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  و الحليب الفرز المجفف المسترجع الحليب الجافمن دهن  الزبدتصنيع 
  

  *ليـي عـي راضـعل.د
  15/2/2010:تاريخ التسلم                                                
 /62010/5:تاريخ القبول                                                

  الخالصة
و  3:1خليط الدهن الحر المسخن و الحليب الفرز المسترجع بنسبة  من القشطةتحضير  تم      

 هـذه القشـطة  مـن  و صنع الزبد الزبد   بادئمن  ٪ 5-0تراوحت بين  للخليط نسب أضيف
 اعـداد  و تمت دراسة صفات الزبد التركيبية و الفيزيوكيمياويـة و باستعمال خضاض كهربائي 

  .أعالهفي الصفات  )م8(ن بدرجة حرارة الثالجة الخز تأثير عن دراسة فضال المجهريةاالحياء 
درجـة   اعلى بلغتالحصول على زبد قريب من الزبد الطبيعي من النواحي التركيبية و تم    

و  التركيب و الشكل و النكهة و الطعم لخواص و هيا درجة لمجموع  92.5لنتائج التقييم الحسي
 .درجة 97 حاز علىي ذوال المقارنةبنموذج مقارنة  بادئ ٪ 3من استخدام  للزبد المنتج اللون

  البادئزيادة نسبة عند  4.5الى  6.5من  )pH( رقم الهيدروجينيانخفاض ال شارت النتائج الىأ
لكل النماذج بعد التصنيع مباشرة و  0.30 – 0.15تراوح رقم البروكسيد بين .   ٪ 5 إلى 0من 

اما اعداد االحياء  .التبريددة اربع اسابيع في بعد الخزن لم 0.45 – 0.25ارتفع الرقم نسبيا الى 
خالل  ضمن المواصفات القياسية فكانت المجهرية الكلية و بكتريا القولون و الخمائر و االعفان

  .الخزن و للمعامالت المختلفة  مدة
 

Processing of Butter From Anhydrous Milk Fat and 
Reconstituted Dried Skim Milk 

  
Abstract 
           Butter was produced from a mixture of anhydrous milk fat and reconstituted 
dried skim milk in a ratio of 1:3 and different percentages (0-5%) added to starter 
mixture. Electrical butter churner was used for  
butter production. Composition, physicochemical, microbiological, and  
the effect of cold storage at 8 ْC of the resultant butter were studied. The 
composition of the resultant butter was similar to natural butter and it was awarded 
a total score of 92.5 for the organoleptic properties (taste, flavor, shape, 
body(texture), color) as  
compared to 97.0 for the natural butter. The pH of butter was reduced from 6.5 to 
4.5  
with increasing the added starter from 0 to 5%. Peroxide values of freshly prepared 
butter were 0.15-0.30 and increased up to 0.25-0.45 after 4 weeks of cold storage. 
The total bacterial counts, coliform counts, yeast and mold counts were within the 
limits of the standards.         
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