌعد السمن من منتجات االلبان التً لها لابلٌة حفظ طوٌلة لألسباب التالٌة :  

 .MOخلوه من الرطوبة والبروتٌنات وهً من الظروؾ المناسبة لنمو  .0

 بسبب المعاملة الحرارٌة . Micro Organisms( MO)لتل الحٌاء المجهرٌة  .2

وفً حالة    Antioxidantاتالؾ االنزٌمات.ومع ذلن تحدث بعض حاالت التلؾ ومن اهمها االكسدة لذا ٌستعمل الـ .3

 السمن تتسم الى :

 Tocopherol   (VIT  .E)مواد مصدرها الحلٌب مثل  .0

 . Cystineالتً تنتج من الـ   SH–ل مواد متكونة بفعل التسخٌن مث .2

 مواد تضاؾ من لبل المصنع وتمسم الى لسمٌن : .3

 نباتٌة كالطحٌن )الحنطة ، والدخن وفول الصوٌا (. - أ

 Vit . E Propylgallate , Butylated Hydroxyمستحضرات كٌمٌائٌة تضاؾ بكمٌات للٌلة مثل  - ب

Anisole (BHA) , Gum Guaiac  ماعدا فٌتامٌن  %0.01وتضاؾ كحد الصىE  حٌث ٌمكن رفع نسبة

 . %75نسبة التصافً تصل الى  Guaiacوتضاؾ جمٌعها بعد الؽلً وخاصة امالح الكواٌان  0.03%
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                    الطرق الحدٌثة فً صناعة السمن:                                                                                                  ҉

 هنالن نظامان فً هذا المجال احدهما ٌبدأ بالحلٌب الكامل او المشطة واآلخر ٌبدأ بالزبد :

، وبأجراء معاملة   %85-75ثم ترفع الى  %35: ٌجري الفرز بفرازٌن لتركٌز الدهن فً المشطة الى  النظام األول

ن .                                                                             وٌتحرر الده  MFGMمٌكانٌكٌة تتكسر اؼلفة الحبٌبات الدهنٌة 

 من هذه االسالٌب :

A.  اجراء تجنٌس على درجة حرارة كما فً طرٌمة شركةGermany Pockage   70-80 ℃                                                                                       :        

حٌث تؤدي عملٌة التجنٌس الى ازالة اؼلفة الحبٌبات الدهنٌة وتكوٌن لطرات دهنٌة حرة ولو كانت المشطة تحتوي 

لذا ال تكون  %80-75على نسبة كافٌة من البروتٌن ألعٌد تؽلٌؾ الحبٌبات به ولكن المشطة تحتوي على نسبة دهن 

 بعد ازالة اؼلفتها عند اجراء التجنٌس .   FGندمج كمٌة البروتٌن كافٌة ألعادة تكوٌن االؼلفة لذا ت

B.   استخدامCentrifixator   وهو ٌتكون من لرص مسنن ٌدور بسرعة عالٌة داخل ؼرفة صؽٌرة تدخل الٌها المشطة

بسٌل مستمر فتتكسر الحبٌبات نتٌجة لحركة المرص وٌخرج السائل من الجهة األخرى لٌذهب الى فراز ٌفصل 

 لمائً .الجزء الدهنً عن ا

C.  جهازClarifixation   مع تكسٌر   %85-80الى   %35وهو ٌشبه الفراز او المنمً حٌث ٌركز دهن المشطة من

ثم ٌمرر على جهاز للتجفٌؾ تحت   %85-80االستحالب . وبأستخدام فراز آخر ٌتركز الدهن الى نسبة اعلى من 

 ضؽط مخلخل .

ٌسخن الزبد المّجمد ثم ٌجنّس لكسر   Laval  -α: ٌصنع الدهن الحر من الزبد مباشرةً ففً طرٌمة لشركة  النظام الثانً   ҉

استحالبه ثم ٌتعرض الى فرز الجزء المائً بواسطة فراز لٌتركز الدهن ثم ٌجفؾ من بماٌا الماء بواسطة جهاز تسخٌن تحت 

 ضؽط مخلخل .

ى الزبد الناتج من  الطرٌمة المستمرة مباشرةً ولٌس على الزبد المّجمد حٌث ٌجري التصنٌع عل   Bell Bryantوفً طرٌمة 

ٌصهر بواسطة مبادل حراري صفائحً وٌمرر على فراز ٌعزل معظم المصل من الدهن ثم تعاد عملٌة التسخٌن والفرز 

 .  %0.01وبواسطة جهاز مخلخل الضؽط ٌنخفض الماء الى نسبة    %0.5وتصبح نسبة الرطوبة 

 

 ‟معاملة وتصنٌع المورتة ”                                           

هنان العدٌد من الطرق لتصنٌع المورتة  وتتضمن اما فرز السمنة لفصل المصل عن الدهن او الترشٌح . والمورتة ذات 

ي ونسجة ناعمة الملمس ٌوماً ومن الضروري المحافظة على لوام طر  30-15نسجة ناعمة الملمس اال انها تتصلب خالل 

                                                        mesh 400.لبل  تعرٌضه الى اي معاملة ٌجب تحطٌم التكتالت بواسطة مرورها خالل منخل 

 وهنان العدٌد من المعامالت للمورتة لجعلها طرٌة وذات نسجة ناعمة وهً : 

 دلٌمة . 30 دة طبخ المورتة فً حمام مائً مؽلً لم (0

 .min 30لمدة  NaHCO3  %1طبخ المورتة فً محلول مائً ٌحتوي  (2

 % 30.كحول ومن ثم الطبخ بحمام مائً لمدة   %50ؼسل المورتة مع  (3
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وتعتبر هذه الطرٌقة هً األفضل فً 30min  لمدة  NaHCO3 ،  %1ثم الغلً فً %50)الغسل بالكحول ) (4

 التخلص من الدهن فً الموالتة .

 استعماالت المورتة :  ҉

A.  كمصدر لمضادات االكسدة والتً تعتمد على الفوسفولبٌدات وa.a  والمكونات غٌر الدهنٌة وٌعتبر الـ

Cephaline    من اكثر الفوسفولبٌدات المضادة لألكسدة وكذلك–SH  وتقل فعالٌة او قابلٌة

Antioxidant . مع زٌادة درجة حرارة  التنقٌة 

B.  النكهة حٌث انها غنٌة بها لغناها بالكربوكسٌالت والالكتونات  وكمصدر لمركزات الطعمF.F.A حٌث

ان نسبتها اعلى مما فً السمن وٌستفاد منها فً تحسٌن قابلٌة حفظ الدهن النباتً وكسابه طعم ٌشبه 

 السمن .

C.  تستعمل لألستهالك  المباشر ولتحضٌر القهوة والعجائن وفً تحضٌر الحلوٌات والمربٌات دون

 ٌر على صفاتها الحسٌة والفٌزٌائٌة كما ٌكون المنتج مقاوم للتلف.التأث
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