
 قسم علوم االغذیة 

  المرحلة الثالثة 

  المادة : خبز ومعجنات عملي                  

  

  اختبار تصنیع الكیك

%) ٥٠٠یعتبر منتوج الكیك المتطورة واالكثر ربحا"(تصل نسبة االرباح في ھذه الصناعات احیانا" الى    

من الصعب تصنیعھا نظرا" للتفنن في اختیار  وقد اصبح من المنتوجات الشائعة التي تعددت انواعھا فاصبح

المواد الداخلة في الخلطة وتنوعھا وطرق الصناعة وشكل القالب وانواع التلبیسات وانواع التزیین وعلیھ 

  تقسم انواع الكیك بصورة رئیسیة الى :

  :SHortend cakeمجموعة الكیك الدھني  - ١

ا النوع ومن االمثلة علیھ كیكة الباوند وكیك وتعتبر الدھون المقصرة احد المكونات الرئیسة في ھذ

الشوكالتھ وكیك الطبقات االبیض واالصفر وغیرھا وھناك طرق مختلفة العداد خلطات مخیض 

 الكیك الدھني.

  :Foam Cakeمجموعة الكیك الرغوي  - ٢

وھي تعتمد على تكوین رغوة بیاض البیض ثم یضاف السكر الناعم ثم یضاف الطحین وھذه    

تتمیز بارتفاع نسبة البیض والسكر والماء الى الطحین ومن امثلتھ كیك الشیفون والكیك  المجموعة

االسفنجي وكیك غذاء الملك وعادة" تضاف قطرات من دلیل الحامض العضوي الى خلطة البیاض 

 والسكر لتكوین رغوة صلبھ ویعمل الحامض على زیادة طراوة المنتوج .

  المواد الداخلة في صناعة الكیك

  :Flourلطحین ا - ١

وھو المادة االساسیة للبناء والتركیب حیث یكون مسؤول عن الشبكة الكلوتینیة وبالرغم من استعمال 

طحین متعدد االغراض الى ان مواصفات طحین الكیك تتطلب نسبة منخفضة من الرماد تصل الى 

 یة المطلوبة.% وذو نوعیة قادرة على تكوین شبكة كلوتینیة تعطي النفاش٩-٧% وبروتین ٣٨-٣٤

  :Sugarالسكر  - ٢

 ولھ الوظائف التالیة:

  اعطاء الطعم والنكھة   - أ

 عامل تطریة اذا مااستعمل سكر السائل او العصیر   - ب

 عامل مجفف اذا مااستعمل متبلور  - ت

 یعرقل عملیة الجلتنة ویرفع الدرجة الحراریة لھا  - ث

 اعطاء اللون  - ج

 ومن وظائفھ  الدھن : -٣

 حجز الھواء خالل عملیة الخفق  - أ

 جزیئات البروتین والنشاترتیب   - ب

 یعتبر عامل نكھة  - ت

 یشترك في عملیات االستحالب مما یساعد في تطریة الكیك   - ث

 :Eggsالبیض  - ٤



% من سعر الكیك وفي ٣٠یعتبر البیض احد المكونات االساسیة وھو احد عوامل التكلفة فھو یكلف 

 انواع اخرى نصف الكلفة واھمیتھ:

  االستحالب الناتجة من مكوناتھ.یساعد على ربط المكونات بسبب عملیة   - أ

 عامل یساعد في تمدد وزیادة الحجم بسبب حجزه للھواء.  - ب

 یحسن النكھة  - ت

 یحسن اللون ویزید القیمة الغذائیة.  - ث

 

 : Milkالحلیب  - ٥

 وھو عامل مساعد في تركیب قوام الكیك عندما یضاف بصورة جافة.  - أ

دة تعمل على تحسین عامل مجفف نتیجة المتصاصھ الماء وھو باي صورة اضیف یعتبر ما  - ب

  النكھة ویحسن اللون والمظھر والقیمة الغذائیة.

 

 عوامل النفاشیة: - ٦

 عادة یستعمل ذرور الخبز وھو مھم النتاج الغاز واحداث النفاشیة.

  

  ولھ االدوار التالیة: :Saltالملح  -٧

 اظھار الطعوم الجیدة  - أ

 اخفاء الطعوم الغریبة  - ب

 مادة حافظة  - ت

 اعطاء الطعم  - ث

المخبوزات یضاف لھ وظیفتین ھي تقویة الكلوتین وكبح نمو الخمیرة الزائد عن في انتاج   - ج

 الالزم.

 موازنة المقادیر

یشیر ھذا المصطلح الى استعمال النسب الصحیحة او المتوازنة من المواد االولیة في تحضیر المنتوج ان    

خلل في نوعیة الكیك ویظھر بصورة عدم االھتمام بموازنة المقادیر للمواد المضافة في الخلطة ینشأ عنھ 

واضحة في مظھر الكیك الخارجي. فمـــــــثال" یؤدي اضافة السكر بنسب اعلى من االعتیادیة الى انتاج 

حیث یالحظ ھبوط في قمة الكیكة ، اما عند استعمال نسب عالیة من السوائل فانھ  M (M- Faultخطأ(

  انضغاط الكیك من الجانبین. حیث یالحظ X (X- Faultیؤدي الى عیب او خطأ (

 




