الطرق التقليدية لصناعة بعض أنواع الجبن
 -1صناعة الجبن الدمياطى Dommiati cheese
من أشهر انواع الجبن الطرى التى تصنع فى مصر وعادة يعرر

ارالجبن ايار

وعرادة مرا
اي ررا

يصرنع الجربن الررطم انى مرن لرربن أامونرى أولرربن اطررى أو وفر ع منهحرا وفررى اعر

تصنع من لبن الحاعز واالغنام ويطفق عف ها انم الجبن الضآ  .وهذا النوع من الجبن الطرى
ينتحى الى مجحوعة الجبن الطرى ايا

الحخفل white soft pickled cheese

وهذا

النوع من الجبن يتم تسويته فى محفول مفحى او شرش محفح ويختفف عرن ارا ى انرواع الجربن
الطرى ايورى فى انه يتم إضافه الحفح مباشرة الرى الفربن برل إضرافة الحن حرة و برل التجربن
وعادة ما يتم تحفح الفربن الرطاول فرى عرناعة هرذا النروع مرن الجربن انسربة تترراو مرا ار ن -5
.%15
 -1إنتالم الفبن
 -2الترش ح
 -3التنط ة
 -4تعطيل كح ة الفبن عفى سب نسبة الطهن الرى  8أو  4أو  %2لتصرن ع أربن كامرل الطنرم
أو 0.5دنم أو 0.25دنم وذلك اإضافة لربن فررط نب عرى أوأرا

أوانرزع

رطة.ويتم اعرط

ذلك معامفة الفبن راريا ً عفى 5 65م لحطة  30-15د طة.
 -5يطسم الفبن الى سح ن ،يضا

الحفح انسبة  %14-5من وط الفبن كفه فرى ا رط الطسرح ن

مع التطفب الج ط.
 -6يبرد الفبن الغ ر مضا

له الحفح الى 5 40-38م ويضا

له اادىء انسبة  %0.5ويترك

لحطة نراعة لتسروية الفربن .امرا الجرزء الححفرح ابورر ف بررد الرى 5 40م .ثرم يرتم مرزال كرال
نرروعى الفرربن

ر يص ر ى أزئررى الفرربن الححفررح وررالل شاشررة عفررى الفرربن الغ ررر محفررح

الحوأود فى وض التجبن ل صل اى شوائب ط تكو موأودة االحفح.
 -7يتم اضافة الحن حرة اعرط تخ هرا االحراء ويرتم التطف رب الج رط لحرطة 5د رائق ثرم يتررك الفربن
ناكن ل تجبن لحطة  3ناعات عفى درأةالحرارة الحنانبة لفتن ر ح وهرى 40 -28م ْ واعرط
مرور هذا الو ت يتم الك ف عن عالمات تحام التجبن.
 -8تطط ع الخثرة اعط تحام التجبن و تنطل الخثررة لالنرار الخ ربى ذو ال ربك الحوضروع عف ره
ال اش وتترك لفترش ح الذاتى مطة مرن  4-3نراعات  .اعرط ذلرك يرتم رارع ال اشرة و كرب

الخثرة ااثطال تتنانب مع وامها ( .والى  %15-10من وط الخثرة ) وتترك من -24
 48ناعة تى الحصول عفى الطوام الحنانب.
 -9يتم تططع الجربن وتعبههرا وانرتهالكها مباشررة كجربن نراطال أو تخف هرا فرى شررش محفرح
وتخز لحرطة تترراو مرا ار ن  8-4أشرهر أمرا عفرى درأرة ررارة الثالأرة أو عفرى درأرة
رارة الغرفة.
ريع الجبن الدمياطى
يتم ساب الريع اعط إنتهاء الترش ح وتطط ع الجربن يرتم وطنهرا وتحسرب النسربة الحهويرة
لفتصافى كحا يفى :
النسبة الحهوية لفتصافى =( وط الجبن الناتج  /وط الفبن الحستخطم) * 100
وعحوما هناك كث ر من العوامل التى ترثثر عفرى تصرافى الجربن االزيرادة أوارالنط

نرذكرها ف حرا

يفى :
 يررزداد تصررافى الجرربن الحصررنع مررن الفرربن الجامونررى( )%30-25إلرت رراع نسرربة الررطهن
والجوامط الكف ة عنه فى الة الفبن البطرى (. )%22-20
 كفحا طادت نسبة الطهن فى الفبن الحستخطم كفحا طاد التصافى والعك
 كفحررا طادت نسرربة الحفررح الحسررتخطم فررى التصررن ع طاد التصررافى

.

ر تزيررط مررن كاطينررات

الصوديوم واالتالى تزيط طرتة الجبن عفى اإل ت اظ االرنواة .
 التعبهة فى الطوالب تثدى لزيادة نسبة الرنواة واالتالى طيادة نسبة التصافى
 طيادة الضغع عفى الخثرة اوضع ثطل أكثرر مرن الرالطم ترثدى إلرى نررعة نررد ال ررش
واالتالى و

التصافى كحا تثدى نول مطة الترش ح لتطف ل التصافى .

 إرت اع درأة رارة الجو فى غرفة الترش ح تسرع من نرد ال رش وإنخ اض التصافى
 طيرادة كح رة الحن حرة الحضرافة أو وتهرا عرن الرالطم تسررع مرن الترشر ح وأ را
وو

الجربن

التصافى .

 إرت رراع حوضررة الفرربن فررى وأررود طيررادة مررن الحن حررة تسرررع مررن نرررد ال رررش وتطف ررل
التصافى
 تررك الخثرررة اعرط تحررام التجربن عفررى درأرة رررارة عال رة لحررطة أنرول مررن الرالطم تررثدى
إلنكحاش الخثرة ونرعة نرد ال رش و فة التصافى .
 طيادة كفوريط الكالس وم الحضا
ال رش وإنخ اض التصافى .

إلى الفبن عن الالطم تعطى أبنا مجفطا مرع نررعة نررد

التركيب الكيماوى للجبن الدمياطى-:
الرنواة  - %60-50الطهن  %28-16عفى اناس الوط الرنب  %40 ،عفى اناس
الوط الجا

 الحفح .%6-4الحد األدنى لنسبة الدهون

نوع الجبن
الدمياطى

الحد األعلى لنسبة
الرطوبة

جبن مصنع من لبن

جبن مصنع من

جاموس

لبن بقرى أو خليط

جبن كامل الدسم

% 45

% 40

% 60

جبن نصف دسم

% 25

% 20

% 65

عيوب الجبن الدمياطى
 - 1وجود ثقوب فى الجبن:
أ انا يظهر ارالجبن الرطم انى ثطروب عطيرطة رط يرأرع ذلرك إلرى ع روب فرى الكرب
(ع وب م كان ك ة) أو نت جة إلنتخطام لبن وام ردئ أو نت جة تفوث الخثررة فرى الحروض أو أثنراء
الترش ح اأنواع من الح كرواات والخحائر التى تحفل نكر الالكتروط منتجرة لفغراطات والرذى تن رأ
عنه تفك الثطوب االجبن  .يحكن التغفب عفى هذا الع ب عن نريق استرة الفربن وإنرتخطام وامرات
عال رة الجرودة مرع إتبراع شررون النظافرة والتعطر م فرى كرل وطروات الصرناعة ااإلضرافة لسررعة
الترشر ح لفخثررة ومراعرات وفرو الحكرا مرن الرذااب والح ررات مرع مراعرات طيرادة كح رة الحفرح
الحضافة و ط نفجأ فى اع

اي ا إلنتخطام اع

الحواد الحافظة الحسحو اهرا مثرل نروراات

الصوديوم أو انزوات أواروا ونات الصوديوم.
 - 2جفاف الجبن وتجلده :
فى اع

اي ا نجط أ الجبن أا

مرع طيرادة عرالاته وذا روام مجفرط ويرأرع ذلرك

إلى عطة عوامل نذكر منها طيادة كح ة الحن حة أو وتهرا عرن الرالطم مرع طيرادة درأرة الحررارة أو
طيادة الححوضة ااإلضافة النخ اض نسبة الطهن االفبن الحستخطم أو يرأع إلضافة شررش نراون
عفى الجبن أثناء التخزين فى الص ائح ويحكن عالال هذا الع ب اتالفى أنبااه.
 - 3قوام الجبن المفرول ( غير المتماسك ) :
يرأع هذا الع ب إلى إنتعحال من حة ضع ة و فة الكح ة الحضرافة مرع طيرادة نسربة
الحفح أو االتن ح عفى درأة رارة منخ ضة محا يعطى وثرة ضرع ة أو تعبهرة الخثررة برل تحرام
التجب ن أوتحريك الخثرة مع اطاية التجب ن أوعطم العناية االخثرة أثناء التعبهة والترش ح كذلك عطم

رص الجبن في ع وات التخزين أ طأ محا يتسبب في ت ت تها وتكس رها عنط نطل وترطاول العبروات
ولتالفي هذه الع وب يجب مراعاة تالفى أنبااها.
 - 4الطعم الحامضى الالزع فى الجبن :
يرأع هذا الع رب إلرى إنرتعحال لربن مرت رع الححوضرة أو نت جرة لتفروث الفربن أثنراء
الصناعة االبكتريا والخحائر الحنتجة لفححوضة مع إنخ اض كح ة الحفح الحضافة لو ف ن ان هذه
الح كرواات و ط يرأع لتفوث الجبن أثناء الترش ح االح كرواات أو نت جة لتخزين الجبن منخ
الحفح عفى درأات الحرارة العادية اعط الصناعة مباشرة وعطم وضرعها االثالأرة  .ولتالفرى هرذا
الع ب يجب إنتخطام لبن نظ ف حوضته نب ع رة مرع مراعراة شررون النظافرة والتعطر م لرددوات
الحستخطمة ولحجرة التصن ع مع إضافة الكح ة الحالئحة من الحفح و ظ الحنتج فى غر

مبردة.

 - 5وجود شوائب فى الجبن :
تظهر فى شكل عروق األوا مغايرة لفجبن أثناء طعها وين أ ذلك مرن عرطم
تص ة الفبن ا كل أ ط اعط تحف حه واعة عنط انتخطام الحفح الغ ر مطااق لفحواع ات الط ان ة .
ولتالفى هذا الع ب يجب انتخطام مفح عفى درأة عال ة من النطاوة ومطااق لف رون الصح ة مع
اإلهتحام اتص ة الفبن اإنتخطام شاش ض ق الحسام اعط التحف ح .
 - 6الطعم الملحى :
يرأع ذلك إلنتخطام نسبة عال ة أطا من الحفح واعة فى فصل الصر ف اهرط
وة

طيرادة

ظة وعطم ظهور ير ات االجبن عنط التخزين  .ويحكن التغفب عفى هذا الع رب وتطف رل هرذا

الطعم انطع الجبن لحطة ناعة فى الحاء البارد أو اتغ ر ال رش فى العبوة ا رش منخ

فى نسبة

الحفح ف الً عن السااق اعط غف ه وإضافته اعط أ يبرد تحاما ً أو اإنتخطام نسب الحفح الحنانربة مرع
إضافة نوراات البوتان وم لفح ظ.
 - 7وجود طعم ورائحة غير نظيفة بالجبن :
يرأع ذلك إلنتخطام لبن وام ردئ الجودة فى الصناعة أو إنتعحال لبن ماش ة تتغذى
عفى مواد لها رائحة ن اذة مثل الس الال أو الف ت والكرنب وغ رها من ايغذية التى لها رائحة أو
نت جة ترك الخثرة لفترش ح مطة نويفة محا يثدى إلى تفوثها االخحرائر وال طريرات والبكتريرا الترى
تعطى نعوما ورائحة غريبة وكذلك عنط تعبهة الجربن وتركهرا فرى العبروات دو إضرافة ال ررش
وتركها لفتفوث مطة نويفرة ااإلضرافة لعرطم إضرافة الكح رة الحنانربة مرن الحفرح الرذى يحرط مرن نحرو
ون ان الح كرواات الحسببة لهذا الع ب  .كحا يرأع هذا الع رب نت جرة عرطم تغط رة كرل الجربن فرى
العبوات اال رش محا يعطى فرعة لفح كرواات إل طاث تحفل لفجبن الطافى عفى السطح ويعطى
رائحة كريهة .ولتالفى ذلك يجب تالفى كل اينباب الحثدية لهذا السبب.

 - 8وجود يرقات ( ديدان ) فى الجبن :
يرأع ذلك لترك الخثرة فرى ال اشرة ل تررة نويفرة لفترشر ح أو لطرول الحرطة ار ن تعبهرة
الجبن االعبوات وإضافة ال رش لها مع ترك العبوات م تو ة ااإلضافة لعطم توفر النظافة الكامفة
لحكا التصن ع والترش ح والتخزين ووأود الذااب الذى يضع عفى الجبن ا ضه الذى يظهرر فرى
الجبن عفى عورة ديطا اعط عحف ة التخزين  .ولتالفى هذا الع ب يجب وضع نفك عفرى شرباا ك
جرات التصن ع والترش ح والتخزين لحنع دوول الذااب واإلهتحام االنظافة الكامفة والعحل عفرى
نرعة الترش ح وإضافة ال رش عفى الجبن عنط التخزين مباشرة
.
 -2صناعة جـبن الثـالجة
يصنع هذا النوع من الجبن من الفبن الحبستر كامل الطنم الجامونى أو البطرى أو وف ع
نريطرة عرناعة الجربن الرطم انى مرن لربن مبسرتر إال أنره عنرط عرناعة أربن الثالأرة

منهحا ارن

تستخطم نسبة مفح منخ ضة  % 3تطريبا ولذلك يعتبر هذا النوع من الجبن مرغواا لرطى كث رر مرن
الحستهفك ن وواعة الحرضى الفذين يتناولو غذاءهم احفح و ف .
الجبن الحنتج اهذه الطريطة يستهفك ناطأا أو يح ظ داورل الثالأرة عفرى درأرة ررارة
يتم توطيعه وإنتهالكه ويجب أال تزيط هذه ال ترة عن 7 – 5أيرام

منخ ضة

أ الحفح الحضا

التفف

ر أنره نرريع

غ ر كافى كون فة لح ظه.

 -3الجـــبن بالقشـــدة
يعر

يصنع هذا الصنف فى مصر

فى اينواق االجبن الطال كريم Double

 Creamويحتاط االطعم الطنم إلرت اع نسبة الطهن اه

يصنع من مخفون من الفبن والط طة

انسربة  1 : 10أى مرن مخفرون يحتروى عفرى  % 10دهرن ولصرناعته مرن الفربن تتبرع الخطروات
ايت ة:
 -1يوط الفبن اعط تص ته ثم نططر اه نسبة الطهن.
 - 2يحضر مخفون الفبن والط طة اح
وا ط ك فو

يحتوى عفى % 10دهن كحا يفى ،

أ ال راط يعطى

طة من  10ك فو لبن وعفى ذلك ففو عنطنا  20ك فو لبن تطسم إلى أزئ ن متساوي ن

 10ك فو تبطى كحا هى ويتم فرط  10ك فو لتنتج  1ك فو
 ) 1 : 1وي رط نصف الفبن ثم تضا

طة ( أى يطسم الفبن إلى أزئ ن انسبة

الط طة الناتجة من ال رط إلى النصف ايور واذلك يتكو

مخفون من الفبن والط طة انسبة .1 : 10
 - 3يوط الحفح اوا ع % 5 - 3من مخفون الفبن والط طة ويذاب أ طا ً ثم يص ى.

 -4تعطل درأة رارة الحخفون إلى ْ 40 – 38م وهى الطرأة الحالئحة لفتن ح.
 - 5تضا

الحن حة السائفة الط ان ة ( الع ارية ) احعطل  1نم / 3لكل ك فو مخفون اعط تخ ها اطف ل

من الحاء ثم يطفب أ طا ً كف ا ً لحطة وح

د ائق ونطح ا ً تى يبطأ الحخفون فى التجبن .

 - 6يغطى وض التجبن مع الححافظة عفى درأة رارة التجبن لحطة تتراو ا ن  4 - 3ناعات.
 - 7تعبأ الخثرة الناتجة عفى ه هة نبطات ر طة فى الطوالب الخاعة اذلك وهى مكونة من نبطت ن
العف ا إرت اعها والى  7.5نم والس فى والى  5.5نم و طر الطالب والى  14.5نم .
 - 8عنطما يرشح ال رش ويهبع نطح الخثرة إلى مستوى الجزء الس فى من الطالب يرفع الجزء
العفوى من الطالب ثم تطفب الطوالب احساعطة ص رة ولو و بى أور ويتم ذلك اعط والى 12
ناعة.
 - 9نستحر فى تطف ب الطوالب مرت ن يوم ا تى يص ر وام الجبن منانب اعط والى ثالثة أيام من
الصناعة.
 - 10تنزع أ راص الجبن من الطوالب ونستحر فى تطف بها يوم ن أورين واذلك تكو الجبن عالحا
لإلنتهالك اعط وحسة أيام من الصناعة.
 - 11يوط الجبن الناتج وتحسب النسبة الحهوية لفتصافى وهى تتراو ا ن % 40 - 33من وط
الحخفون.
 -4صناعة الجبن القريش
يعتبر الجبن الطريش من أكثر أنواع الجبن ال ائعة فى مصر واعة فى الريف لسهولة
تصررن عه كحررا يعتبررر مصررطرا ً رو ص را ً وغن را ً اررالبروت ن الح رروانى واالتررالى ااي حرراض ايم ن ررة
اينان ة وإ توائه عفى نسبة عال ة مرن الكالسر وم وال سر ور ااإلضرافة إلرى كث رر مرن ال تام نرات
وايمال الحعطن ة ارالرغم مرن أنره فط رر فرى الرطهن وال تام نرات الذائبرة ف ره
منزوع الطنم مثل الفبن الرايب أو ال رط أو الخ

ر يصرنع مرن لربن

إال أ هذا النوع مرن الجربن فرى الرة تصرن عه

احفرح و ررف أو ارطو مفررح فإنرره يوعرى ارره اينبرراء كغرذاء أ ررط لحرضررى الطفرب وأمررراض الكفررى
والضغع الحرت ع وكذلك لدن ال وكبار السن عفى أ تتبع ال رون الصح ة فى إنتاأه .
و تعرفره الحواعر ات الط انر ة الحصررية اأنره الجربن الحنرزوع الطنرم والرذى يطرل ف ره نسربة الطنرم
عن % 10محسواة لفحادة الجافة والتزيط اه نسبة الرنواة عن . %70

أوال :صناعة الجبن القريش فى الريف من اللبن الرايب:ـ
الفربن الرايرب هرو الفربن الحتبطرى اعرط نرزع الرطهن ( الط رطة ) مرن الفربن الكامرل اطريطرة
الجاذا ة ايرض ة الحعروفة اعحف ة التر ط وذلك اوضع الفبن الكامل فى شوالى أو أوانرى ( مترارد
) مسطحة أو عح طة ،تبفغ نسبة الطهن اه ماا ن. % 1.5 - 0.7
ونذكر ت ص ال نريطة عناعته فى الريف الحصرى كحا يفى:
 .1يرتم تنظ رف ال روالى ( الحتررارد ) االحراء السراون ثرم وضررعها فرى ال رر لتجرف وتعطررم وتكررو
أاهزة لالنتخطام .
 .2يتم فب الفبن فى ال روالى ثرم تح رظ اعرط تغط تهرا أ رطا ً فرى مكرا دافرىء اع رطة عرن الت رارات
الهوائ ة أو ايتراة وغالبا تح ظ فى دوالب واص اذلك
 .3تترك لحطة  4 - 2يوم دو تحريك تى يتم ععود الط رطة عفرى السرطح و رطوث تجربن الفربن
اوانطة الح كرواات الحوأودة اه .
 .4تك رع الط رطة مرن عفرى السرطح ويتررك الفربن الرايرب فرى مكرا دافرىء ترى ترتم عحف رة إتحرام
التجبن ونهولة فصل ال رش مع مال ظة أ تكو

رارة التر رط منانربة (  ْْ 25 - 20م )

تى تعطى فرعة لنحو وتكاثر الح كرواات الحرغواة وإكساب الجبن الناتج الطعرم الححضرى
والطوام الطرى والنكهة الحطبولة .
 .5إنخ رراض درأررة الحرررارة عررن ذلررك يررثدى الررى انالرره مررطة التجرربن ااإلضررافة إلررى ت ررج ع
الح كرواات الغ ر مرغوب ف ها محا يسبب ع واا فى الطعم مثل الحرارة والتع ن .
 .6كحا أ إرت اع درأة الحررارة عرن الطرأرة الحنانربة أيضرا يه رىء ال رعرة لنحرو الح كروارات
غ ررر الحرغرروب ف هررا مررع طيررادة الححوضررة محررا ينررتج وثرررة أامررطة نررريعة التررزن

والترك ررب

الح رول (غ ر متحانك) .
 .7تجهز الحص رة اغسفها احاء مغفى لتعط حها وتنظ ها ويوضع عف ها شراش معطرم ثرم تنطرل إل هرا
الخثرة وتظل م رودة ف ال إلنراع الترش ح .
 .8يتم إضافة الحفح إلى الخثرة فى عورة نبطات أثناء نطفها إلرى الحصر رة مرع مراعراة أ يكرو
الحفح نظ ا ً وال ا من ال وائب مطااطا لفحواع ات الط ان ة لفحفح

يضا

احعرطل ( 5 - 3

 ) %ثم تغطى الخثرة اال اش وتعفرق الحصر رة فرى مكرا نظ رف اع رطا عرن الح ررات وذلرك
لحطة  24 - 12ناعة سرب ررارة الجرو  .ت رتح الحصر رة وينرزع ال راش وتططرع الجربن إلرى
الططع الحنانبة ثم توط وتعبأ نبطا لفحطفوب .

ع وب عناعة الجبن الطريش اهذه الطريطة:ـ
 .1الفربن الحسرتخطم فرى الصرناعة لرم ترتم اسرترته و رطث التجربن اوانرطة الح كروارات الحوأرودة
االفبن والتى ط تصل إل ره أثنراء الفربن أو نطفره وتطوالره وهرذه الح كروارات اليحكرن الرتحكم ف هرا
أثناء التخحر و ط يكو منها الح كرواات الحرض ة أو الحسببة لع وب وفساد هذه الجبن .
 .2إمكا تفوث الجبن نظرا لطول فترة تر ط الفبن وعطم التحكم فى ظرو

اإلنتاال

 .3نول فترة الصناعة محا ال يالئم العحل اطريطة إ تصادية االحصانع .
ثانيا  :صناعة الجبن القريش بإستخدام البن الفرز فى المصانع
تستخطم فرى هرذه الطريطرة الفربن ال ررط الطراطال (هرو النراتج الحتحصرل عف ره اعرط فصرل
الط طة من 33الفبن الكامل اطريطة الطرد الحركزى اإنتخطام ال راط وتبفغ نسبة الطهن اه - 0.5
 ٪1ويتو ف ذلك عفى أودة ال راط وتوفر ال رون الحالئحة لف رط لعطم تسرب أى نسبة من الطهن
فى الفبن ال رط( فى الة توفره أمرا فرى الرة إنخ راض كح تره فر حكن تطع حره اانرتخطام لربن فررط
مج ف مسترأع االنسب الحرغواة أما فى الة عطم توفره أو لعطم وأود فراطات ف حكن الصناعة
اإنتخطام لبن فرط مج ف مسترأع فطع  .ونذكر االت ص ل نريطة الصناعة كحا يفى :
 .1يررتم اسررترة الفرربن ال رررط الطرراطال عفررى درأررة ْ 75م لحررطة  15ثان ررة وذلررك اهررط

الطضرراء عفررى

الح كرواات الحرض ة أو التى تسبب ع وب وفساد الحنتج ثرم التبريرط لطرأرة ْ 40 - 37م وهرى
الطرأة الحالئحة إلضافة البادئ .
 .2يضا

اادئ ن رع مرن اكت ريرا حر

الالكت رك احعرطل  % 5 - 3مرن وط الفربن ال ررط مرع

تطف بها ووفطها أ طا مع ف ل من الفبن (يحكن إنتخطام الخالن ) لضرحا
تضا

سرن تجانسرها

ر

إلى الفبن ال رط فى وض التجبن مع التطف ب الج ط .

 .3يترك وض التجربن دو

ركرة مرع الححافظرة عفرى درأرة ررارة الفربن اطاوفره نرول فتررة

التجبن مع تغط ته أ طا لحنع تفوثه من الجو الحح ع .
 .4اعط تحام التجبن التى ط تستغرق  7 - 5نراعات والترى رط تطرول نبطرا لكح رة البرادئ ودرأرة
ن انه ودرأة رارة التحبن  .يتم نطرل الخثررة إلرى صر رة مغطراه ا راش كحرا نربق أو إلرى
البراويز الخ ب ة الحغطاة ا اش تم وضعه فى ماء مغفى لتعط حه

يضا

إل هرا الحفرح فرى

عررورة دفعررات مررع الخثرررة وأثنرراء التعبهررة االطالررب ويررتم التحفر ح انسرربة  % 7 - 5تبعررا لرغبررة
الحستهفك ثم تغطى أ طا اال اش .
 .5اعرط أرارع نراعات يوضرع عف هرا غطراء مرن الخ رب ثررم اعرط نراعة يوضرع عف هرا ثطرل يرزداد
تطريج ا ( وذلك لتنظ م التخف

من ال رش ) تى يصل إلى معطل ثف وط الخثرة .

 .6اعط  36 – 24ناعة يزال الثطل وتختبر الخثرة فإذا كانت رنواتها ماطالت عال ة يوضع الثطل
ثان ا عطة ناعات وإ كانت منانبة يتم تطط عها إلى مكعبات توط لحساب التصافى وتعبأ فى
العبوات الحنانبة لإلنتهالك الطاطال عادة ماتستغرق هذه العحف ة و تا نويال فى الصناعة.
ويحكن العحل عفى تطف ل الو ت الالطم لفصناعة اإنتخطام إ طى الطريطت ن التال ت ن
 طيادة كح ة البادئ الحستخطم إلى % 10اطال من % 5وهذه تعطى أبن حوضته مرت عة نوعا
ما عن الطريطة السااطة .
 اعط إضافة كح ة البادئ( ) % 5 - 3عفى الطرأرة الحالئحرة لن رانه احروالى نصرف إلرى وا رط
ناعة يضا

ف ل أطا من الحن حة الحع ارية والى  5 - 2نم لكل  100ك فو لبن اعط تخ ها

االحاء والتطف ب الج ط ثم تغط ة الحوض تى تحام التجبن نجط أ التجبن يتم اسرعة كب ررة إال
أ هذه الطريطة تحتاال لخبرة كب رة
أامطا مجفطا وتنخ

ر أ طيرادة الحن حرة عرن الكح رة الحنانربة يعطرى أبنرا

التصافى اطرأة كب رة .

طريقة عمــل المــش:
لعحل الحش تحضر أوانى فخاريرة مثرل الربالص وينظرف أ رطا ويج رف ثرم يوضرع ف ره
كح ة منانبة من ال رش أو الفبن ال رط أو الفبن الخر

أو كف هحرا معرا

(عبارة عن مش نااق طيم له نعم ورائحة أ طة ) ثم يضا
ال طة والكحو و ط يوضع ف رل مرن

والطرفة واع

ر يضرا

إل ره وح ررة

إل ه مواد مكسبة لفطعم مثل الحورتة

رر ال ونر ى ثرم يضرا

إل ره مرواد مفونرة

مسحو اإضافتها مثل العص ر أو ايناتو أوفف ل رومى أ حر اعط تسويته عفى النارأ طا وفرمه.
يضرا

إلرى مانربق اروا ى الجربن الرومرى اعرط فرمهرا أ رطا أو اروا ى الجربن ايار

الحتخف ة عن عحف ات التطط ع ثم يضا
و ط يضا

كح ة الحفح الحالئحة لرذلك ومرزال كرل هرذا الحخفرون أ رطا

إلى ذلك مسحوق عرق الحالوة مع ف ل من التنكار فى طعة مرن ال راش عفرى شركل

عرة ويضا

ف ل من الزيت عفى الحخفون

يحد الوعاء عرن آورره وذلرك لحنرع دورول الهرواء يوضرع ف رل مرن الزيرت عفرى نرطح
الوعاء ويغفق غفطا محكحا
ويح ظ فى مكا أا

أ كل التغ رات التى تحطث أثناء التسوية هرى تغ ررات الهوائ رة

مرت ع الحرارة لسرعة التسوية تستغرق هذه العحف ة عاما فأكثر .

