
 الجزء العملي –زبد ومثلجات  – لثانيةالمحاضرة ا

اللبن خالل تحرٌن اورج ، وٌتم الحصول علٌها من الحلٌب هً المادة الدهنٌة الموجودة فًو : لزبدةا

 .بعدة طرق، منهالهذا الغرض  المتخمرة بأوعٌة خاصة المتخمر أو المشدة المتخمرة أو غٌر 

 

وهً طرٌمة تملٌدٌة تعتمد على وضع اللبن الرائب أو المشدة فً اوعٌة خشبٌة   الطريقة القديمة: -1

واو بالستٌكٌة أو من الستانلٌس ستٌل أو فً اكٌاس مصنوعة من جلد الحٌوانات بعد وضع اللبن 

عن الحلٌب المتبمً والذي ٌعرف  الدهن ٌتم فصل حبٌباتفً االوعٌة ٌتم رج اللبن بموة حتى 

الل من كثافة مكونات الحلٌب األخرى فإنها تطفو فٌه حٌث ان كثافة المادة الدهنٌة  الرج باسم لبن 

 على السطح وٌتم ازالة الزبدة بالٌد. 

 

وهً عبارة عن جهاز ٌدار اما بالٌد أو بمحرن وٌتكون من مضارب خشبٌة أو   الطريق الحديثة: -2

بالستٌكٌة تعمل هذه المضارب على ضرب ورج اللبن بموة حٌث تموم بفصل الحبٌبات الدهنٌة 

 للحصول على الزبدة  عن مكونات الحلٌب األخرى

 

 الزبدة عدة عملٌات منها.عد عملٌة الرج والحصول على الزبدة تتم على وب

 تعمل عملٌة العصر على ازالة الماء المتبمً بالزبدة وإعطاء الزبدة اللٌونة والشكل المتماسن.   العصر:
 

وعلى  % من المادة الدهنٌة87ٌتم تملٌح الزبدة الكسابها الطعم المستساغ. تحتوي الزبدة على    التمليح:
 .نسبة من البروتٌنات ونسبة للٌلة من األمالح المعدنٌة والماء

 

 أنواع الزبدة

 

 .الزبدة المملحة؛ وهً زبدة جاهزة تستخدم لصناعة الفطائر والخبز المحمص وغٌرها -1

 

الزبدة غٌر المملحة؛ تستخدم لتحضٌر الصلصات، وٌفضل استخدامها لما تضمنه من تحكم بضبط  -2

 .الطعامكمٌة ملح 

 

زبدة العلف وهً نفس الزبدة العادٌة إال أنها تُصنع من لبن األبمار التً تتغذى على األعشاب مما  -3

 .ٌمنح الزبدة صبغةً صفراَء ونكهةً عشبٌةً أكثر حٌوٌةً 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%86


 فوائد زبدة الطعام

عن أمراض الملب والبدانة لعدة عمود، ولكنها عادت مؤخراً لتصبح غذاًء صحٌاً  اعتُبرت الزبدة مسؤولة

 عند تناولها باعتدال، ومن فوائدها الصحٌة ما ٌلً

 

، وٌعد A  ،E ،K2عد الزبدة من األطعمة الغنٌة بالفٌتامٌنات الذائبة فً الدهون ومنها فٌتامٌناتت -1

مثالً من الفٌتامٌن غٌر المعروفة بشكل كبٌر رغم أن آثاره الصحٌة كبٌرة؛ فهو   K2فٌتامٌن

ٌشارن فً أٌض الكالسٌوم، كما لد ُوِجد أن هنان ترابط بٌن انخفاض تناوله وبعض األمراض 

الخطٌرة؛ كالسرطان، وهشاشة العظام، وأمراض الملب واألوعٌة الدموٌة، وتعتبر منتجات 

 .بمار التً تناولت األعشاب أحد أبرز األطعمة الغنٌة بهذا الفٌتامٌنالحلٌب المأخوذة من األ

 

 

تحتوي الزبدة على الدهون الصحٌة المشبعة، ولد ُوِجد مؤخراً عدم وجود ترابط بٌن الدهون المشبعة  -2

، كما أنها تعمل (HDL :وأمراض الملب، حٌث إنّها تزٌد مستوى الكولٌسترول الجٌد )باإلنجلٌزٌة

إلى جزٌئات  (LDL :لجزٌئات الصغٌرة والكثٌفة للكولٌسترول السًء )باإلنجلٌزٌةعلى تحوٌل ا

  كبٌرة وحمٌدة،

 

 تملٌل خطر التَّعرض للنوبات الملبٌة، وذلن بالممارنة مع السمن النباتً المارغرٌن  -3

Margarine 

 

أحد مضادات الذي ٌعد   Fatty Acid Butyrate  تعد الزبدة مصدراً ألحد األحماض الدهنٌة -4

 االلتهاب، والذي له تأثٌرات حماٌة كبٌرة على الجهاز الهضمً

 

  Acid  : Conjugated Linoleicتعد الزبدة مصدراً غنٌاً بحمض اللٌنولٌن الدهنً الُممترن -5

  الذي له تأثٌرات

 

 .ترتبط الزبدة بتملٌل فرص البدانة -6
 

 

 

 

 

 

 

 

 



غم  111على أهم المكونات الغذائٌة الموجودة فً  الطعام ٌحتوي الجدول اآلتً المٌمة الغذائٌة لزبدة

 من الزبدة

 

 الكمية نالمكو   
 

 سعره حراري 717 السعراث الحراريت

 

 غن 50 الدهوى الوشبعت

 

 هلغن 215 الكوليسترول

 

 غن 0.1 هجووع الكربوهيدراث

 

 غن 0.9 البروتيي

 

 هلغن 11 الصوديوم

 

 وحدة دوليت A  2499فيتاهيي

 

 هلغن E  2.32فيتاهيي

 

 هيكروغرام K  7فيتاهيي

 

 هلغن 24 الكالسيوم            

 

 هلغن 24 البوتاسيوم

 

 غن 17.94 الواء

 

 

 ( ) طريقة العمل كيفية استخراج الزبدة من الحليب                                         

 

 .جم( من الزبدة 113لتر من الحلٌب الخام لصنع نصف كوب ) 1.1ٌُجهز  -1

ٌُبَّرد الحلٌب الخام لمدة ٌوم أو ٌومٌن على األلل بوضعه فً الثالجة لبل االستعداد لصنع الزبدة،  -2

 .وٌوضع فً وعاء واسع الفم بغطاء، مما ٌمنح المشدة أو الكرٌمة ولتًا لترتفع إلى أعلى الوعاء

 

دلائك، ثم تزال منه األدوات  11تُعمَّم مغرفة ووعاء مع غطائه؛ وذلن بغمرهم فً ماء مغلً لمدة  -3

 .تجهًٌزا الستخدامها فً لشط الكرٌمة من الحلٌب

 

ٌُخرج الحلٌب الخام من الثالجة، وٌُزال الكرٌم بالمغرفة من أعلى الحلٌب ببطء، ثم ٌوضع فً كوب  -4

مشط حتى ال ٌُرى كرٌم فً الجزء العلوي من الوعاء، وستحصل على لٌاس زجاجً، وٌستمر بعملٌة ال

مل( من المشدة، وعموًما فإن الحلٌب الخام فً الشتاء ٌُنتج لشدةً ألل  483إلى  236كوب ) 2كوب إلى 



 .من الكمٌة التً ٌنتجها فً الصٌف

 

 .ٌُصب الكرٌم ببطء فً الوعاء المعمم وٌغطى بإحكام -5

 

بَّرد معزول وٌصب فٌه ماء دافئ حتى ٌصل إلى منتصف الوعاء، وٌترن وضع الوعاء فً مٌ -6

 .درجةً مئوٌةً  24درجة فهرنهاٌت  85ساعةً أو حتى تصبح حرارة الكرٌمة  12إلى  5لٌنضج لمدة 

 

دلائك، وذلن بملء وعاء بالماء المثلج ووضع وعاء  11إلى  5ٌُبَّرد الوعاء فً حمام جلٌدي لمدة  -8

درجةً مئوٌةً( لتَسُهل  15و  11درجة فهرنهاٌت ) 61و 51ى تصبح حرارة الكرٌم بٌن الكرٌم داخله حت

 .عملٌة خِضّه الحمًا

 

دلٌمةً حتى تصبح الزبدة أكثر كثافةً وتبدأ بالتكتل على جانبً  12إلى  5ٌَُهزُّ الوعاء بموة لمدة  -7

 .الوعاء

 

شاش الزبدة لتلتمط جمٌع لطع الزبدة  توضع مصفاة شبكٌة دلٌمة فً وعاء و توضع علٌها لطعة من -1

 .و أصغرها

 

ٌُفتح الوعاء، وتُسكب الزبدة السائلة والصلبة ببطء فً المصفاة الشبكٌة لٌتسرب اللبن إلى وعاء  -11

 .وتُجمع الزبدة فً الشاش

 

ذهابًا وإٌابًا  ٌُفتح شاش الزبدة، ثمَّ تُعجن بملعمة خشبٌة وتوضع فً وعاء صغٌر، وتوزع الزبدة -11

عبر لاع وجوانب الوعاء لتُعجن، وخالل عملٌة العجن سٌالحظ وجود سائل أسفل الوعاء، مما ٌُشٌر 

 .لوجوب استمرار العجن إلى ان ٌختفً السائل الذي فً الماع

 

تضاف النكهات إلى الزبدة وهذا اختٌاري، وذلن بخلط نصف ملعمة صغٌرة من الملح أو األعشاب  -12

الثوم والبرتمال واللٌمون وإكلٌل الجبل .. بل مع الزبدة، ومن أكثر النكهات استخداًما مع الزبدة أو التوا

 .والزعتر والزنجبٌل والعسل

 

ن فً الثالجة لمدة تصل إلى  -13  3تُسكب الزبدة فً وعاء تخزٌن صغٌر وتغطى بإحكام، ثم تُخزَّ

 .شهًرا 12إلى  6أسابٌع، كما ٌمكن تجمٌدها لمدة 
 

 


