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مروری بر توسعه ساختاری هنگام پردازش-پنیر موزارال 
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مقدمه

ت مهمی پنیر موزارال از زمان سفر خود از شیر تا استفاده نهایی، دچار تغییر و تحوال
مراحل معمول پردازش .در ترکیب اجزای آن و ترتیب ساختاری آنها می شود

پراکندگی کلوئیدی .موزارال هر یک تنظیمات ساختاری سیستم را تغییر می دهد
میایی ،پروتئین ها، چربی، الکتوز و مواد معدنی که شیر از نظر جسمی، حرارتی، شی

تولید و تغییرات بیولوژیکی و یونی ناشی از ترکیب و ساختار آن در طی فرآیند
.ذخیره سازی است

وع مصرف پنیر موزارال با منشاء ایتالیا، از پنیر منطقه ای در جنوب ایتالیا به یک ن
. ه شده استپنیر موزارال سنتی از شیر گاومیش ساخت.بین المللی تبدیل شده است

د می بیشتر بخش تولیدی موزارال امروزه از قسمت های پاستوریزه شیر گاو تولی
رها  موزارال یکی از اعضای فیالتای ماکارونی، یا دلمه کشیده، خانواده پنی. شود
0دکشش دلمه به بافت پنیر یک بافت فیبری منحصر به فرد می بخش.است
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انواع مختلف موزارال
ندی ایاالت متحده موزرال را بر اساس ترکیب موزارال و رطوبت کم به چهار دسته مختلف طبقه ب

:کرده است 
ارال موزارال، موزارال با رطوبت کم، موزاال بدون قسمت چربی ، قسمت کم رطوبت بدون چربی موز

یتزا موزارال به دلیل برجستگی رایج ترین نوع در غذاهایی مانند پLMPS ))،چربی بدون رطوبت 
رای اهداف رایج ترین تنوع پنیر موزارال ب. که از آن برای خصوصیات عملکردی آن استفاده می شود

زا اغلب از رطوبت به این پنیر پیت. پخت و پز ، به ویژه به عنوان برترین برای پیتزا استفاده می شود
ر گاوها پنیر از شی.  کم  بدون چربی موزارال به دلیل محتوای چربی کمتر و رطوبت یاد می شود

ی مانند و به طور کلی ترکیبی از کشتهای ترموفیل. تولید می شود٪1.8با چربی حدود پاستوریزه
اگرچه اکثریت موزارال  در سراسر جهان از کشت های . الکتوباسیلوس و ترموفیلوس است

فاده می ترموفیلیک تولید شده استثنائات معدودی وجود دارد که از استارتر های مزوفیلی است
.  شود

دی این انواع دیگر موتزارال را می توان در پیتزا استفاده کرد ،مسائلی در مورد خصوصیات کاربر
.استفاده وجود دارد

رت از صنایع غذایی به دلیل مسائل مربوط به خرد شدن،کدر شدن و ماندگاری کوتاه تر، به ند
..استفاده می کنند٪52موزارال با رطوبت باالتر از 
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روش تولید
با .  از بیشتر پنیرها در این واقع  که اکثر اوقات به صورت مذاب مصرف می شود فرق می کند

ف توجه به این واقعیت، ذوب شدن خواص موزارال برای عملکرد محصول و همچنین پذیرش مصر
.کننده بسیار مهم است

رای روش تولید مورد استفاده ب:مراحل پردازش و سازه های بعدی تغییرات در طول تولید موزارال 
.تولید پنیر موزارال نقش مهمی در تعیین ساختار محصول دارد

یندهای فرآیندی که پنیر در طی تولید آن انجام می شود از رویه های نسبتاً خام به ترکیب فرآ
لیل اینکه ساختار یک محصول غذایی یکی از مهمترین  ویژگی ها به د. فنی برش تکامل یافته اند

تبی مواد غذایی دارای ساختار سلسله مرا. عامل اصلی در رفتار وخواص عملکردی مواد غذایی است
هر مرحله پردازش روی سازه ، و از این رو .از سطح کالن گرفته تا سطح ریز ساختاری هستند

قابلیت های محصول تا حدی تاثیر می گذارد

4

شیر 
ب توزیع شیر یک پراکندگی کلوئیدی پروتئین های موجود در  تعادل با چربی و الکتوز که در آ

دو شیر گاو حاوی. گرم پروتئین در هر لیترتشکیل شده است35تا 30شیر گاو از . می شود است
از ٪80کازئین ها تقریباً  .گروه مجزا از پروتئین ها، کازئین ها و پروتئین های آب پنیر است

و αs1 ،αs2 ،β:پروتئین موجود در شیر گاو را تشکیل می دهند و از چهار پروتئین اصلی 
.  به همراه تعدادی پروتئین جزئی تشکیل شده است40:10:35:12کازئین به نسبت تقریباً  

هر یک  .ل شودکازئین به دلیل بقایای فسفوسرین موجود در ساختار آنها می تواند به کلسیم متص
یم هستند از کازئین های مختلف متفاوت است تعداد باقی مانده های فسفوسرین که قادر به کلس

مانده 1و کاپا کازئین حاوی 5کازئین حاوی  β،   13-10حاوی   αs2، 8حاوی  αs1با 
کازئین موجود در شیر گاو به شکل میسل، ذرات ٪95تقریباً . فسفوسرین در هر مول است

نانومتر است 500تا 50از نظر شکل تقریباً کروی هستند و قطر آنها از . کلوئیدی وجود دارد
گرم در هر گرم 3و 2حاالت نوک تیز، میسل کازئین ساختار بسیار آبرسان و باز با سطح آب بین 

.پروتئین دارد
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پیش درمانی شیر
پیش درمانی از شیر برای ساخت موزارال یک پدیده نسبتاً جدید که همزمان با وقوع بزرگ

بل هنوز تولید کنندگان بی شماری وجود دارد کسانی که شیر خود را از ق. ساخت مقیاس است
و ثبات با این حال، اکثریت  یک مرحله قبل از درمان به دالیل مربوط به ایمنی. درمان نمی کنند

ی تعدادی از به دالیل. پاستوریزاسیون مرحله ای در پیش درمانی شیر برای تولید پنیر است .دارند
ن پاستوریزاسیو. کشورها و نهادهای حاکمیتی ه محدودیت هایی در استفاده از شیر خام دارند

زا عملیات حرارتی شیر خام برای به حداقل رساندن خطرات سالمتی مرتبط با عوامل بیماری
نه ای که پاستوریزاسیون به طور کلی با عبور شیر از طریق مبدل حرارتی صفحه ای به  گو.است

درجه 72برای مدت زمان نسبتاً کوتاهی قرار گیرد  انجام می شود؛ در معرض درجه حرارت باال
ر ثانیه یک روش استاندارد برا ی از بین بردن عوامل بیماری زا موجود در شی15سانتیگراد برای 

ارد تعدادی مواد شیمیایی مختلف و تغییرات دیگری که در طی گرما رخ می دهد  وجود د. است
پاستوریزاسیون بادرجه حرارت پایین .میزان تغییرات هم به دما و هم به مدت زمان بستگی دارد

اکثر میکروارگانیسم ها را نابود و  برخی از انزیم ها( درجه74درجه در دمای 15به عنوان مثال )
درجه 90ثانیه در 15به عنوان مثال )، پاستوریزاسیون با درجه حرارت باال .راغیرفعال می کند

عال شده تمام میکروارگانیسم های رویشی را از بین می برد، بیشتر آنزیم ها غیرف( سانتیگراد
که  SHیو گروه ها( به ویژه بتا الکتو گلوبولین)هستند ، پروتئین های آب پنیر دناتوره شده 

وریزاسیون فرایند پاست. باعث ترویج پیوندهای دی سولفید می شود در معرض دید قرار می گیرند 
ده یکنواخت تر باشد باعث تغییر فلور میکروبی طبیعی شیر که باعث می شود کیفیت پنیر تولید ش

فراهم شود
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اسید سازی

ی تواند با اسیدی شدن م. اسیدی شدن شیر در بیشتر مراحل اصلی تولید پنیر تأثیر زیادی دارد
ر استفاده از کشت های شروع کننده، اسیدی شدن مستقیم یا  مخلوط هر دو انجام می شود د

یح می شود، که اسیدی شدن با استفاده از کشت های اولیه ، شیر با کشت استارتر ترموفیلیک تلق
استارتر ترموفیلیک در .به طور کلی از مخلوطی از هر دو باکتری میله و کوکی تشکیل شده است

ه می شودتولید پنیر پیتزا نسبت به استارتهای مزوفیلی تا حد زیادی در سطح جهانی استفاد
انتخاب استارتر با میزان . آسان تر می شود٪52تا 48زیرا به دست اوردن رطوبت مورد نظر بین 

نندگان اکثرا تولید ک. مطلوب اسیدی شدن در مراحل بعدی فرآیند ساخت پنیر مشخص می شود
با الکتو باسیلوس از واریته استرپتوکوکوس سالواریوس ترموفیلوس کوکسی به تنهایی یا در ترکیب

تی به شکل در اواسط دهه شصت موفقی.دلبروکی واریته بولگاریکوس میله ای ها استفاده می کنند
کل استفاده از اسیدی سازی مستقیم به جای تخمیر کننده های الکتیک در تولید موزارال ش

ازش، چندین مزیت برای استفاده از یک اسیدی سازی مستقیم از جمله کاهش زمان پرد. گرفت
ات پنیر هزینه های پایین تر و همچنین فراهم آوردن وسیله بهتری برای استاندارد کردن خصوصی

ای اگر اسیدی سازی مستقیم کامال در جای  کشت های استارتر خود به کار رود، پیامده. است
که این به دلیل کشت های استارتر است. مربوط به قهوه ای شدن پنیر هنگام پخت وجود دارد
قادر به واکنش در برابر قندهای باقیمانده در .پپتیدهای کوچک و اسیدهای آمینه تولید می کنند

شدن را سیستم برای گرم کردن  هستند بنابراین، موزرال به طور مستقیم اسیدی شده، قهوه ای
.به میزان کمتری نسبت به پنیر ساخته شده با استارترهای اولیه انجام می دهد
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انعقاد

ه به طور کننده ای ک. در ساخت پنیر اکنون تعدادی از منعقد کننده های مختلف استفاده می شود
ه شیر حاصل سنتی در تولید پنیر استفاده شده ، رنت است که از شکم گوساله های تازه تغذیه شد

اما همچنین حاوی آنزیم های . رنت در درجه اول از آنزیم کیموزین ساخته شده است.می شود
با . دارد4.7و 4.5کیموزین نقطه ایزوالکتریک بین . دیگر مانند پپسین در مقادیر کمتری است

و عرضه محدود معده گوساله برای 1960توجه به افزایش تقاضا برای آنزیم های لخته در دهه 
لف جوش شیرین، چندین جایگزین مشخص شد، از جمله پپسین، پروتئینازها از قارچهای مخت

ندسی ، کیموزین و همچنین  کیموزین نوترکیب یا ژنتیکی مه( متداولترین رایزوموکار مهی)
فاده از آن استفاده از پپسین به عنوان جایگزین رنت دارای نقایص متعددی است که به است..شده

وزین، اجازه می نسبت داده می شود مانند گسترش پروتئولیز و تولید انعقاد با ساختار بازتر از کیم
م تر دهد مقدار بیشتری از چربی از دست بدهد ،و همچنین تولید پنیری با ساختار بسیار نر

دیل شیر مبدل تب. افزودن منعقد کننده ها به شیر تأثیر چشمگیری در ساختار سیستم دارد.کند
مرحله اصلی عمل .در طول انعقاد می تواند به عنوان یک فرایند دو مرحله ای طبقه بندی شود

ی افتد که این واکنش زمانی اتفاق م.رنت تولید پارا کازئین و گلیکوماکروپپتیدهای محلول است
سایت که چند  برابر  Phe105 Met106آنزیم انعقادی هیدرولیز کردن پارا کاپا کازئین در

تر هستند پروتئینازهای اسیدی نسبت به سایر پیوندهای پپتید موجود در سیستم شیر حساس
.است
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کم شدن آب

اسیاب فرآیند کم آبی بدن را می توان به چند مرحله اصلی برش، پخت و پز، تخلیه، چدار کرن و
.  ه می شودپس از رسیدن دلمه به استحکام مطلوب، ژل معموالً بریده یا شکست. کردن تقسیم کرد

ژل در شکاف بین پره های مورد استفاده برای برش. برش ژل باعث تقویت سینرسیس می شود
که باعث کنترل سینرژی مربوط به برش موثر است، با شکاف های کوچکتر برش ژل تا حد زیادی

ا رطوبت نوع برش بستگی به نوع پنیری که تولد می شود پنیرهایی ب.تقویت سینرسیس می شود
وزارال استفاده از آنجا که م. کم به میزان بیشتری نسبت به پنیرهای با رطوبت باال بریده می شوند

درصد است  به طور 52تا 48شده در پیتزا دارای رطوبت است این محتوا به طور کلی در حدود 
جه پایین تر کلی با تیغه هایی که به طور گسترده ای فاصله دارند بریده می شود ، منجر به یک در

برش ساختاری ژل را از هم جدا می کند سیال درون. از برش در موزارال از رطوبت کمتر پنیرها
یک تولید با توجه به اینکه اکثر موزارال با استفاده از  کشت های  استارتر ترموفیل.جریان می یابد

این کار به این دلیل دمای .  درجه سانتی گراد است41می شوند ، دمای پخت پنیر در حدود 
تن مخلوط پخ. مطلوب برای کشت استارتر  برای تبدیل الکتوز به  اسید الکتیک انجام می شود

وسعه اسید بازی دلمه و اب پنیر نقش اساسی در کنترل سینرسیس با تاثیر گذاری انقباض پنیر و ت
.می کند

9

دمای پخت و پز
ست که دمای پخت و پز مورد استفاده در ساخت پنیر موزارال یک پارامتر به راحتی قابل تنظیم ا

ن هنگامی که دمای پخت و پز افزایش می یابد از بین رفت. در تعدادی از متغیرها تأثیر  دارد
تأثیری که پختن .رطوبت بعدی، کاهش سرعت پروتئولیز و افزایش ویسکوزیته ظاهری وجود دارد

دلمه  روی خواص عملکردی موزارال دارد، به پایداری گرمای منعقد کننده و همچنین میزان و 
در عالوه بر تغییر. دمای پخت و پز بر ساختار دلمه تأثیر می گذارد .فعالیت استارتر بستگی دارد

با این حال، غشای گلبولهای  .پروتئین، پخت و پز باعث جمع شدن گلبول های چربی می شود
گلبول های چربی شیر با .گلبول نسبتاً دست نخورده باقی مانده استچربی شیر  اطراف آن

غشای . غشاهای دست نخورده به عنوان ذرات غیر مزاحم در درون  ماتریس پنیر  وجود دارند
 گرم گلبول چربی شیر دست نخورده ممکن است یکی از دالیل خواص عملکردی ضعیف موزارال

.شده بالفاصله پس از تولید باشد
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نمک زدن 

ه پنیر مقدار نمک و روش افزودن نمک ب. نمک زدن پنیر یک گام مهم در فرآیند ساخت پنیر است
نمک  زدن موزارال می تواند به صورت نمک خشک یا  اب. نقش مهمی در ویژگی های پنیر دارد

ه نمک  زدن خشک همان جایی است که نمک قبل از کشش در تولید موزارال ب.نمک انجام شود
قبل از نمک  زدن خشک ،به طور کلی برای حداکثر رساندن.طور مستقیم به دلمه اضافه می شود

نمک زدن خشک دلمه وسیله ای  برای کنترل .سطح در معرض نمک  دلمه آسیاب می شود
ن نمک  رسیدن فرایندی است که پس از افزود. رطوبت که باعث ایجاد سینرسیس می شود است

بعدی این شامل نمک زدایی و جذب نمک و همچنین از بین رفتن رطوبت. به دلمه اتفاق می افتد
ر و روش دیگر نمک زدن، اب نمک بعد از کشش موزارال، قالب گیری به شکل مورد نظ.می شود

طح آن اب نمک موزارال شیب نمکی که باالترین سطح و پایین ترین س. در آب خنک شده است
شتننمکی که پنیر موجود در آن خیس شده است نیاز به دا.مرکز بلوک پنیر می باشد را دارد

pH پنیر که و میزان کلسیم است که از این طریق می توان از ترشح کلسیم و اسید الکتیک از
رو کیفیت منجر به نقص در پنیر می شود جلوگیری کرد ، این نقص ها می تواند بر پردازش بیشت

.پنیر تاثیر بگذارد
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کش آمدن

دارد که کشش به فرایندی گفته می شود که در ان دلمه موزارال تحت درمان ا گرما مکانیکی قرار
اختار فرایند کشش به موزارال س. شامل استفاده از تنش برشی در دلمه پالستیک شده است

به .دهدمنحصر به فرد و بافت فیبری که منجر به عملکرد مرتبط با خواص ذوب ان می شود را می
ورز داده طور کلی دلمه از نظر صنعتی با اب گرم یا محلول اب نمک رقیق شده پالستیک شده و

انجام می این کار معموال با استفاده از میکسرهای مکانیکی با پیچ های تک یا چندتایی. می شود
شش بر پالستیک سازی و ک. شود تا دلمه را در اب داغ که با تزریق بخار کنترل می شود ورز دهید

لی به طور ک.اساس سطح کلسیم کازئین مربوط به زمان کشش که در ان است اداره می شود
سفات توانایی پالستیک سازی با مقدار کلسیم ف. دلمه کنترل می شودPhتوسط کلسیم کل و 

تفاده می هنگامی که گرما بر روی دلمه اس.مرتبط با کازئین که در دسترس است تعیین می شود
.شود ماتریس بی شکل پارا کازئین را به هم متصل کنید

:دو شرط اساسی وجود دارد که برای کشش مطلوب دلمه باید کنترل شود

.نکته اول این است که پنیر به اندازه کافی نیاز به اسیدی شدن و ضد ویروس دارد

.شرط دوم برای کشش مطلوب انتقال حرارت بین دلمه و نمک در طول روند کشش است
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اثر ذخیره سازی

قابل اگرچه آن را یک پنیر فاقد فلفل، می دانند موزارال در طی ذخیره سازی تغییرات ساختاری
لید، رطوبت بالفاصله پس از تو. توجهی متحمل می شود که تأثیر چشمگیری بر عملکرد پنیر دارد

یبر تازه دارای فاین موزارالی . کم  پنیر موزارالخواص عملکردی مورد نظر برای کاربرد آن را ندارد
این به دلیل الیاف .و سفت و سخت است بافت و کشش یا جریان خوبی در هنگام ذوب شدن ندارد

تنداثر در ابتدا آبگریز و قوی هس.پاراکازین ضخیم که در حین کشش تشکیل می شوند  است 
موزارال در طی چند هفته .پروتئین که در برابر جریان و کشش مقاومت می کند-متقابل پروتئین 

ر اول دچار تغییر و تحوالت ساختاری و عملکردی قابل توجهی می شود که به موجب آن نرم ت
کازئین از بخشی  βدر طی این دوره کوتاه رسیدن، بعضی از. شده و کشش بیشتری پیدا می کند

ه این ب. از ماتریس کازئین جدا می شود و دست نخورده کازئین در مرحله سرم اصلی می شود
شوند و پروتئین ها در زمان بلوغ کمتر جمع می. دلیل کاهش در نیروهای آبگریز در ماتریس است

به افزایش این تورم پروتئین با نمک زیاد و غلظت کلسیم یونی پایین که منجر.آبرسانی می شوند
داخالت این به احتمال زیاد به دلیل کاهش ت. تمایل به ذوب شدن پنیر می شود تقویت می شود

ت جریان پروتئین پروتئین، ناشی از تورم، حاللیت کلسیم ایجاد می شود و پروتئولیز، سهول
.پروتئین ها را افزایش می دهد

13

ریس اگر سرعت انجماد به اندازه کافی سریع باشد، بلورهای بزرگ تشکیل نمی شوند و ممکن است مات
سرعت کندتر انجماد نشان داده شده است .پروتئین به اندازه کافی  برای تأثیرگذاری روی بافت مختل نشود

س پروتئین که باعث افزایش قابلیت ذوب شدن موزارال به احتمال زیاد به دلیل بلورهای بزرگ یخ که به ماتری
، روی فرمی که در آن موزارال یخ زده است از نظر قرار گرفتن در قالب بلوک یا خرد شده. آسیب می رسانند

نجماد ،  خاصیت کششی موزارال بزرگ ترین دلیل محدود کردن  سریع ا. کشش و خواص  ذوب نیز تأثیر دارد
شود در بیشتر برنامه ها از موزارال به شکل خرد شده استفاده می.پنیر خرد شده و اندازه بلورهای یخ است

ربوط به خرد تعدادی از مشکالت م. بنابراین بسیاری از تولید کنندگان محصول را قبل از توزیع خرد می کنند
وجود اگر پنیر خیلی نرم است در مورد مسدود شدن مواردی. کردن موزارال در رابطه با بافت پنیر وجود دارد

سفت اگر پنیر خیلی. دارد تیغه های برش و همچنین پنیر خرد شده را درون مصالح چسبنده قرار می دهند 
طی هر مرحله پردازش در. باشد، خرد می کند منجر به خرد شدن ذرات به دلیل شکنندگی پنیر می شود

هایی خود از آنجا که از شیر مایع به ژل ن. مراحل تولید بر ساختار نهایی تولید شده پنیر موزارال تأثیر دارد
نیر در استفاده تبدیل می شود ساختار، ترکیب و ترتیب ترکیبات در سیستم تغییر می کند، و بر عملکرد پ

که باعث این مراحل پردازش شامل گرما ، محرکهای فیزیکی، بیولوژیکی و یونی. نهایی خود تأثیر می گذارد
عنوان تولید . می شودایجاد تغییرات در اجزای نسبت در داخل سیستم و همچنین به ساختار کلی سیستم

ویژه کنندگان به دنبال بهبود پردازش موزارال یا تحقیق در مورد جایگزین هستند روش پردازش، از اهمیت
آن بر ای برخوردار است پیامدهای هر مرحله پردازش را روی آن درک کنید ریزساختار پنیر به دلیل کیفیت

.محصول تولید شده تاثیر می گذارد
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