
 الطرق التقليدية لصناعة بعض أنواع الجبن تابع :

  Ras cheeseتصنيع جبن الراس -5

يوغسالفيا القديمة  ........ الخ( تم   –ألبانيا  –اليونان بالد البلقان ) بلغاريا  -منشأه : تركيا 

)كافممالوتير ( عتىنمم    CEPHALOTYREتسمممي ة بالنبنممة الممرام  تركمممة للولمممة اليونانيممة 

الرام ع قد يسمم  فم  م مر النمبت ال ركم   نسمبة لمد ول نم ا ال منر  الم  م مر  مت  ريم  

تركيما ع تسمممية بالنبنمة الرعممم    ا ومة ع نممو كمبت كمما  يم   تشممويل   مت  ريمم  الومب  علممي  

 الىنت . 

 نوع اللبن المستخدم

 بىض دعل البلقان عيىط  كبت لبت الغن  نو افضل االلبان عيس خدم ف  تركيا عاليونان ع

 مميز لزيادة نسبة الدنت في 

  يىط  كبت رام كيد كدا عنو االكثر اس خداما   اللبت البقر 

  الي لح بمفرده النة يىط  كبت  شت كدا عيموت اضاف ة للبت االبقار  اللبت الناموس

 % عذلك لزيادة المواد ال لبة عالدنت20بنسبة ال تزي   ت 

 ننح  ل  مس و  ال نارب عا ط  قوام كيد اإل ان الطى  ل  يوت مرغوب  لبت الما ز

 لد  الزعق الم ر  

 عالقة تركيب اللبن بخواص الجبن الناتج

 : كلممما دادا المممواد ال مملبة كممان النممبت اكممود فمم  عممفاتة عالريمم  ا لمم   المممواد ال مملبة

الربي  لل غ ية  لم  %  ند اس خدام اللبت البقر  عتزداد ف  13ال  10عي راعح الري  مت 

 البرسي  عتقل ف  ال ير لل غ ية  ل  القش عال بت عالقليل مت الىالئ  المركزة.

  :المم  10انمم  الموونمماا  ييمم  يوسممن النممبت نىومممة عقمموام كيممد عيفقممد منممة   مممتالممدنت%

 % اثناء ال  ني .20
 

 ام النبت % مت البرعتيت عيى بر نو اس 80ال    75عي وون مت الواديت عيمثل  البرعتيت

% مت البرعتيناا عتنف ل اثناء ال  ني  ع كلمما داد 30ال   25ع برعتيناا الشرش تمثل 

% ممت 75الم 72البرعتيت داد الري  عتحسنت نو ية النبت عيحنز ف  النمبت المرام ممت 

البرعتيناا بدعن دنت نح ل  ل  كبت عبدعن كاديت ال نح ل  لم  كمبت النمة المسموول 

 دا لها الدنت عالماء عالحامض اع السور عاالمالح المىدنية. ت توويت شبوة تحنز ب
 



  اسم  الالك مود عي حمول بفىمل البو ريما الم  يمامض الك يمك )يمامض اللبنيمك( سور اللبت :

% فم  اليمموم االعل 40عديمادة الحمامض تسممبن فسماد اللممبت عيمد ل السممورف  النمبت بنسممبة 

 عيقل تدرينيا ليخ ف  بىد شهريت

  انمها الوالسيوم عالفسفور عال وديوم عاللبت فقير ف  الحديد عيى بر األمالح المىدنية

 الوالسيوم االسمنت الضرعر  كدا ف  عنا ة النبت. 

 

 : طواا ال نا ة

  اللبت إس الم .1

 ال رشيح .2

 ال نقية .3

%.عيم   بىمد ذلمك مىاملمة اللمبت يراريما   4تىديل  كمية اللبت  ل  يسن نسبة المدنت الم   .4

 دقيقة.  30-15م لمدة 5 65  ل 

% عي ممرل لمممدة  ن ممر سمما ة 1م عيضمما  لمم  بمماد ء بنسممبة 5 40-38يبممرد اللممبت المم   .5

 ل سوية اللبت. 

 مل للطت. 70ي   اضافة عبغة االناتو  .6

 %. 0.02ي   اضافة كلوريد الوالسيوم  .7

ع أمثالهمما  لمم  يسممن تركيزنمما ل سممهيل  4-3يمم   اضممافة المنفحممة بىممد تخفيفهمما بالممماء المم   .8

الحرارة المناسبة لل نمبت ثم   تضا  المنفحة  ل  دركةعتنان  توديىها  ل  كمية اللبت 

ي مرل اللمبت لي نمبت .ال قلين  ند قبيل بدء ال نبت.  دقائ  عيوقر5لمدة  كيدا  نقوم بال قلين 

عبىمد ممرعر م ْ 40 -28حمرارة المناسمبة لل نمبت عنم  ال لم  دركمة  دقيقمة  55 -45لمدة 

 الوشر  ت  الماا تمام ال نبت. ن ا الوقت ي  

سمم  1×سمم  1االمريويممة المم  موىبمماا  بواسممطة السممواكيت تقطيمم  الخثممرة بىممد تمممام ال نممبت .9

 دقائ . 5عت رل بدعن تقلين لمدة 

 طمموة السمممى عنمم   مليممة رفمم  دركممة يممرارة الخثممرة بىممد تقطيىهمما المم  دركممة الحممرارة  .10

دقيقة ع يؤد  ذلمك الم  ععمول  90 – 60( ع ي   ذلك  الل م 42النهائية لىملية السمى )

 %. 0.14يموضة الشرش ال  

% ممت عدن اللممبت 5-3الم خل  مممت ن مر الشممرش ثم  اضممافة الملمح فمم  الشمرش بنسممبة  .11

 دقيقة. 15عاس مرار ال قلين لمدة 



ال خل  مت باق  الشرش ث  تىبوة الخثرة ف  القوالن المبطنة بالشاش عالوب  الخفير  .12

تغير الشاش ععض  الماركة بالبياناا عا ادة الوب  الثقيل  سا ة بىد ذلك ي   2-1لمدة 

 سا ة. 24لمدة 

تملمح اقمرات النمبت سمطحيا فم   -نزع القوالمن ممت االقمرات عتسموية الحموا  بالسمويت .13

 يوم. 40-30المناشر مرتيت  الل 

 أشهر قبل  رضها للمس هلك. 6-4تخزن النبت ف  ثالكاا ال سوية لمدة ت راعح ما بيت  .14

 بن الراس :عيوب الج

 دم اس خدام  -قلة الدنت  -: ن ا الىين راك  ال  قلة المواد ال لبة ف  اللبت قلة الريع -1

ال قلين الشديد مباشرة بىد تقطي   -سواكيت امريوية ف  تقطي  الخثرة لموىباا عغيرة

 ارتفاع يموضة اللبت. -الخثرة

 -انخفاض نسبة الدنت ف  اللبت  -راك  ال  اس خدام لبت ذع يموضة  الية  :جفاف الجبن -2

تخزيت النبت ف  غر  بها يرارة  -% لبت الناموس  ال  اللبت البقر 20اضافة اكثر مت 

 % ععكود تياراا نوائية مباشرة . 80مرتفىة عنسبة ر وبة تقل  ت 

غيمر نييمر عبمة نسمبة  اليمة ممت ن ا الىيمن راكم  الم  اسم خدام لمبت  :وجود ثقوب فى الجبن -3

تلمموح يمموض النممبت  –بو ريمما القولممون ال مم  تنمم ك غمماداا كثيممرة عقممد تسممبن ان فمما  النممبت 

 عاالدعاا ع دم النيافة الشخ ية لل ناع تؤد  ال  نف  الىين.

 

 –راك  ال  اس خدام لبت غير نيير ت  يلبة ف  الحيائر الغير مهواه :وجود روائح كريهه -4

 -اس خدام ايواض عادعاا غير نييفة عمطهرة  -تؤد  ال  نف  الىين  دم بس رة اللبت

 دم النيافة  -اس خدام ماء ال رع عالم ار  ف  تنيير اقسا  اللبت عاالعان  المخ لفة

 الشخ ية لل ناع.

راك  ال   دم نيافة المناشر عينراا ال سوية  :وجود نموات فطرية على سطح الجبن -5

 دم اس خدام سورباا  - دم عكود تهوية غير مباشرة كيدة  -عارتفاع دركاا الحرارة بها 

البوتاسيوم ف  دنت اسطح النبت  عالبد مت تبخير غر  ال سوية عدنت اقرات النبت 

 % .3بمحلول سورباا البوتاسيوم 

  Mozzarella Cheese    تصنيع جبن الموزاريال -6

 المنشأ: ايطاليا.

 % ر وبة.50النوع:  كبت ن ر كا   

 قوام مغل   ال  مت الثقوب. فاا:المواع



 اللبت المس خدم:

  يىط  كبت كيد كدا عنو االكثر اس خداما   اللبت البقر 

   ال   تس هلك مباشرة المودارياللبت الغن  عيس خدم ف  بالد الشام ل  ني 

   ال مم  تسمم هلك مباشممرة كممما فمم  ايطاليمما عيموممت  الممموداريالاللممبت الناموسمم  ي مملح ل  ممني

 % عذلك لزيادة المواد ال لبة عالدنت15اضاف ة للبت االبقار بنسبة ال تزي   ت 

  لبت الما ز يس خدم ف  بىض دعل اعربا اإل ان الطى  ل  يوت مرغوب لد  الزعق

 .الم ر 

 : طواا ال نا ة

  اللبت إس الم .1

 ال رشيح .2

 ال نقية .3

%.عي   بىمد ذلمك مىاملمة اللمبت يراريما   لم   4 ل  يسن نسبة الدنت ال   تىديل  كمية اللبت .4

 دقيقة.  30-15م لمدة 5 65

% عي ممرل لمممدة  ن ممر سمما ة 2 - 0.5م عيضمما  لمم  بمماد ء بنسممبة ه 40-38يبممرد اللممبت المم   .5

 ل سوية اللبت. 

 %. 0.02ي   اضافة كلوريد الوالسيوم  .6

أمثالها  لم  يسمن تركيزنما ل سمهيل ع تنمان   4-3 ي   اضافة المنفحة بىد تخفيفها بالماء ال  .7

الحممرارة المناسممبة لل نممبت ثمم  نقمموم  تضمما  المنفحممة  لمم  دركممةع توديىهمما  لمم  كميممة اللممبت 

 -45ي رل اللبت لي نمبت لممدة .ال قلين  ند قبيل بدء ال نبت.  دقائ  عيوقر5لمدة  كيدا  بال قلين 

عبىمد مممرعر نم ا الوقمت يمم   م ْ 40 -28نم  حرارة المناسممبة لل نمبت عال لم  دركمة دقيقمة  55

 الوشر  ت  الماا تمام ال نبت.

سم   1×سم  1×سم  1االمريويمة الم  موىبماا  بواسمطة السمواكيت تقطي  الخثرة بىد تمام ال نبت .8

 دقائ . 8 – 5عت رل بدعن تقلين لمدة 

النهائيمة  طوة السمى ع ن   ملية رف  دركة يرارة الخثرة بىد تقطيىها الم  دركمة الحمرارة  .9

دقيقمة ع يمؤد  ذلممك الم  ععمول يموضممة  90 – 60( ع يم   ذلممك  مالل م 42لىمليمة السممى )

 %. 0.14الشرش ال  

 ال خل  مت الشرش. .10



سمم   20ع تمم   بىممد ان همماء السمممى ب نميمم  الخثممرة فمم  موىبمماا من يمممة الحخمم  تقريبمما  الشممدرنة .11

حمرارة النهائيمة ع ترت فموق بىضمها  لم  سمطح يموض ال نمبت ع لم  نفم   دركمة ال 20×

 م( لمدة سا  ان.42للسمى )

الفرم بىد ان هاء الشدرنة تقط  موىبماا الخثمرة الم  قطم  عمغيرة شمرائح ع ذلمك يسما د  لم   .12

 سهولة ال شويل ع الىنت . –ال خل  مت الغاداا  –تبريد الخثرة 

م  يح مو   لم   85 – 75ي   الىنت ف  ماء سما ت  لم  دركمة يمرارة   Kneadingالىنت  .13

% ملح مما يؤد  ال  عهر الخثرة عتحويلها ال  ك لة مندمنمة ع بال مال  يسمهل تووينهما فم  3

 ضفائر.  -كراا  –اشوال مخ لفة قوالن 

 سا ةيسل الطلن. 12 -1م لمدة مت  6-4% مثلك 20ال مليح ف  محلول ملح   .14

ت ف  م فاة لمدة سا ة لل خل  مت الشمرش الزائمد ثم  يمدنت سمطحة بمحلمول ي   ا راج النب .15

 % سورباا بوتاسيوم.2

 تخزن النبت منمدة لمدة  ام.ث  تىبوة النبت ف  القوالن ع  .16

 

  Cheddar Cheeseتصنيع جبن  التشيدر   -7

 المنشأ: اننل را )عنر إننليز (.

 % ر وبة.40النوع:  كبت كا   

 مغل   ال  مت الثقوبقوام : المواعفاا

  ث  يضا  الباد ء ع  0.7ت ن  مت لبت مىدل تركيبة بحي  توون نسبة الواديت إل  الدنت 

ي    Lactococcus lactis ssp. lactis, Lactococcus lactis ssp. cremorisنو 

م    ع بىد ال خثر تقط  °30% ث  تضا  عبغة األناتو عالمنفحة  ل   0.22ت بح الحموضة 

م  °39ع تنر   ملية السمى برف  الحرارة تدرينيا إل   3س  0.5ثرة إل  موىباا ينمها الخ

سا ة( ي   ت ل  12  - 4  ث  ي ر  الشرش   يل  ذلك  ملية الشدرنة )

(   بىد ذلك تفرم الخثرة لسهولة تىبو ها ع ال خل  مت الر وبة الزائدة   %0.55الحموضة)

القوالن المبطنة بالشاش الساب  تىقيمة بالماء السا ت ع % ث  ال ىبوة ف  2ث  إضافة الملح 

 %. 70م  عر وبة °15شهر  ل   24 – 12الوب  ع ال سوية لمدة 

 Limburgerجبن الليمبرجر تصنيع  -8

 المنشأ: امريو .

 النوع:  كبت ن ر كا .

 المواعفاا: النبت المسواة سطحيا  بالبو يريا



 - طواا ال نا ة  :

 م .°30ثانية   ث  يبرد إل   15م لمدة °72 ل  يبس ر اللبت  -1

 Lactococcusع  streptococcus thermpHilusيضا  الباد ء ع نو  بارة  ت  -2

lactis ssp. lactis 

 ( عي رل ن ر سا ة ل مام ال أيت.%0.02يضا  كلوريد الوالسيوم) - 3

 ال نبت. دقيقة ي   تمام 35م لمدة °30تضا  المنفحة  ع يحضت اللبت  ل   -4

م عذلك ل وويت غشاء شب  منف  °35بىد تمام ال نبت تقط  الخثرة ع تنر   ملية السمى  ل   -5

 يسمح بمرعر الشرش ع يحنز البرعتيت ع الدنت دا ل الخثرة  ث  ي   ال خل  مت الشرش.

 تىبأ الخثرة ف  القوالن الخاعة بها ع توض  األثقال لىدة أيام م  ال قلين.-6

 سا ة. 24م / °10(  ل  23%ليح  ف  محلول ملح )ينر  ال م-7

م  يي  تقوم الخمائر م  فطر اللبت األبيض ف  النمو ع فض °16تنر   ملية ال سوية  ل  -8

ع ال   تىمل  Brevibacterium linensف  وفر الحموضة الالدمة  لنمو ع نشا  الـ  pHالـ 

باإلضافة إل  توويت اللون األيمر  ل  تحليل  البرعتيت من نة مركباا الطى  ع الرائحة 

 البرتقال  المميز.

 

   Gouda and Edam Cheeseتصنيع جبن الجودا و اإليدام -9

 المنشأ: نولندا.

 % ر وبة )النودا(.45% ر وبة )االدام(  ن ر كا  44 -38النوع:  كبت كا   

 : المواعفاا

كن  مغلفة 2.5-2س     15: قوام مغل  قليلة الثقوب ت ن   ل  شول كراا قطر  جبن االدام

 بشم  البرافيت ايمر اللون.

قوام مغل  قليلة الثقوب ت ن   ل  شول كراا  -: كبت نولند  ن ر  ر    جبن الجودا

 كن .25-3.5س     50-25قطر 

 - طواا ال نا ة  :

 م .°30ثانية   ث  يبرد إل   15م لمدة °72ينر   مل بس رة  للبت  ل   -1

( عي رل ن ر سا ة ل مام ال أيت   عيضا  أيضا  %0.02يضا  كلوريد الوالسيوم) -2

 ل ر لبت( لمن  يدعح ال خمر الم أ ر.100ك  / 15الملون عن راا ال وديوم) 

 %  باد ء يامض الالك يك المحن للحرارة الم وسطة.0.5إضافة -3



س  ع  1دقيقة   ث  تقط  إل  موىباا قطرنا  30م /°30تضا  المنفحة عتحضت  ل  -4

%مت ين  الخثرة ع الشرش الم بق   10- 8تنر   ملية السمى  ت  ري  عض  

م عذلك لرف  دركة °55أع رب  كمية اللبت المس خدمة ف  ال  ني  ماء  دركة يرارت 

دركة دقيقة   عفائدة الماء المضا  ن  رف   30م لمدة °37يرارة الخثرة إل  

 الحرارة عتخفير سور الالك ود عبال ال  عقر نشا  بو يريا الباد ء.

 ي   تىبوة الخثرة ف  القوالن  ل  شول كور -5

 48( لمدة %24بىد ال ىبوة عالوب   ل  شول كرة   عي   ال مليح ف  محلول ملح  )-6

 سا ة   يل  ذلك  مل تنفير  ي   ت وون قشرة.

يوم ع تشم  قبل  42% لمدة 85م ع ر وبة  °15 تنقل إل  غرفة ال سوية  ل -7

 ال سوي .

 Roquefort Cheese (Blue Veined Cheese)تصنيع جبن الريكفورد  -10  

 المنشأ: فرانسا.

 % ر وبة.50النوع:  كبت ن ر كا   

قوام  ر  مىرقة بالفطر مت الدا ل ع الخارج ذاا  ى  ع نوهة  قوية  ذاا: المواعفاا

 بها.لشدة تحلل الدنت 

ت ن  مت لبت األغنام  ع ريقة ت نيىها بإ   ار ت   ببس رة اللبت ع تننيس  ع ذلك بغرض 

الح ول  ل   ثرة نا مة عاإلسراع مت  ملية تحلل الدنت بواسطة الفطر   يي  أن ال نني  

 Pencilliumيىمل  ل  ديادة سطح الدنت  يل  ذلك إضافة الباد ء عالمنفحة  ع الـ 

roqueforti     ث  تقط  الخثرة ع تىبأ  عتوب    عتنقل ف  عورة مىل  مائ  أع مسحوق كراثي

يوم تخرم الخثرة بإبر  اعة   بحي   18%   عبىد 96م عر وبة ° 12إل  غر  ال سوية  ل  

 شهور مت ال سوية ييهر نمو الفطر  ل  القرت. 3م    عبىد  6يوون قطرنا 

 

 Camembert cheeseتصنيع جبن الكاممبرت    -11

 المنشأ: فرانسا.

 % ر وبة.48النوع:  كبت ن ر كا   

يسو  سطحيا   Mouldقوام  ر  مغل  ييهر بها الطى  الفطر  : المواعفاا        

 . Penicillium candidumبالفطر

ثانية  ث    15م لمدة °72%  ل  0.16ي ن  ببس رة اللبت الخام ال   التزيد الحموضة ب   ت 

ر ل  1000مل/ 7% ععبغة األناتو بمىدل  2عيضا  الباد ء بنسبة م   ° 33يبرد اللبت إل  



م لمدة سا ة   يل  °32مل مت محلول مشب  مت كلوريد الوالسيوم عيحضت الخليى  ل   20لبت ع

ث  تقط   سا ة 1.5 م لمدة° 30ر ل ع تحضت  ل   1000مل/  100ذلك إضافة المنفحة بمىدل 

سا اا  عتنقل الموىباا ف   6- 5.5  ث  ي ف  الشرش  الل   3س  4- 3الخثرة إل  موىباا 

أع ية إسطوانية مت اإلس انلي  إس يل عتملح عي   ال لقيح بالنراثي   بنشرنا  ل  الخثرة  عي   

غرفة سا اا لضمان تودي  النراثي   عبىد ذلك تنقل إل   5ع 2ع 1ع 0.5ال قلين  ل  ف راا 

ا   ث  تىبأ ف  عرق ألومنيوم عتخزن  ل  دركة  12% لمدة  85م عر وبة °15ال سوية  ل   يوم 

 م.°25يرارة ال تزيد  ت 

 

 

 

 

 

 

 


