
 الجزء العملً –زبد ومثلجات  –الثالثةالمحاضرة 

 المارجرٌن

هو مادة ؼذائٌة بدٌلة للسمن الحٌوانً ٌتم تصنٌعها من الزٌوت النباتٌة  : MARGARINالمارجريه 

أو من الشحوم الحٌوانٌة بعملٌة الهدرجة. ال ٌعد المارؼرٌن ؼذاء صحٌا ولد تسبب أمراض الملب. ٌطلك 

على الزبدة نفسها. تدخل فً كثٌر من الصناعات الؽذائٌة كالبسكوٌت والمعجنات  البعض اسم المارؼرٌن

 OLEO ٌحضر المارجرٌن بالولت الحاضر من مجموعه متنوعه من الزٌوت والدهون مثل والمخبوزات

 .الدهون المهدرجه لزٌت بذور المطن وفستك الحمل والسمسم والنخٌل

 

 اوىاع المارجريه

 . ٌحقن تو اليٌاء هع الخفق تعذ التصنٍع ًتؤدي العولٍو الى سٌاده الحجن الوارجزٌن الكزٌوً: -1

 هارجزٌن الثالجو: ًىٌ الصلة ًٌصعة قطعو تالسكٍن ًٌسيل نشزه على الخثش ًٌذًب تالفن تسيٌلو -2

 

جزٌن الوعجنات:للوعجنات هتعذده الطثقات ًىٌ ناعن رقٍق السوك ًٌتحول التشكٍالت اهز -3

 ًخالً هن اليٌاءًالضغٌط,ًىٌ جاف 

 . %02جزٌن الكٍك: ًىٌ لو قٌام هطاطً ًلو قذره كزٌوٍو عالٍو ًتو نسثو رطٌتو حٌالً اهز -4

 

 

 الفرق بين الزبدة والمارجرين

منتجات الزبدة مصنوعة من الحلٌب المخمر أو المشدة، والماء، وبروتٌنات الحلٌب،  المنىوات -1

الزبدة، على الرؼم من أن المنتج متاح مملًحا أو ؼٌر مملح، وٌضاؾ ملح األلبان إلى بعض أصناؾ 

ولكن ال تحتوي المارجرٌن على أي منتجات األلبان إال أنَّ بعض األصناؾ ٌُضاؾ لها أحد منتجات 

األلبان، وتتكون من مستحلبات وملح وزٌوت نباتٌة. وباختصار الزبدة منتج طبٌعً والمارجرٌن لٌس 

 .رٌن معالج بكثافة، والزبدة لٌست معالجةمنتًجا طبٌعًٌا، والمارج

 

تخضع منتجات الزبدة للفصل والخلط، وهً عملٌة تصنٌع تُحرن فٌها الزبدة المشتمة من  المعالجة: -2

ساعة، بعد ذلن ٌشكل  42دهون الحلٌب فً آلة صناعٌة عماللة، ٌُبخر بعد ذلن المنتج وعمره ألل من 

درجة؛ المنتج النهائً وٌوضع فً التؽلٌؾ لٌكون جاهًزا للشحن، أما المارجرٌن فٌخضع لعملٌة تسمى اله

والهدرجة ألل تعمًٌدا من عملٌات صنع الزبدة، إذ تحّول الزٌوت النباتٌة السائلة كٌمٌائًٌا إلى دهون صلبة 

 .أو شبه صلبة

 



من معاٌٌر الجودة فً الوالٌات المتحدة أن تكون جمٌع أنواع الزبدة المباعة تجارًٌا تحتوي  الدهون: -3

ن حٌوانٌة فً نهاٌة المطاؾ، وتحتوي الزبدة على كمٌات ٪ على األلل دهون، فالزبدة دهو08على نسبة 

أعلى من الدهون المشبعة ممارنةً بالمارجرٌن، وعلى عكس الدهون الموجودة فً معظم أنواع 

 المارجرٌن

 

ٌوجد اختالؾ فعلً فً مذاق ولوام المنتجٌن، ففً طبٌعة الحال المنتج الُمصنَّع  الطعم والقوام: -4

الحٌوانٌة، ال ٌشبه إلى بدٌالً معالًجا بالكامل، وهذه االختالفات واضحة فً السلع بالكامل من الدهون 

المخبوزة التً تستخدم كمٌةً كبٌرةً من الزبدة أو المارجرٌن، إذ تمٌل المنتجات المصنوعة من 

 .المارجرٌن إلى اختالؾ طعمها تماًما وؼالبًا ما ٌكون أسوأ عن تلن المصنوعة من الزبدة الطبٌعٌة

 

 

على الرؼم من أن الزبدة والمارجرٌن لٌستا منتجات صحٌة، إال أن هذا المارجرٌن ٌفتمر  التغذية: -5

التً تعد هاّمةً لصحة الدماغ والملب،  6وأومٌؽا  3إلى العناصر الؽذائٌة الهامة مثل دهون أومٌؽا 

ـ، وبصرؾ النظر عن وعالوة على ذلن، ٌحتوي المارجرٌن على كمٌات ضئٌلة من الفٌتامٌنات أ ود وه

أي شًء، فإن األطعمة الُمعالجة بكثافة أي المارجرٌن، تكاد تكون أسوأ دائًما بالنسبة لصحة اإلنسان من 

 .المنتجات العضوٌة

 

 طريقة صىاعة المارجريه

 

يستعمل دهه مهذرج او دهه حيىاوي وحلية فرز متخمر ومىاد محسىه للىنه والطعم واللىن 

 .% مه وزن المارجريه08الذهه تىسثة ويستعمل . واالستحالب

وذلن النتاج مركبات  Str.cremoris و Str.lactic ٌبستر الحلٌب الفرز ثم ٌلمح بسالله البكتٌرٌا -1

 %6-3وتضاؾ البكتٌرٌا بنسبة  النكهة

 ساعة 86 -84ولمده  80ٌترن الحلٌب على حراره  -4

 م 2ٌبرد بعدها الى  -3

وٌضاؾ الٌه مواد االستحالب والنكهة وٌملب الدهن بالتحرٌن لتسهٌل من جهة اخرى ٌسخن الدهن  -2

 .انشار المواد المضافه

% من وزن المارجرٌن 48ٌمزج الحلٌب مع الدهن فً صهارٌج خاصه حٌث ٌضاؾ الحلٌب بنسبه  -5

 ٌحرن الخلٌط بعناٌة الى ان ٌتم تجانس الخلٌط

اسطوانات ٌتحول فٌها المستحلب الى طبمه رلٌمه بسمن ٌنمل الخلٌط او المستحلب الى روالت او  -6

م ثم ٌعجن لحٌن اكسابه 85ثوانً ثم ترفع الحراره الى  3تحت الصفر خالل  3ملم وٌبرد الى  8.3

دلائك الزاله الهواء من المستحلب لمنع  2الموام الالستٌكً وتكرر عملٌه العجن تحت التفرٌػ ولمده 

  .ظهور حاله التأكسد



 اد التي تضاف الى المارجريهاهم المى

 

 %8.3صفار الثيض 

 

 %8.2لسثيه 

 

  % 8.2ملغم لنل طه, ملسيرات احادية وثىائيه  28-10تيتا ماروتيه 

 Aفيتاميه

 

 D 3 فيتاميه

 

  %8.80% . تيىترك اسيذ 812سنىرتيل اسيذ


