
 تسـوية الجبن

CHEESE RIPENING 

 

هىىاحدىىىلعحديات اىىكنحديجية ي هاىى حديىكتىى حديجىىاحنىىجرحا ىىاحدياىىبنح اىى حديةك ىى ح دياىىبنح

(حباىلحدنتجىىكمحتىنحات اى حدييىب ح هىاحهىبنحخىكياحتىنحديكاىرح حديةيىى ح green cheeseدألخض 

 ديىلهنحتىنحهى دحديت   ب حىاثحيغ بحا اىكحديكارحديحكتضاح ديت حاح يحسنحكى حتىنحديبى  نانح

 بحبسىى ي حىىاحدي ىرحت ى دح صى بحبستىجاياح تكىكالاحنحيىح Bodyديتزدقحتسباكحح ييى  حو دتىىك

يي  حخشنح ي جقلحي اليىلححTextureي ه دحتا رحديب  نانحىاحص رةح ا حذدئب ح ن كابىكحديبةكئاح

 ىىاحتىنحديفى كنحديت   بىى حىاىثحيىىرحنبىلدحهزيرىىكنحديندى ةحىىاحديةىىلتكلحتىوحباضىىىك( ححي حفى  حا

رحديت  ى بح( حاىديابنحديةك  حديتس دهح حذدنحديق دمحديك عحديت  ح ديج كابحديةكارحديت ت ح ديك

ب  اىكحىاحىاحىا دنحخكص ححنستاحبحا دنحديجسى ي ححنحىدحدرهىكنحىى درةح رال بى حتسىبا ح

تااة حي ج ةحتنحديزتنحولحنف حدياحاكتانحد حدكد حىسبحت عحديابنحىاثحيحلثحي اىبنحتات اى ح

حدنحديبا كاتاكئا ح ديكبااا حنسكالحا احدظىكرحديف كنحديتتازةحيي حت عحتنحديابن.تنحديجغا 

  ripening agentsعوامل التسوية 

ح بلدئ ىكح -1 ح حح Rennet and Rennet Substitutesديتة ح  حديببسان ح  حدييات تان  

حديب  نةازحديتاي  با(.

 بيج يكحديبكدعمحىاثحبالحت نحدينسيكحنجح رحدإلتزيتكنح. -2

 . Milk enzymes دإلتزيتكنحديت ه دةحبكي بنحالباااك ح -3

حىتضحديب  با تاكح -4 حبيجا يك حتد  حديدكت ع حديبكدعم حاةىك حديةكنا  ح دإلتزيتكن ديبكدئكن

  دي ك يكنح دينتكئ .

5- Non-Starter bacteria (NSP)حأ حح حديند ة حأ  حدي بن حديا حنف  حول حديجا ديبيجا يك

 ديبيجا يكحديتقك ت حي تاكت  حديح دري .

 

 مواصفات حجرات التسوية:

دتىىق (حيسىىى حنة ا ىىىكحنحح–ياىىبحد حنيىى  حخكياىى حتىىنحديشىىق قحذدنحدتىىك ح حهىىلرد حح

هاا  تاجى دنحح–نحج عحا احىجحكنحي جى ي حهالةحدياز حتز دةحبكيتاىلدنحديسمتى ح ن تى تج دنح

قىىلح(حدتن ك ىىكحاىىنحذيىىكحيزيىلحتىىنحى%95-75......(حديسمتى حيقاىىكضح  ىبرحدي ال بىى حديةسىىبا ح ح-

دي ال ب ح يسببحنشققحدنو دصح حالمحدتج كمحشي ىكح حميكدنىىكحيسىكالحا ىاحتتى حدي ك يىكنح اى ح

م(حىسىىبحتىى عحديجسىى ي ححبىىىكحد حهح15ح–ح0ديت   بىى حتىىوحظىىى رحنبقىىوحىىىاحدنوىى دصح حديحىى درةح 



نحجىى عحا ىىاحدرىىى حتفىىةا حتىىنحتىى ددحيسىىى حنة ا ىىىكح نحنسئىىرحتتىى حدييكئةىىكنحديحاىى حديلواقىى ح اىى ح

ذدنحنى ي حتاجلي حيجق ا حديا كفحديسكحاح ذدنحد كمةح ىاا  حىجىاحنحنى ا حدن ىكمهححديت   ب 

حديق ي حا احتشكالحديبيج يح دي ك حك يكحىجاحنحيحلثحدكسلةحي لهنح.

ح

ح

 غرف تسوية الجبن

 

 طرق التسوية :

 : التسوية الداخلية 

حىاثحيي  حديةشكال حديجس ي حنحدحظ  فحنتةوحتنحتت حديتاي  بكنحتكحاك دنيضاححنجر

حيبكامحتنحتال حديجس ي ححىاثحيي  حديةشكالحدنيضاحددخ حديابنحىقرحي عحنستاح تحل دحتتك

حتنحديلدخ حدياحدينكرل حديجس ي  ح توح ىاثحنبلد ح ديب تسك ( حهلد  حديابنحدياكى  حىاحىكي  نسجنلم

حباضحأت دعحديابنحدياكى ح ديجشالر(ح باضحدت دعحتف حدياكى ح دنيلدم(.

ح

  حالخارجية او السطحيةالتسوية

نجرحديجس ي حنحدحظ  فحنشااوحديةت دنحديسكحا حتنحبيجا يكح دي ك يكنح حختكئ حي اح

ح حديك ع حديابن ح  حديابن حددخ  حإيا حدإلتزيتكن حإتجشكر حا احح-ذيك حيجات  حديك ع( حتف  ديابن

س عحتد حهبنحدييتتبا ح هبنحديب دعحديت إتضكلحديابنحىاثحنبلدحديجس ي حتنحديسك حدياحديت كز

حبكي ك  حح P.camembertiتكحاك حببيج يك حB.linens هبنحدي تب ه ح ديب يكحديتس عحتكحاك

ح ي دحيابحد حيي  حىارحدو دصحه هحدنت دعحصغا ح تسكح حديشي .

 ىاحباضحدنىاك حيتينحدياتوحبانحديك يقجانحأعحنس عحتكحاك ح ددخ اك حكتكحىاحىكي ح

حتج اج   حأ  حدي ك  ر ح  حدياكى  حديةف  حبةت ححديابن حنست  حي ابن حنس ي  حبكه دم حنست  حىإتىك )

حديتاي  بكنحديسكحا ح ديلدخ ا حىاحت  حدي ود.

 

 



 

 

 العوامل التى تؤثر على تسوية الجبن 

 التركيب الكيميائى للجبن: -1

 نسبة الرطوبة -أ

حتجاا ح حدخ ع حديا حص رة حتن حنح   حيحلث حول ح  حبكيابن حي تكم حص ر حاسث ي هل

حيةج حاةىكحنح رحباضحديتكمحديت نبرح حه هحديف رحها:ـديج كاسنحبكيند ةح حديجاح

 هاحديجاحنةجش حىاحديند ةح حنحت حديت ددحدي دئب .حFree Waterتكمحى ح -1

هاحديتكمحديتحا محأ حديتتجصحب دتك حو ةحHygroscopic Waterتكمحتتجصحح -2

 ديا بحبانحهزيركنحديند ة.

حت نبر -3 حديبةكح Bounded Waterتكم حديج كاب حىا حديلدخ  حخكص حتكم حي ند ة ئا

حديب  نان.ح

 دهرحه هحديف رحهاحديتكمحديح ح دي عحيست حبحل ثحديج كاسنحدييات ىا ي حديتنج   ح

 ن ابحد رحىاحتت حديتاي  بكنحىاثحيي  حتت حديتاي  بكنحىاحديند ةحديتةن ض حدي ال ب حأو ح

حدي حديابن حىا حديجس ي  حتال  حىك  ح ا ا  حدي ال ب  حديت ن ا  حديند ة حىا حتت هك حدي ال ب حتن ت ن و

يي  حدت عحتنحديابنحتةن ضحدي ال ب حىاثحيي  حديجح  حىاحديابنحت ن وحدي ال ب حدا احتنح

حديابنحتةن ضحدي ال ب .

ح

 % نسبة حموضة الخثرة : -ب

حيي  حديحت   حمدئلةح حىاةلتك حديابنحبةسب حىت  جىك يجكا حديج كابحديياتاكئاح حو دم

حتا ت حذ  حي يس  حوكب  حهشحىبابا حتةن ض ن دعحدياحو دم حا احتت حح  حنكاا  حديضك حي حت     

%ححداةكمحات ا حح2.25ديتاي  بكنحبىك حىاثحد حتسب حديسكج محديتجبقا حىاحديند ةحني  حى دياح

ي مححه حح14-7دييب ح ه هحدييتا حنجح  حبالحي تانحدياحه  ك مح هكنكج مح يجبقاحآاكرحتة حبالح

ح حديبكدعمح ححpHي دعحىاح ه دحديت  حدياحخ ضحوات حديـ ىاحديابنح حبالحذيكحىك حتشكالحبيج يك

ىك يكنحديجس ي حنحلثحتات ا حتنحديجغا دنحديبا كاتكئا حا احتي تكنحديند ةحيةج حاةىكحباضح

ح حديـ حديجاحن ىوحوات  ححpHديت كبكنحديق  ي  حديـ حديجغا حىاحوات  يسببحنجكبوحىاحخك دنححpH ه د

ديتتازةحيي حت عحىاثحولحيجي  حالارح ا حت   بححبكنحديكارح ديةيى كات ا حديجس ي حتي تكحت 

حىاحديت دى حدن ياحيية حينج اح ي ى حبلنحتة حديكارحدنتكتاحىاحتىكي حات ا حديجس ي .ح



ح حديـ حوات ححpHك يكحن ا حوات  حديابنحىاثحد حيي حدتزير ا احديةشكالحدنتزيتاحبند ة

حديكارحديت حا احديتد احيةشكال ح.ح ولحي ىظحظى رحباضحدنالات ح ا حح pHديـ ديت   ب حتةىك

ح.ديت ن وححpHوات حديـح

ح

ح

 

 فائدة الحموضة فى عملية التسوية :

دره حنح  حديب  نانحدكب حتنحديلهنحاةلحدتن كضحديحت   ح بكيجكياحيي  حديكارحردهوح -1

حإياحت دن حنح  حديب  نانحكتكحىاحهبنحديا ددح دنيلدم.ح

حديجلرلح -2 حتو حي ند ة حديجة اتا  حتد حنن ضحديق ة حىاحديابنحدياكى  ىاحنح  حديب  نانحكتك

 دنتاةك .

 ككميةكنحدىكدي .دككميةكنحدييكيسا محدياليلةححإياحبكردي حت   حد رحىاحنح  حبكر -3

 تسب حديحت   حديت ن ا حناكاحو دمحت جدحوكب حي يس حتد حهبنحديق يش. -4

 تسب حديحت   حديتةن ض حناكاحو دمحال ي حت  حتى حديجقكاو. -5

ح -6 حديكار حديت ن ا حيجي   حديابن حان حديحت    حديتةن ض  حديابن حىا حأكب  حبتال  ديت 

 ديحت   .
 

 نسبة الملح فى الخثرة -ج 

حديكارح حديابن ح ييسب ح حديجس ي  حات ا  حية ار حىاث حديابن حىا حتىر حد ر حديت   ي اب

حديق ي  حديتي ت ح ديت   بح يزيلحتنحتسب حدي يوح ي حنأاا حىكىظحي ابنحىاثحيتةوحتت حبيجا يك

يزيلحتنحصسب حديند ةححDehydrating effect مدنح ديدق بحىاحديابنح ي حنكاا حتا  حي غك

حتوحني ينحوش ةحص ب حنحتاحديابنحتنحديج  ح ديض رحداةكمحديةق ح ديجلد  .



 

%حىاحباضحدنت دعحتد ح2-1ننج  حدت دعحديابنحىاحتحج دهكحتنحديت  حىاثحني  ح

 حديابنحديتا قحبكي ك ح ي هوحنكاا حديت  حا اح%حىاحدت دعحدخ عحتد4-3هبنحديجشالرح ني  ح

تت ح تشكالحديتاي  بكنح تشكالحدنتزيتكنحا احتسبج حىاحدي ترحديتكئاحي ابنح يا حتسبج حىاح

%حت  حني  حتسب حديت  حىاحدي ترحديتكئاحي ح2%حرال ب ح ح40ديابنحىاثحديابنحديتحج عحا اح

ح5 حي حديقلرةحا اح%ح ننج  حا دت حديجس ي حديتنج   حىاحتلعحنكا هك بةسب حديت  حىاثحباضىك

حىتدسح حت ن ا  حت   حتسب  حح S.lactis subsp cremorisنحت  ح2يجحت  ح   L.lactis%حت  

subsp lactisحت  ححيينحدتن كضحتسب حديت  حىاحديابنحدياكفحيسببحتت حي  ك يكنح6يجحت حح%

حديت   حتن حن كازدنحت ن ا  ح دتجنلدم حتكحىك  ح ا ا حديابن حددخ  حتنج    حدي د  ا احح ظى ر

ح حهبن حي نتكئ ححLimburgerتك  حيست  حتتك حىاىك حديت   ب ح ا  حديتاي  بكن حتت  يدبر

B.linensح حيى هحديابنحتنحديةت .ديتسر ي حانحديجس ي حديسكحاح

حا احذ بك ح حي ا  حيية  حديب  نان حنح   حتال  حتن حيق   حتتك حي بيج يك حتدبر حنكاا   ي ت  

حباضحديت كبكنحديةاج  هاةا حبكيابنح ديجاحنحسنحتنحو دمح ديج كابحديبةكئاحي ابن.

 ولحي ى حديجت ا حباضحدياا بحىاحباضحدت دعحديابنحتد حدنهبك حديس يس ي حذدنح

ىاثحين ضحتنحىارحدياا  حديتجي ت ححىاثحنجكا حبيجا يكحىتضحديب  با تاكحديتنت ةححدياا  

%ح حيسىظحذيكحاةلح2.5يسكجكنحتةجا ح كمحاكتاحدكسالحديي ب  حىاثحيق حد حيق حديةشكالحاةلح

حدياحح حديت   حدتن كضحتسب  حباةتك حديحار حصغا ة حدياا   حىاثحني   حبكيق بحتة  حد  حديابن تك 

ح.حححOversettingياي حدعحني ينحاا  حبيتاكنحمدئلةحد تكحيستاحبـح%حن دعحدياحد0.5

حدرجة الحراره فى حجرة التسوية -4

ن ا حدره حى درةح  فحديجس ي حا احتال حتت ح تشكالحديتاي  بكنحح ك يكحدتزيتكنح

حإتن ضدحانحديلره حديتد اح ديجس ي ححتتكحي ا حا احتال حديج كاسنحديبا كاتاكئا حبكيند ةحىإذد

س ي حديابنحيق حتال حديةت ح ديةشكالح ديج كاسنحديبا كاتاكئا ح دياي حدذدحإرن ادحانحديلره حيج

حىاثح حدي تكا  حدية دن  حني   حىا حهةككحنلرل حيي   ح ن حتال  حىاثحيزيل حديابن حيجس ي  ديتد ا

حنجي  ح ننج احبس ا حتتكحيةج حاة حت دن حتىكئا حتنج   ح اكدةحن ى حبىكحاا بحبكيكار.

حبانح نج د حح حدت دعحديابنحتك حتا ر حنس ي  حى درة حه13-4دره  حىك حديابنححم  اكت 

تةن ضحدي ال ب حيس عحا احدرهكنحى درةحدا احتنحديابنحت ن وحدي ال ب ح هبنحنشالرحنس عح

حي مح(.حح14-10محيتلةح°15-12شى ر ححديابنحديس يس عحنس عحا احح6محيتلةح°10ا اح

ح

ح



 المثبطات -5

ح ديتضكددن حديت  ا  حنحي ت دد ح ديتدبككنحديتنج    اا ا احتت ح تشكالحا دت حأديحا ي 

 ديجس ي حديتنج   حككئةكنحىا حدواق حد دتزيتكن.ح

 

 ثناء التسوية:أالتغيرات التى تحدث 

  Glycolysisديجس ي حهاحات ا حإتزيتا حيحلثحخسيىكحتات ا حتنحديج كاسنح هىاح

نغاى دنحىىاحن كاىبح ديقى دمحديبةىكئاححهتااىكحن دعحديىاحىىل ثح Lipolysis ححProteolysis حح 

ي ابنحىاثحنيجسبحديابنحديكارحديت   بح ديق دمحديك عحديت  ح ديج كابحديةكارحديت تى  ح تىنح

حدهرحه هحديج كاسنحتكحي ا:ـ

 أوالً: تحلل كربوهيدرات اللبن

يجح  حتي حدي بنحب دتك حديتاي  بكنحديكبااا حبكي بنح ك يكحب دتك حبيج يكحديبكدئحإياح

حديج كابح حا ا حي ا  ح ذيك حأخ ع حىتضا  ح أتسح ح أتسى  ح ىتضحديسكجاك حدىكدي  تي يكن

حن حتجاا  حىاثحد حباضحدت دعحديابنحيحلثحنح  حأديبةكئاحي ند ة حا احهزيركنحدييكمينح  اا هك

حديسكج محوب حديجابنحتد حهبنحديجشالر حديجابنح ححتا ر حديجح  حبال  ديباضحدنخ حيحلثحتا ر

(حن قلحىاحديش شح يي  حتسب ح%98-96با ةحتنحديسكج محد حىكتضحديسكجاكح ىاثحد حتسب حك

تكا حتنحصةكا حديابنحح48%ح يجبقاحداكرحتة حبكيابنحبالح2-1ديسي حىيحديابنحدياكديحديككملح

تنحديجنزينحىاحديابنحدياكفح حيج و حذيكحا احتسب حديت  حىاحح14باةتكحولحنحي هلحنتكتكحخس ح

حن حا ا حبةكم حتد حديند ة حديتت   حديتن   حديك ع حديابن حىا حىا ح دتك ح حديبكدعم حتشكال حا ا كاا هك

دشى حتنحديجنزينح ىس حذيكحح6ديلتاكالاح هلحدت حيحج عحا احتي حديسكج مح دياسكج محىجاح

بك حتسب حديحت   حديتجي ت حح ك يكحتسب حديت  حددنحدياحندبارحديبيج يكحديتتح   حيسي حدي بنحتتكح

ح يتينحن نافىكحككيجكيا:ح ت ن ا حتة حداةكمحىج ةحديجنزينحددعحدياح ه دحتسب 

حتي حديسكج مححيجح  حإياحه  ك م حهكنكج م.ح-1

حيجح  حك حتنحتي حديا  ك مح حدياكنكج محإياحىتضحديسكجاك.ح-2

حح-3ح حديف رة حىا حت دم حنكجكنحككيسا م حىاحص رة حدتسى  حديا حىتضحديسكجاك د حح Dنح  

ح.Lديف رةح

حنح-4 حيجرحيج و  حىتدس حب يك حنق م حديجا حديبيج يك حت ع ح ح  حدنكسااان حن كاز حا ا حديسكجكن تدا 

حدياحخسنح حاكتاحدكسالحديي ب  حب دتك ح ح حبيج يكحىتضحديب  با تاكححNSLABنتداسهك بةتك

 نتد ىكحدياحخسنح حب با تكنح حاكتاحدكسالحديي ب  .ححح



 

 ثانياً: تحلل البروتين

يالحنح  حديب  نانحىاحديابنحتنحدكد حديج كاسنحدهتا حىاحنكاا هكحا احو مح حديج كابح

حهبنح حىا حكتك حبسار حنح   حتن حديابن حىا حديب  نان حنح   حينج  حتال  ح  حديابن حالار ح  ديبةكئا

حىاحديابنحديتا قحبكي ك ح حيةج حانحنح  حديب  نانحىاحديابنح ديت دمدريسحدياحنح  حكبا حكتك

نح م حهزئاحت ن وحح حببجالدنحذدنح م حهزئاحتةن ضح حأىتكضحأتاةا ح حذيكحببجالدنحذد

حيسكهرحىاحنس ي حديابنحتنحخس :ـ

ولحنسببحباضحدنىتكضحدنتاةا ح باضحديببجالدنحظى رحالا مح ا حت   ب حتد حديكارح -1

 .Bitternessديت ح

 .PHنجي  حدنت تاكح ديجاحن دعحدياحديجغا حىاحوات حديـح -2

حيحلثحنغا حىاحديج كابحديبةكئاح و دمحديابن.حPHنح ديجغا حىاحوات حديـحنح  حديب  نا -3

 عوامل تحلل بروتين الجبن 

 ديتة ح ح حبلدئ ىك. -1

  دتزيتكنحدي بنحديكبااا حدنخ ع.حPlasminديـح -2

 دنتزيتكنحديجاحن  مهكحبيج يكحديبكدعمح ديجاحنجح رحبالحنجح  حدينسيك. -3

حفحبيج يكحديبكدعمح ديجاحنجح رحبالحنجح  حدينسيك.دنتزيتكنحديجاحن  مهكحبيج يكحبنس -4

ح

ح

ح

ح



Milk Casienح

 

Chymosin, starter, NS Flora 

 

High M.W peptide 

 

Chymosin, starter, NS Flora 

 

Low M.W peptide 

 

Starter, NS Flora 

(Non enzymatic reactions) 

    

 

Amins     Aldehyedes, Alcohols     SulpHur Compound                  ح

ح



ح

 تحلل الدهن -ثالثا 

ح حنتد  حىتدس حديابن حية ع حنباك حديلهن حنح   حدره  حكتا ح2نجبكين حدهتكيا حتن %

%حىاحديابنحديتا قحبكي ك حح20-5ديا اس يلدنحديدساا حبابنحديا ددحىاحىانحولحنج د ححتكحبانح

ح حديكبااا حدي اباز حدتزير حديلهن حا دت  ح ديتاي  بكنح تن حديبكدعم حبيج يك حن  مه حديجا حد  بكي بن

حديبكدعمحك يكحتسجن صحديتة ح ح اااة حديتة ح ح دتزيرحدنتجا يزحديجاح دنخ عحبنسفحبيج يك

حديبكدعمح ذيكحيةج حاة حدت  ددحيسىتكضحديلهةا حىاحص رةحى ةح ولحن ا حت اا ح ن  مهحبيج يك

كص حىتضحديبا ن يكح ىاحباضحدت دعحديابنحه هحدنىتكضحا احباضحديغا بحىاحديكارح خ

الاتىكحبكنىتكضحديلهةا حيي  حتةن ضح ولحي هوحذيكحنتجىسكحهزمححا أتد حديتا قحبكي ك حن

ح.pHتنحه هحدنىتكضحىاحتاكدي حدنرن كعحىاحوات حديـح



ح

حح حتسكر حال يق حان حدنىتكضحديلهةا  حنتدا  حأكسلةحح β-Oxidation يجر حيجر  خسيىك

حديت كبكنحديحتضحديلهة ح ه ه حت كبكنحديتادا حكاج  ح حديي ب كسا حياجي   حتزعحتات ا  احار

حهاحديتسر ي حانحتيى حديابن.

ح



ح

 السترات -رابعا 

تكن حنتدا ىكحديسج دنحدىلعحديتي تكنحديكبااا حبكي بنح ديجاحنج دهلحبةسب حتةن ض حح 

 Diacetyle ت كبكنححديلدعحدتجا ححLeuconostoc, L.Lactis ssp diacetylactisب دتك ح

حديت كبكنحهاحديتسر ي حانحديةيى ح ديكارحىاحح ت كبكنحديي ب تا  حديي ب  ح ه ه  اكتاحأكسال

ح حهبن حتد  حديابن حديابنححCottageباضحدت دع حىا ح   ح حد ر حديت كبكن حيى ه حيي   حن  ول

ح.ديجس ي حدياكفحتد حديجشالرحىاثحولحيحلثحن كا حباةىكح بانحتي تكنحدخ عحداةكم

 

 التغيرات الجوهرية التى تحدث فى الخثرة خالل التسوية:

حباضحأت دعح ح ىا ح ديكار حديق دم حىا ح د ح  حيجغا دن حديجس ي  حخس  يجا ضحديابن

حديابنحيحلثحك يكحنغا دنحىاحديج كاب.

          Body القـــوام  

حديابنح(ح يةلرلحنحج حص كنحتنج   ح:حConsistencyو دمحديابنح حنتكتكح

ححFirmnessديفسب ححححح-

حح    Elasticity  ديت  ت حح-

حح      Plasticity دي لدت حح-

ححCohesivenessديجتكتكحح-

حتنح حكبا ة حكتا  حدي يحيح   حدإلتزيتا حبكيجح   حديف كنحأتكتك حديجغا دنحىيحه ه ن نبر

حدي دئب  حإياحديف رة حديابنحصسبج ح ت  تج ح يفب ححدييكمينح ح ا حدي دئبح(  تجاا حي يكحي قل

حأكد حال د ةح ىيحديابنحديتةن ضحىيحتسب حدي ال ب ح يفب حأكد حوكب ا حي ج جدح.



ح

حديككمه حإياح حتنحديحكتضحخس حات ا حديجفةاوحنتا حديند ة حني ينحكتاكنحكبا ة اةل

(ح ناةيحصا ب ححShortا حديق دمحديتج جدح ني  حتى  حدييس ح يك قحا احه دحديق دمحدي  ظح حوف

اةيحإتك دت حديند ةحبل  حكس ح ديق دمحديقفا حبكي  رحتنحأت حاابحىيحأ  بحدنت دعحإنحأت حتىرح

حىيحىكي حهبنحككي يي  رنح.

حديجشالرح حديابن حنفةاو حخس  حديحت    حإتجكل حىي حديلواق حديجحير حهلد حديتىر تن

حديق دمحديقفا ح ديس يس يح دي أضحي تحكى  حا احت  ت حديند ةح نحكشاح

ح

          Flavourالطـــعم 

حديككمه ح حي هلحىيحديند ة حتجاا حن دم حخ ارحتنحديت كبكنحباضىك حنةشأ ص  حديكار

ح دنخ عحنةشأحتنحديجح  حدإلتزيتيحي دىلح حأكد حتنحتي تكنحديابنح.

حتنح حدييتاكنحديسمت  حبإتجكل حنست  حبك يق  حديابن حصة حتن حك  ح نس ي  حنفةاو يجر

حديفة ح ح بةكمدحا احذيكحىإت حيج نبحا احالمحك كي حأ حميكدةحىاحت كبكنح ديةيى حديتتازةحيى د

كتا حأيحتنحديتي تكنحديض  ري حي كارحظى رحاا بحىاحديكارحشأتىكحىيحذيكحشأ حني ينحأيح

حت ددح  يب حأ ح ا حتدكيا حىاحديابنح.

حأت حي ابن حديتدكيا حديكار حان حديتسر ي  حبكيت كبكنحدية اا  حن حدإليتكم حديفا ب  حبكيغ  

ديكارحيةشأحتنحخ ارحتاقلحتنحت كبكنحباضىكحي هلحبيتاكنحصغا ةحهلدح ح تنحديت كلحأ حك ح

تنحىكتضحديسكجاكح ك  ريلحديف دي محبكيج كازدنحديجيحن هلحبىكحك حتةىتكحىيحديند ةحيسكهرح

نةشأحتنحت دن ححىيحص  حديكارحدينكص حبكيابنحإنحأتىتكحيسجنلتك حكن  ا حي كا محديتتازةحديجي

حنح  حىكتضحديسكجاكح أتسححديسكجكنح ديسج دنح ديب  ناةكنح ديله  ح.

 أهم العيوب التي تظهر أثناء التسوية :

 نمو الفطريات على سطح الجبن : -1

نةت حدي ك يكنحا احتك حديابنحديت ن وحىيحتسب حدي ال ب حكتكحنةت حا احهلرد ح رى فح

ديتةكتب ح يج نبحا احذيكحإتجكلحديا داارحدي ك ي حديجيحن  ثح  فحديجس ي حاةلحن ى حدي ال ب ح

حدو دصحديابنحدياليلح ياسلحه هحدي كه ةح:

حدياةكي حبكيجكىا ح.ح-أ

ح -ن ح: حتد  حي  ك يكن حتدبك  حبت كبكن حناكت  حار حددىئ حنة ا  حبتح    حرى ف ح-السم

ح.ح10%تح   حدي  رتكيانح

ح



حهزمحىاحديت ا  حك  رحتشرح.ح5000تح   حيحج عحا احح-حححححححح

حت كبكنحدنتةا محدي بكاا ح.ح-حححححححح

حديجبنا حبكي  رتكيلهالح.ح-حححححححح

حدتجنلدمحالسمحيحج عحا احت ددحتدبك حي  ك يكنح.ح-ث

حناقارحه حىا دنحديجس ي حبكنشا حى قحديبة ساا ح.ح-ل

ح

 تكوين الغاز : -2

حكبا ة حتشي   حي غكمدن حديتي ت  حدييكئةكن ح ديابنححتشي   حات تك حدنيبك  حصةكاكن ىي

حخف صكح هيحظكه ةح ا حت   ب حىيحصةكا حدنيبك ح تةجاكنىكح.

حدييكئةكنحديحا حديلواق حديتسر ي حانحإتجكلحديغكمحهيح:

ح.ح Escherichia coli and Eerobacter  aerogenes*حبيجا يكحديق ي  حح

حدألهةكضحديجكيا ح:*حدينتكئ حديتنت ةحي يج محتد حدنت دعحديجكبا ح

Candida , Torulopsis and Saccharomyces حدنت دعحنةج حدييح  ح حح  ه ه

CO2حتنحح حديج  ث حال يق حان حديقشلة حأ  حدي بن حإيا حدينتكئ  حه ه ح نف  ح ديقشك  حديح اب ىي

حدند دنح دناسفح دي ضسنحديحا دتا ح.

حح- ح ح Leuconostocsدياة ح حديجنتا  حدياة حتنج ك  حه د حني  ح أى دد حديجي هي

ح.ح2COديدق بحديفغا ةحىيحديابنحديشالرحتجاا حيجي  ح

اكدةحتكحن ديحيكى رحديغكمحىيحح Clostridium دييكئةكنحديسه دئا حديجكبا حي اة حح-

حديتةجاكنحديجيحناكت حبتاكت  حى دري حاكيا ح نحلثحتجاا حي ج  ثحتنحديج ب ح دي  ثح.

 ديجاحننت حديسكج محح Bacillus Polymxaد حدنت دعحديتي ت حي ا داارحديى دئا حتح-

حبكإل كى حإياحت كبكنحالاكرةح.ح 2CO  ح2Hإياح

حديجفةاوح حتن حت ى   حأي حنحلثحخس  حديابن حىي حت   ب  حديغا  حديغكم حني ين ظكه ة

حىيحديتقكمحدأل  حا احأت دعحدييكئةكنح حدياابحظكه د  ديجس ي ح يج و حديزتنحدي يحي ى حىا حه د

حأالددحدييكئةكنحديتةجا حي غكمحىيحدي بنح.حهةككحت اانحتنحه هحدي كه ةح:ديتةجا حي غكمح ح

:حنحلثحىيحىكي حن  ثحدي بنحبلره حكبا ةحببيجا يكحديق ي  حأ حاةلححظاهرة تكوين الغاز المبكر -1

دتجنلدمحيبنحيرحنجرحي حات ا حديبسج ةح.نحلثحه هحدي كه ةحخس حالبخحديند ةحدنت حدي يحي ديحإياح

 ةحا احتك حديش شحىيحى ضحديجابنح. ي نبرحىل ثحه هحدي كه ةحىيحىف حديفا حال  حديند

حه دةح حذ  حيبن حدتجنلدم حاةل حديتاي  بي حديةت  حيشاو حدي ي حديا  حى درة حإلرن كع خكص 

حتاي  با ي ها حتةن ض ح.



ييد حه دحدياابحىاحديابنحديلتاكاليح هبنحديي خحت  دحي  ج دنحديك ي  حديجيحنجا ضح

حبأ حديند ة حيابحدنخ حىيحدناجبكرحأ حىاىك ح. حتةكتب حيج كحديبيجا يك ى دضحديجابنحيلره حى درة

حتكح حإياحىل حي حت    حتقك ت  حديبكدئحنتىك حببيجا يك حبتيك حندباكىك حديق ي  حتنحديفا ب  بيجا يك

حديابنح حصةكا  حىي حديتسجنلت  حديح درة حدرهكن حك  حا ا حهالد ح نةت  حديسكج م حننتا   يتيةىك

حتنحت داكةحت كى حدي بنح بسج ن ح.ح ي حلحتةىكحنبل

يتينحأ حنق محبى هحدي كه ةحدينتكئ حيسكج م  ىيحىكننحأخ عحيي  حديسببحدياف يكنح

ح حتد  حي غكم ح ديتي ت  حي ا داار حديتي ت   Bacillus Polymyxa and Bacillus ديى دئا 

 macerans2  ديجاحننت حديسكج مح نةج ححCO2 حH بكإل كى حإياحىكتضحدين اكح كح  حح

حدإليدكي ح.

حناقبححظاهرة تكوين الغاز المتأخر : -2 حديجي حدي ج ة حىا حديابن حىي حديغكم حني ين حان ابكرة

ديفةكا حببضا حأتكباوح.حاكدةحيي  حديسببحىيحظى رهكحديبيجا يكحديتجا ات حديسه دئا ح ديتةجا ح

ح حي اة  حديجكبا  حدح Clostridiumي غكم ح ننج   حاق بح. حتن حديااب حه د حىي حنحلث حديجي يشلة

حصغا ةحتج  و حإياحأاشكشحكبا ةحتنحديدق بح يج و حذيكحا اح:

حكتا حديغكمحديتجي  ح.ح-1

حتال حني ينحديغكمح.ح-2

حت  ت حديند ةح.ح-3

حي ت  ح ديحكتضح نحنةت حبسى ي حىيحديابنحنتىكحنحجكلح *حه هحديبيجا يكحىسكت حهلد

هكح.ح نج دهلحه هحديبيجا يكحىيحديستكدح ديج ب ح ديساسلحدي دئح.ح يتينحيلره حتدكيا حتااة حيةت 

حديجحيرحىيحديحلحتنحه هحدي كه ةحانحال يقح:

حإتجكلحى ابحخكياحنق يبكحتنحديتاي  بكنحديتسر ي حانحه دحدياابح.ح-1

ح تك حني ينحىت   حاكيا حىاحديند ةح.ح-2

حديج تا حديتةكتبحدييكىيح.ح-3

 ديتةج حبكتجنلدمحباضحتسننحبكدئحبيجا يكححNicin يح حديةاسانحابدحأ حديتضكدحديحا -5

ح حديحا ي حديتضكد حيضكف ح ول حدي كه ة حه ه حىي حنجحير حديسكجاك ت س ححNisinىكتض

ح خكص حىاحديابنحديتكب خح.

ح

ح

ح

ح



 Rind Rot تعفن القشرة  -3

ن دكرحدي ال ب حا احتك حأصةكفحديابنحدياكفحنست حي نتكئ ح دي ك يكنح ديبيجا يكحح

ديتح   حي ب  نانح أت دعحأخ عحاليلةحتنحدييكئةكنحديحا حديلواق حبكيةت ح نسببحديك د ةح اا بح

ىيحدي   ح ني ينحتيىكنح ا حت   ب ح. ياسلحذيكحنبلحتنحديتحكى  حا احه كفحتك حديابنح

حبنحانحديى دمحبكيجشتاوحأ حديجغ ا ح. از حتك حديا

   Miscellaneous Flavor Defectsعيوب الطعم المختلفة   -4

حأ ح حديحا د  حأ  حدألاشكب حأ  حديغ دم حتن حني   حأ  حإتك حدنتبكب حتن حدياليل حتجاا  نةشأ

حإياحذيكحتنحدنتبكبحديجيحن ديحإياحظى رحدياابحىيحديح ابح دتجقكي حإياحديابنح ديح كئ ح تك

حديتفةوحتنحه دحديح ابح.حهةككحالا محنةشأحتجاا حديةت حديتاي  بيح ديجاحتنحأتد ىكح:

ح ني  حتجاا حتت حديبيجا يكحديتح   حي ب  نانح.حBitterness*حديت درةح

ح*حالارحدي ككى حأ حديكارحديتجنت حتجاا حيةت حبيجا يكحديق ي  ح دينتكئ ح.

ح حدي ابااز حإتزير حيةشكال حتجاا  حديتجزتخ حديكار حب دتك ح* حديت  م حأ  حبكيح اب ديكبااي

حدييكئةكنحديتح   حي له  ح.

   Color Defectsعيوب اللون  -5

دألي د حديغا حتدكيا ح كيبكحتكحنةشأحىيحديابنحألتبكبحتايكتايا حإنحأ حباضىكحيةشأحتجاا ح

قوحديت  ت حيةشكالحدييكئةكنحديلواق ح.ححن   حديسك ح كيبكحتكحيي  حتنحديج   حدي ك يح.حد حني ينحديب

 ددخ حديابنحديشالرحكتكحىاحديبقوحديفلأةحديجيحنسببىكحديسسننحديتةجا حي فبغ حديجكبا حي ة اانح

Lactobacillus  plantarum ح  Lactobacillus brevis .حح حديتةجا حباض ديسسنن

حني  حتسر ي حانحظى رحديبقوحح Propionibacteriumي فبغ حديجكبا حي اة ح حتك  ديجيحأىاكتك

حىاحديابنحديس يس يح.

 االشتراطات الواجب توافرها فى الجبن الجاف المسموح بتداوله :

يابحأنحنق حتسب حديلترحإياحديت ددحدياكى حبتكحىاىكحت  حديكاكمحىيحديابنحدياكفحانحح-1

ح:

حح40 %*حهبنحككت حديلترح

حح30 %دترحح 4/3*حهبنح

حح20 %تف حدترح*حهبنح

 نحيا محباوحديابنحدياكفحح40 %يابحأنحنزيلحتسب حديتكمحىيحديابنحدياكفحا احح-2

حأ حا   حي باوحأ حىاكمن حبقفلحديباوحتكحيرحيحت حباكتكحبة ا ح بةسب حديلترحىا حإياحديت ددحدياكى .

ح



 ح       Acceleration of cheese ripeningإسراع تسوية الجبن

دصةكفحديابنحنكخ ح ودحال ي حتتكحياا ىكحدكد حني   حىاثحولحنف حتلةحنس ي حباضح

ديجس ي حدياحاكتانحد حدكد ح حبكيجكياحدنت عحتنحات ا حديجس ي حيي  حي حد رحىاحخ ضحنيكيا ح

ديفةكا حانحال يقحدنت دعحتنحنح  حديي ب هالردنح حديب  نانح حديلهنح ذيكحي  ص  حدياح

حكابحديبةكئاحيي حت عحتنحدت دعحديابن.ديكارح ديةيى ح ديق دمح ديج 

 طرق إسراع التسوية فى الجبن:

 Eleveated ripening temperatureديجس ي حا احدرهكنحى درةحت ن ا ح -1

  Use of modified starter cultyre  دتجنلدمحبكدئكنحتالي  -2

  Use of adjunct starter cultyre دتجنلدمحبكدئكنحاكت ي  -3

 ح Addition of exogenous enzymesد كى حدتزيتكنحخكرها  -4

ح Use of cheese slurrisدتجنلدمحتا قكنحديحبن -5

 


