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تكنولوجيا اغذية متقدم.......... ............................العملي األول  رباملخت  

 تأثري عملية الرتويق على نوعية العصري

 معاملة حرارية -3جتميد      -2تربيد      -1

 عجي  وهيا اليصيو  تعد العصائر والمشروبات من اهم االغذية في العالم وفيي مطقةية اليجييل العربيي
والييذ  يسييتدعي ان يتطيياو  االطسييان اميييات مطاسييبة ميين  ة،ةييقلجقةييا الرييار الييذ  يميييم دو  المط طسييبة

عصييييائر وبعيييي  امييييا ان ال. السييييوائ  التييييي تعييييد ميييين اهييييم عطاصيييير الةيييييام بالعمجيييييات الريوييييية بالهسييييم
الفيتاميطات واالمالح المعدطيية، فاليال : مة لجعديد من العطاصر الغذائية، مث هاالمشروبات تعد مصادر 

ان العصيييييائر والمشيييييروبات تعيييييد فةيييييير  فيييييي البروتيطيييييات  إالهاليييييم، عييييين السييييياريات وااللييييييا  المفييييييد  لج
العصائر والمشيروبات، مميا ريدا اطتاج وتعد دو  اليجيل من اهم االسواق العالمية في مها  . والدهطيات

طةقة، وقد ادى ذلك الي  اطتياج مئيات االطيوا  صاطع االغذية ان ترام عج  هذه البالاثير من شراات وم
 .اتار والمشروبات الميتجفةالعصائر، والط: من

لطيو  واريد او ااثير مين ثميار  –لاطيا قابي  لجتيمير  –السائ  القبيعي غير المتيمر  بأطا العصيريعرف 
 ،واليييالي ميين التجييوك المياروبييي والايميييائي واالمييرا  الرشييرية ،الفااهيية او الياليير السييجيمة الطاالييهة

عج  الجب اجا او همء مطيا، والييالي مين البيذور والةشيور وااللييا  اليشيطة، والمعامي  ب ريدى  والمرتو 
قرائيييق الرفيييا المطاسيييبة اذا ليييم ياييين معيييدا لالسيييتهالك مباشييير  بعيييد ترالييييره، شيييريقة ارتفاايييا بصيييفاتا 

 .القامهة وقيمتا الغذائية

الفااهية ثيم معامجية الطياتل فهيو إاليافة ايال مين السيار وريام  عاليو  إلي  عصيير  شراب الفاكهةأما 
 . المعروفةالطهائي ب ردى قرائق الرفا 

الذ  يتم الرصو  عجيا  –لاطا قاب  لجتيمر–السائ  القبيعي القامج غير المتيمر  بأطا النكتار ويعرف
وذلييك  او المرجيييات المسييموح بهييا/، و(او عسيي /مييع االييافة او ميين دون االييافة سييار و)ب الييافة الميياء 

امييييا يمايييين االييييافة . لعصييييير الفااهيييية او اليالييييروات غييييير المراييييم ، او المراييييم ، او    يجيييييق مطهمييييا
 .المطاهات ولب الثمر  المستيدم في ترالير الطاتار

       Clarification  الترويقالتعرف على مظاهر 

وأاضياً نتيجيةً لتر ي   تحدث هذه الظاهرة نتيجةً لتفكك مادة البكتيي  ففليا ازنماتيال التح  ية ل بكتيي 

فالشراب التحضر فالطراقتي  الباردة ونصف الساخنة انفصا إلى طبقال . التواد البروتينية والغرواة
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فينتا ال تحصا هذه الظاهرة في الشيراب التحضير فالطراقية السياخنة فسيب   ,نتيجةً لنشاط ازنماتال

لبروتينيال والتيواد الغرواية إط تطفيو ت ف ازنماتيال فيالحرارة, اتيا أل الحيرارة تسياىد ى يى تجتي  ا

بها أثناء تخما  الشراب, اتا تر  اء التحضير متا اساىد ى ى ىدمى ى السطح وتفصا أوالً فأول أثن

 .احدث اثيرا ًفي الطراقتي  الباردة ونصف الساخنة

القيتة اتتيم الشراب التحضر فالطراقتي  الباردة ونصف الساخنة فلدم ت ف الفيتامينال, في حي  تقا 

 .الغذائية ل شراب التحضر فالطراقة الساخنة نتيجةً لت ف الفيتامينال أثناء ىت ية التسخي 

ولاييي طرصي  عجيي   .المياد  التيي تييربق الصيفائس الوسيق  لياليييا الطباتيات والثميار بأطيياالباتيين يعير  
دطيا لهييا إطيميم يفااهييا     ابير اميية ميين العصيير فالبييد مين تفايييك اليالييا وطايرا  ين ايي  مياد  فييي الي

 . ، ف ن ماد  الباتين تترج  بواسقة إطميم الباتيطيميرججها
  Colloidal غرويةيوهد الباتين في عصائر الفااهة واليالر وهو ماد  ذائبة في الماء ولا يوا  

ولاين عطيدما يريدك ترجي   Suspensionوهو الذ  يهع  ماوطات العصير الميتجفة في رالة معجق 
فيي ن ذلييك يييىد  إليي  تاييوين ( موالييس فييي المعادليية الايميائييية امييا)بفعيي  ازطميمييات الباتيطييية لجباتييين 

مميا ييىد  إليي   (غييير الذائبية فيي الميياء)   Galacteronicم  ام  الباتييك و ياليا ورييدات رياري
ترسيييب هيييذه ايرميييا  ميييع ميييا ترمجيييا مييين  هيييماء مدمصييية عجييي  سيييقرها مثييي  الميييواد المجوطييية والميييواد 

 .الايماوية الميتجفة وبالتالي يىد  ذلك إل  اطفصا  العصير إل  قبةات وردوك الترويق
                                                                               

pectin                                  Pectic acid                                              
 

 
 

 .لجةالاء عج  ازطميمات الباتيطية( بستر  ) تعام  العصائر رراريا  مطع ردوك ذلكل
ه المشييياجة يهيييب العصيييير إلييي  وهيييود الميييواد الباتيطيييية بطسيييب عاليييية ولرييي  هيييذ عيييمى اييياهر  إطفصيييا ت

طميمييية المرججيية لجباتييين لالييمان عمجييية إطرييال  الباتييين المرافييق لجعصييير اليييام اال اسييتيدام المرالييي 
 . يهايال  التصطيع اما يفال  تصطيع العصير من فوااا ماتمجة الطالل لةجة المواد الباتيطية ف

المالييا  لترويييق العصييائر غييير ثابتيية وال يسييتقيع  رييد  ن يرييددها بشييا  عييام ولاطهييا  طسييبة الباتييين
تيتج  بايتال  ترايم الماد  اليام وبايتال  طشاق ازطميم المستيدم وايمر يرتاج إلي  تهربية يةيوم 

شيييا  ع ويبييد  باسييتيدام  قيي  الترايييمات ين ازطميمييات غالييية الييثمن ثييم يميييد الترايييم شيييأ فبهييا ايي  مصييط  
 .رت  يص  إل   عج  درهة ترويق

E.pectase                                         E.pectinase            Units of Galacteronic acid 

acid 
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ا فيهيب رفيع اليغق المهيطا فيي ا  مشياجة مة اذا ما ااطت هطاكااما ان عمجية التهطيا تعد طةقة ه
لييذلك هييو  البرتةييا توهييد فييي  باتييين الجل وياصيية فييي عصييير البرتةييا  اذ ان االطميمييات المرججيية .ااثيير

 هييياتراليييير مرايييمه بةشيييوره والتيييي تترايييم في  ييييتم عصيييير التفييياح اليييذعصيييير غيييير رائيييق مةارطييية ميييع 
 ةاليييافا ايالييا يييال  مررجيية. لجباتييين والتييي تسييبب اهييور الشييا  الرائييق لجعصييير االطميمييات المرججيية

اليييافةالمرايييم وتيفيفيييا بالمييياء  جيييق يهيييب ي ليييا االسيييار وهيييو ييييام ا  قبييي  البسيييتر ا  ميييواد اييييرى  وا 
مييع التهطيييا ورفييع الييغقا او تةجيجيييا   ر وميين تيييم يسييرب لجبسييت اافييية  الماوطييات هيييدا بالمةجبييات لمييد

 .رسب طو  العصير

 : المعبأ عصيرلتقييم الحسي للا

هييذا التجييال واسييتندول فييي  تييي  ميي  طوخ الخبييرة فيي وهيذا اييتا فاال ييتلانة فلييدد مي  التحكتييي  او التقي  

وهيذا  Point hedonic scale -9 ذي التسع  نقعا  مقياس هيدونيك ىت ها ى ى مقياس خاص استى

" . Have to do it with pleasure ام بعللك بلعس وعرو  ــعـيجع  القي "ه ــيـالتصيط ح اليرب فأن

ا ىي  درةية تقب يه او ىيدمها اتضت  التقياس   س ة م  الحياالل او النقياط التيي مي  خ لهيا البمير التقيي  

             دةــييييـفش قبييييولم)ىداييييدة تتييييراو  ميييي   تسييييتخدم درةييييال. اــييييـاقيتهييييا حسية التييييي ــييييـل لين( رفضييييه)

Like extremely  دة ـــييـوض فشــييـالييى مرفDislike extremely,  ال , ةـــييـة مراماــييـميي  نقط

 :واتا موضح في ادناه. Neither like, nor dislikeوض ــول وال مرفـــمقب

Point hedonic scale -9 

 Like extremelyمقبول فشدة   (  9)

 Like very muchمقبول اثيرا   (  8)

 Like moderatelyمقبول فشكا ملتدل   (  7)

 Like slightlyمقبول فشكا طفيف   (  6)

 Neither like, nor dislikeال مقبول وال مرفوض   (  5)

   Dislike slightlyمرفوض فشكا طفيف (  4)

 Dislike moderatelyمرفوض فشكا ملتدل   (  3)

 Dislike very muchمرفوض اثيرا   (  2)

 Dislike extremelyمرفوض فشدة   (  1)
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 التقييم الحسي للعصير اوتما ة

 الصفة    

 اللينة
 التقبا اللام الطلا اللكارة ال ول

     1ىينة 

     2ىينة 

     3ىينة 

     4ىينة 

 اجلزء العملي

 (. الخ.....، اللطاي، ليمون، برتةا )فوااا القامهة ن عيطات اللديك مهموعة م
 .غس  الثمار وطشفها هيدا من الماءإ .1
 ةمعدطيي ا العصير بمصف صفيثم ، عصر ا  طو  ثمار عج  رد  باستعما  المعصر  اليدويةإ .2

 .في قطاطي مهاهية شفافة عبئالجصد  و  ةمةاوم
والثاطييية ، سيياعة 22االوليي  ترفييا بالتبريييد لمييد  ، ايي  طييو  عصييير فييي ثييالك عبييوات قييم بتعبئيية .3

م ° 24-24سياعة اياليا والعبيو  الثالثية تعير  لجتسييين عجي  ريرار   22لميد   دترفا بالتهمي
 .دقيةة 24لمد  

 .لجعيطات هميعها TSSةياا ترايم المواد الصجبة الاجية قم ب .2
 .هلجعصير المرالر رسب استمار  التةييم المذاور  في اعال ارسي اتةييم  اهر  .4

 
 
 
 


