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 -8إَضافـة المـلح Salting
هناك عدة طرق للتمليح تتوقف على نوو للبو ا للمعونم المويض

للملوح م اشورة

وا

للوى لللو ا ق و إضواال للمنفحو الوى حالو للبو ا للودمياطى أموا عنود اوناع للبو ا شود د للبوا
للنعوف فوا

للبوا

قود

وا

إلوى للعيوورة اود ط ووة للمومب

لضقرلص الميض تم رش م ا وا للعيورة والملح للبوا
للبا

موت م والتمليح للمو حى

فموا الوى فو ا  Cottageل لضواال للملوح

للى ق م للعيرة اد الرمها فما الى ف ا للتشيدر تترك الترة مم للتقليب للبيود ق و لل و

الزل و للملووح الووى اووا لنووول للبو ا ووتم مرهووا الووى محلووو ملحووى  Brine Solutionمووا
فلور د للعود وم ترفيزة ما  %22 – 18على درفو حورلرة مودة تتوقوف علوى نوو للبو ا
حبم لالقرلص فما الى ف ا لال دلم للبودل لل ر الولونى هناك اا لالاونا
افير ما طر ق مث ف ا لال منتا

لل رممان للر مانو لل ر ك (تمليح فا

وتم تمليحهوا
رطب).

التمليح الرطب:
ع وارة عوا للتملويح الوى محلووو ملحوى اليو حود تحلو لووو فلور ود للعوود وم للوى فلووور
اود وم حيث نتق للعود وم لل لور موا للمحلوو للملحلوى تودر بيا للوى دلطو للبو ا نتيبو
الرق لل وطب لالموموزب ويا معو للبو ا للمحلوو للملحوى علوى للا و
ش

تمور للموا موا

لل از ا الحدل للتوولزن لالموموزب تموتطرق هولط لل ر و  12مواع للوى  5ل وام حموب

حبم للب ا.
التمليح الجاف :منه طر قتيا:
 -1تملييح طعييل الة يير ورش للملووح للبووا
نتشر

عليهوا للتقليووب ليووز

للملوح الووى للمووا للمو حى

ى للى دلط ق م للعيرة لمماال اطيرة مما م ب تدال ع مى موا دلطو للعيورة

للى م حها مما ز د ما ز ان للملح للمت قوى نرورل لز وادة ممواح مو ح ق وم للعيورة الوى
مدة للتمليح ت ون قعيرة ( 20-10دقيق ).
 -2التملييح الطيع ل لطيعح الجي
م ح لقرلص للب ا ليز

 Dry surface saltingحيوث وتم رش للملوح للبوا

علوى

الى رطو لل ق للم حي ضر رب المتعاص للملح تمر

للما ما للب ا ؤدب للى ت و ا ط ق ما محلو ملحى مرفز على مو ح للبو ا مموا مواعد
على لمتعاص للملح ما طض لالنتشار هلط لل ر ق تؤدب للوى لن للفاقود الوى للرطو و موا
م ح للب ا ون ف ير مما عفا مما ماد لمتعواص لنتقوا للملوح للوى للودلط

نتيبو

ذلووك ت ووو موودة مضمم و للمحلووو للملحووى للمرفووز لل ق و للم و حي ممووا ووؤدب للووى حوود
ترميب لل ر تيا الى هلط لل ق فا للترفيز للمرتفم ما للملح .Salting out of protein
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 -9إَضافـة مـلح كلوريد الكالطيوم :CaCl2
وا
للماامو

فلور ود لل المويوم للمعور

ودرفا

لل الميوم لللل

وه ولل يا نمو  % 0.02موا زن لللو ا طااو

حورلرة عاليو لإلمورل موا للتبو ا حيوث توزدلد مورع للتبو ا ز وادة أموض
( أ ونا لل الميوم ) اليه ال نعح ز ادة نم ت عا ذلك حتى ال رهور عيوب

لل ام للمر الى للب ا للنها ى .
 -10إضـافـة ص غة االناتو
ت ا

توحيد لون للب ا على مدلر الترة لالنتاج طاا عند تعنيا ما لل ان

هد

معتلف (ل قار – فاموس .)........... -
 -11إضـافـة المنـف ـة Rennet
وتم لضواال للمنفحو اود تعفيفهوا المووا للوى  4-3أميالهوا علووى حموب ترفيزهوا لتمووهي
تبان

توز اها على فمي للل ا ت ا

(منفحو موا ل ) فموا ت وا

للمنفحو للمايار و ماود  50موم 3ل و 100فيلوو لو ا

للمنفحو للباالو للمايار و ماود  5 -3فورلم  100فيلوو لو ا حيوث

تلل الى فمي منام ما للما ق

إضاالتها .

ت اال للمنفح إلى للل ا على درف للحرلرة للمنام للتنفيح (40 -28م ) نقوم التقليب فيدل لمدة
 5دقا

وقف للتقليب ق ي

ما لى :

د للتب ا لللب ار

ت ون القاقيم على م ح للل ا التعتفى مرع

عند إطتفا ها تترك أثر م انها .

عند ضم للترمومتر أ للم يا الى للل ا عرج عليه ق ا ما للعيرة .
عند إمقاط نق

ما للما على م ح للل ا الى للحوض تر م انها التعتفى .

ترك للل ا ليتب ا لمدة  3 -2ماعا
40م ْ حيث تز د الى للشوتا
قولم فا

على درفو للحرلرة للمنامو للتنفويح هوى -28

تقو الوى للعويف  .لرتفوا درفو للحورلرة عوا ذلوك تا وى ناتبوا ذل

مبلد طف ها عا ذلك ؤدب إلطال مدة للتب ا ا ى طيرة ضايف مم القد نم ما

للدها الشرش .
ق

اد مر ر هلل للوقت تم لل شف عا عضما تمام للتب ا.

لمتعدلم للمنفح الي للتعنيم ال د أن وون مالوموا لودا اوانم للبو ا قووة للمنفحو

(عيار تها ) ما هي لل مي للمنام موا هولة للمنفحو حيوث لن ز وادة أ نقوي لل ميو للمموتعدم
موا للمنفحو عوا للم لوو تا وي منتبوا فاالوا مبلودل أ طيورة ضوايف
منتبا قلي للتعاالي .
عموما تتوقف فمي للمنفح للم اال على عدة عولم نلفرها اليما لى:
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للدها لللك الالل ا للباموس حتاج فمي أف ر

قليض ما للل ا لل قرب .
تق فمي للمنفح للم اال ز ادة للحموض .
تزدلد فمي للمنفح للم اال ز ادة للملح للممتعدم لتأثيرط للمي ب .
تزدلد فمي للمنفح للم اال الى حال ضاف قوة للمنفح
تزدلد فمي للمنفح للم اال الى حال للل ا للماام
لل الميوم لللل

إلى أمض

للا

احيح

الحرلرة للاالي حيث تتحو أمض

ير ذل .

العوامل التل تؤثر علل مد التج :
تزدلد مرع للتب ا ز وادة أموض لل المويوم لللل و ( أ ونوا لل المويوم ) الوى لللو ا لولل
لبوأ للو اا إلضوواال أمووض لل الموويوم لللل و ميو فلور وود لل الموويوم إلووى لللو ا طااو
للماام

درفا حرلرة عالي لإلمرل ما للتب ا .

ز ادة حموض للل ا تؤدب إلى تحو

أمض لل الميوم للطر

إلوى أموض فالمويوم ذل و

اإلضاال إلى ز ادة نشاط لإلنز م مما مر ما للتب ا .
درف للحرلرة للميلى لنشاط لإلنز م هى  40م على ذلوك الانعفواض درفو للحورلرة عوا
ذلك ؤدب إلى طو مدة للتب ا .
تتنامب مدة للتبو ا تنامو ا ع مويا موم قووة للمنفحو
فميتها تز د ما مرع للتب ا للا

فوللك فميتهوا الز وادة قووة للمنفحو أ

احيح .

فود مادة حاالر الى للل ا تؤطر ما عم للمنفح .
تعفيف للل ا الما )إضاال للما إلى للل ا تز د ما مدة للتب ا) .
للمااملو للحرلر و للقامووي للو ا تووؤدب إلووى تحو و
فالميوم ر

أمووض لل الموويوم لللل و إلووى أمووض

الت و مدة للتب ا .

ز ادة فمي للملح للم اال فما الى حال ف ا للعز ا تؤثر على نشاط لإلنز م ت و مودة
للتب و ا لووللك بووب ز ووادة فمي و للمنفح و للم وواال الووى هوولط للحال و عنهووا عنوود للتملوويح
للمنعفا.
 -12التقعيل Cutting
اد تمام للتب ا ترهر للاضما للتالي :
ير عال

أ ) إذل ق ات للعيرة م يا تعرج نريف
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) إذل ضووطب علووى موو ح للعيوورة بووولر فوودلر للحوووض تنفعوو عنووه مووهول

رهوور

للشرس.
اد للتأفد ما تمام للتب ا اضحي للعيرة للتق يم تم ال رق لالتى:

ل ال :طر ق للتق يم عند اناع للب ا لل رب:
تطر

للعيرة على هيئ ط قا رقيق

الى للشرش إمتعدلم للبار

إحترلس لتضالوى ت مويرها لتقليو للفاقود موا للودها

حيث تا أ الى أحد للا ول للتالي ط قا ل مي للعيرة.

) أ ( طوالب معدنية إسعوانية ميق إرتفاعها  11مم ق رها  8مم تعنم ما لأللمونيووم
أ للعاج للمبلفا أ لإلمتانلمتي

ون لها قاعدة ميق

الى حال لإلنتاج للقلي .
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حيث توضم للقوللب على طشب طودلدلى مط وى شواش ثوم تنقو إليهوا للعيورة حتوى تمتلو تماموا
تط ى للقوللب شاش اد  24ماع تقلب ثم ت رر عملي للتقليب ف

 12ماع لمدة وميا ثم

نز عنها للقوللب  ،هلط لل ر ق تنتج ف ا مرتفم للرطو نوعا ما عا اقى للا ول لألطرب
.
(ب ( ال راويز الةش ية ( الت اليق ( تعنم هلط لل رل ز ما للعشب للمو دا هى ع ارة عا
فولنب لحفظ للشاش

ها ثقو ما فميم للبولنب توضم على قاعدة طش ي ميق

أطول حيوز لل ور لز موا للودلط

لها

ا

حيوث موقب دلطلوه عونم أحبوام معتلفو ط قوا ل ميو للعيورة

للمنتب  .الميض ر لز ل مي  40فيلو موا لللو ا وون21 × 50×50موم إرتفوا  .إلموتعدلم هولط
لل ر ق تم ضم لل رل ز للعش ي الى ما مطلى لتاقيمها ثم ت ا الشاش للماقم الى موا مطلوى
تنق إليها للعيرة حتى تمتل عا آطرها ثم تط ى الشاش اد نعف ماع تم ت ميرللعيرة ثم
تر ب أطرل

للشاش وضم عليها للط وا للعشو ى اود  4 - 3مواع وضوم ثقو علوى للبو ا

زدلد تدر بيا حتى ع إلى نعف زن للعيرة الى ليوم للتالى تم تق م للب ا م ا ا 8 x8
 3.5xمم تا
تعووزن لموودة تتوورل

الى افا ح ل تم لموتهضفها م اشورة فبو ا طوازج أ تعليهوا الوى شورش مملوح
مووا وويا  8-4أشووهر أمووا علووى درفو حوورلرة لليضف و أ علووى درفو حوورلرة

للطرال .
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ثانيا طر ق للتق يم عند اناع للب ا للحا :
تق يووم للعيوورة اوود تمووام للتبو ا ولمو
×1مم تترك د ن تقليب لمدة  5دقا

للمو افيا لالمر يو للووى م ا ووا 1مووم ×1مووم

هلل ز د ما فمي للشرش للمنفع ما للعيرة.

 -13الطمط :
هى عمليو رالوم درفو حورلرة للعيورة اود تق ياهوا للوى م ا وا اوطيرة تودر بيا (لاودم
حوود

ففووا

مو حى للم ا ووا ) مووا درفو حوورلرة للتبو ا للووى درفو للحوورلرة للنها يو لامليو

للممب (حمب نو للب ا) تم ذلك طض  60 – 30دقيقو
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للشوورش لنفعووا مارووم للشوورش تمامووك اووطر حبووم ح ي ووا للعيوورة تحووو قولمهووا للووى
لل ضمتي ى.
 – 14الشدرنة
تتم اود لنتهوا للمومب تبميوم للعيورة الوى م ا وا منترمو للحبوم تقر وا  20× 20موم
ترص الوق ا ها علوى مو ح حووض للتبو ا علوى نفو

درفو للحورلرة للنها يو للمومب موم

ضم ثق على لطر قرص بوب تطيور ضوم للم ا وا فو التورة

شوف عوا لنتها هوا اطت وار

للح (3م).
 -15للفرم
اد لنتها للشدرن تق م م ا ا للعيرة للى ق م اطيرة امتعدلم مفارم طااو
ماعد على ت ر د للعيرة – للتعلي ما للطازل – مهول للتمليح  -مهول للتا ئ

ذلوك

للتش ي .

 -16الك س
تتم هد

تش ي للب ا للبا

مارم للنعف فا

ضطوط معتلف حتى تندمج لفزل للعيرة ت ون للش

امتعدلم للم ا

للتى تامو تحوت

للعاص الب ا.

 -17العج Kneading
تتم هود

تشو ي للبو ا ذ للعيورة لل ضموتي ي  Pasta filataحيوث وتم للابوا الوى موا

ماطا على درف حرلرة  85 – 75م مما ؤدب للى اهر للعيورة تحو لهوا للوى فتلو مندمبو
التالى مه ت و نها الى لش ا معتلف .
 -18تنظف و تهذيب األطراص
تعرج ل ألقرلص ما تحت للم
ثم تم لزلل للحول

توضم الي حبرة مهولط فاال مم للتقليب لمودة  3أ وام

لل ارزة منهوا مو يا طواص الوى لليووم للتوالي ( للرل وم ) وتم رش ملوح فوا

نوواعم مووم توز اووه انترووام علووى مو ح للقوورص اوود وووميا قلووب للقوورص دلط و

وور

للتمووو

تبورب عمليو للتملويح علوى للوفوه لألطور ت ورر للامليو حووإلى  6مورل طوض  15ووم

اود

لنتهووا التوورة للتملوويح تطم و لألقوورلص محلووو ملحووى  %15دلالووى ووه م وواد للف وور ثووم توضووم
لألقرلص الي م ان ارد ه تيار هول طفيف نريف حتى بف للقرص.
 -19التطوية
درفو حوورلرة حبوورة حبوورل للتمووو ْ 12-10م رطو تهووا للنم و ي  %95-85تمووتمر
عملي تقليب لألقرلص الي حبرة للتموو

وميوا طوض شوهر ثوم فو ووميا طوض شوهر ا ت وون

للب ا االح لضمتهضك طض ثضث أشهر.
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