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چکیده
پنیر کوزه (پنیر کوپه) در استانهای شمالغرب کشور به طور سنتی از شیر خام تولید میشود و امروزه برخی از تولید
کنندگان پنیر کوزهای از دبه پالستیکی و یا حلب فلزی به جای کوزه سفالی استفاده میکنند .هدف از انجام این پژوهش،
بررسی تاثیر پاستوریزاسیون و جنس ظرف بستهبندی بر ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و حسّی پنیر کوزهای در طی
 021روز رسیدن پنیر کوزهای بود .نتایج بررسیها نشان داد که قبل از پر کردن پنیر در کوزه و ظرف پالستیکی،
پنیرهای پاستوریزه نمک و  pHباالتری داشتند و در روز  021رسیدن پنیرها ،پاستوریزاسیون موجب افزایش اسیدیته
در پنیرکوزهای و افزایش  pHدر پنیر رسیده بستهبندی پالستیک شد .همچنین استفاده از کوزه سفالی به عنوان ظرف
بستهبندی باعث افزایش  ، pHماده خشک ،نمک ،خاکستر ،چربی ،پروتئین و طعم کلی پنیر گردید ،در حالیکه ظرف
پالستیکی باعث افزایش اسیدیته و لیپولیز پنیر شد.
واژگان کلیدی :پنیر کوزهای ،پاستوریزاسیون ،بستهبندی ،ویژگیهای فیزیکی شیمیایی ،ویژگیهای حسی

مقدمه

بیشترین میزان تولید این نوع پنیر در یونان ،ترکیه (در

کوزه سفالی بدلیل سهولت ساخت و در دسترس بودن،

منطقه هاتای 3از آنتالیا با نامهای کارا ،4کوکلک 5و نیز

ارزانی ،خاصیت تراوایی مناسب و در نتیجه حفظ و

اتلو پنیر )6و در ایران (در شمالغرب کشور با نامهای

بهبود ویژگیهای ارگانولپتیکی ،فیزیکی و شیمیایی پنیر

پنیر کوزهای یا کوپهء پنیری) می باشد .این نوع پنیر

مورد توجه و استفاده تولید کنندگان سنتی پنیر می-

معموالً در کوزههای سفالی ،دبه پالستیکی و یا پوست

باشد .پنیر کوزهای 0جزء پنیرهای زمینی 2است که
1. Juge chees or Pot cheese
2. Erthenware

3. Hatay
4. Carra
5. Coekelek
6. Otlu peynir
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دباغی شده گوسفند و بز نیز نگهداری میشود .دوره

ویژگیهای رسیدن پنیر ترکیهای کولک در بستهبندی-

رسیدن این پنیر در شرایط غیر هوازی میباشد و در

های چوبی و پالستیک توسط درویشاوغلو (،)2111

انبارها و یا کاهدانها در زیر خاك با شرایط ویژه

همچنین تاثیر بستهبندیهای مختلف (پوستی ،پارچهای،

نگهداری میشود (حسامیراد .)0335 ،پاستوریزاسیون

پالستیک ،چوبی و وکیوم) ،کشتهای آغازگر و

شیر در پنیرسازی عمدتاً به جهت کاهش بار میکروبی و

پاستوریزاسیون بر ویژگیهای شیمیایی ،بافتی و حسّی

تضمین بهداشت و کیفیت شیر استفاده میشود،

پنیر ترکیهای تولوم توسط بایار و همکاران (،)2100

همچنین به موازات آن ،خطر ایجاد ویژگیهای نامناسبی

تاثیر بستهبندی پوست بز و کیسه پالستیکی بر ویژگی-

مانند بادکردهگی ناشی از تشکیل بوتریک یا پسطعم را

های میکروبی ،بیوشیمیایی و ترکیبات فرّار پنیر تولوم

که مکرراً در پنیر مشاهده میشود کاهش میدهد (گومز

توسط هایالاوغلو و همکاران ( )2111مورد مطالعه و

و پالئز ،)0131 ،موجب افزایش کنترل اسیدالکتیک

بررسی قرار گرفت .با توجه به عدم وجود بررسیهای

تولیدی مازاد ،پایداری بیشتر محصول ،ایجاد کیفیت

علمی با جزئیات کار در کشور ،در این پژوهش روش-

استاندارد و رسیدن در دماهای باال و بنابراین کاهش

های تهیه و فرآوری پنیر کوزهای و تاثیر

هزینههای تولید میشود (الئو و همکاران 0110؛

پاستوریزاسیون و نوع مواد بستهبندی بر ویژگیهای

کیونتالیا و پنا .)0110

فیزیکی شیمیایی و حسی پنیر کوزهای مورد بررسی

همچنین باعث نابودی میکروبهای حساس به حرارت،

قرار گرفت.

و دناتوراسیون نسبی پروتئینهای آب پنیر (بوفا و
همکاران ،)2114 ،کاهش قابل مالحظه در تعداد

مواد و روشها

پروپیونی باکتریا و الکتوباسیلهای هتروفرمانتتیو

برای تولید پنیر ،شیر گاوی تازه و مایه پنیر قارچی

تولیدی از طریق پاستوریزاسیون شیر میشود،

تولید شده به وسیله موکورپوسیلوس ،ساخت شرکت

کاتابولیسم بسیاری از اسیدهای آلی ،نظیر الکتات و

سانگیوی کشور ژاپن و با نام تجاری میتو تهیه گردید.

سیترات را تغییر میدهد و باعث حذف میکروارگانیسم-

کلیه مواد شیمیایی مورد استفاده در این تحقیق تولید

های شیر ،فعالسازی/غیرفعالسازی پیشآنزیمها و

شرکت مرك آلمان با درجه خلوص تجزیهای بودند.

آنزیمهای طبیعی شیر و تغییر در فعالیت باکتریهای

همچنین کوزههای سفالی از منطقه کوزهکنان شبستر و

اسید الکتیک میشود (گراپین و بیوویر 0111؛ مک-

ظروف پلیاتیلنی از بازار تهیه شدند.

سوئینی

و

سوئسا

.)2111

با

این

وجود،

تولید پنیر کوزهای

پاستوریزاسیون برخی از آنزیمها مانند لیپاز طبیعی

تهیه شیر خام گاوی و تولید پنیر به دو روش سنتی و

شیر را که نقش مهمی در رسیدن پنیر ایفا میکنند را

پاستوریزه در شرکت لبنیات هنر سراب انجام شد .برای

غیر فعال میکند (بوفا و همکاران ،)2110 ،در نتیجه،

تولید پنیر به روش سنتی ،ابتدا شیر خام تا دمای حدود

پنیرهای تهیه شده از شیر خام زودتر میرسند و شدت

 41°Cگرم شد و سپس تا دمای حدود  32 °Cخنک

طعم بیشتری دارند اما طعمهای آنها نسبت طعم

گردید .پس از گذشت نیم ساعت ،به میزان  1/10گرم

پنیرهای تهیه شده از شیر پاستوریزه کمتر یکنواخت

وزنی مایه پنیر (میتو ،شرکت سانگیوی ژاپن) به  0لیتر

میباشند .تاثیر مواد بستهبندی (کوزه و پالستیک) و

شیر افزوده شده و به مدت  5دقیقه به خوبی هم زده

روش پر کردن بر روی ویژگیهای پنیر معطر شده با

شد .پس از گذشت حدود  51دقیقه عمل انعقاد صورت

سبزیجات (اتلو پنیر) ترکیه توسط تاراکجی (،)2111

گرفت .پس از انعقاد شیر ،به منظور عمل آبگیری ،ابتدا
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دلمه به قطعات تقریبی  0×0×0سانتیمتر در دو جهت

(حسینی pH ،)0361 ،توسط pHمتر مدل ،HANNA

بریده شد و به منظور خروج هرچه بیشتر آب ،دلمه به

لیپولیز به روش نونز ( ،)0116چربی به روش ژربر و

صورت مورب با چاقوی تیز برش داده شد.

پروتئین با روش کلدال انجام گرفت .تمامی آزمایشها

سپس جهت پرس دلمهها از وزنههایی با وزن حدود

در سه تکرار صورت پذیرفت.

 1/0وزن شیر استفاده شد .این مرحله آبگیری  0ساعت

ارزیابی حسی

طول کشید .لخته قالبگیری شده پنیر پس از توزین به

با استفاده از  04نفر پانلیست در روز  021مدت زمان

آب نمک اشباع  %21پاستوریزه منتقل شدند و به مدت

رسیدن پنیر به روش هدونیک  1طبقهای و روش

 24ساعت در دمای  21°Cباقی ماندند .پس از گذشت

توصیفی  5نقطهای و با تکمیل استاندارد ملی ایران

 24ساعت ،قالبهای پنیر از آب نمک اشباع خارج شدند

شماره  )0311( 4133ارزیابی ویژگیهای حسی شامل

و به مدت  3روز ،هر روز در دو نوبت صبح و عصر

خواص ظاهری (رنگ پنیر) ،خواص بافتی (احساس

نمک خشک دانه درشت بر روی قالبها پاشیده شد و

دهانی) و خواص عطر و طعمی (طعمهای حیوانی و

قالبها سر و ته شدند تا نمک خشک کامالً سطح قالبها

خارجی ،طعم خاك ،طعم نمک ،طعم تند شدن چربی،

را بپوشاند .پس از گذشت  3روز ،قالبهای پنیر در

طعم کهنگی و کپکزدگی و طعم تلخ ،طعم و مزه پنیر) و

داخل آب نمک  %02قرار گرفتند و پس از بستهبندی در

بو (بوی خاك ،بوی طبیعی پنیر) پنیر کوزهای انجام

داخل حلبهای فلزی  01کیلویی ،به منظور تکمیل

گرفت.

رسیدگی به مدت  2ماه در دمای یخچال ()5-3°C

طرح آماری

نگهداری شدند .روش تولید پنیر پاستوریزه نیز مشابه

برای آنالیز ویژگیهای فیزیکی شیمیایی از طرح اسپیلت

روش فوق بود با این تفاوت که ابتدا شیر خام به روش

پالت در زمان 1با آنالیز واریانس با رویه مختلط 3با

 12°C ،HTSTبه مدت  05ثانیه پاستوریزه شد و سپس

استفاده از آزمون توکی 1و مقایسه میانگین ویژگیهای

سایر مراحل تولید پنیر انجام گرفت .تحقیقات میدانی

حسی با استفاده از طرح  ANOVAو رویه  GLMو
دانکن01

انجام گرفته از تولیدکنندگان سنتی متعدد پنیرهای

مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنهای

کوزهای در شمالغرب کشور نشان داد که قبل از پر

سطح احتمال  5درصد و به کمک نرم افزار آماری SAS

کردن پنیر در کوزه ،به مدت حدود دو ماه پنیر به

نسخه  1/0انجام شد .برای رسم نمودارها از نرم افزار

منظور رسیدن در داخل آب نمک قرار میگیرد .پس از

 Excelاستفاده شد.

در

گذشت دو ماه ،قالبهای پنیر از آب نمک خارج شدند و
پس از اینکه کامالً خرد شدند داخل کوزههای سفالی و

نتایج و بحث

ظروف پلیاتیلنی قرار گرفتند و سپس در شهرستان

در جدول ذیل برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی شیر

سراب ،در عمق  0/5متری زمین و در دمای  -3 °Cتا

مورد استفاده برای پنیرسازی آمده است.

-01

در زیر خاك چال شدند .نمونهبرداریها و

آزمایشات پنیر بطور تصادفی در فواصل زمانی ،61 ،0
 015 ،11 ،15و  021روز رسیدن انجام گردید.
آزمایشات فیزیکیشیمیایی
اندارهگیری ماده خشک ،اسیدیته و خاکستر به روش
مارشال ( ،)2115اندازهگیری نمک به روش موهر

7. Split plot in time
8. Proc mixed
9. Tukey
10. Duncanʼs multiple range test
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جدول  - 1ویژگیهای فیزیکی شیمیایی شیر پنیرسازی
چربی

SNF

دانسیته

پروتئین

21/3

3/02

اسیدیته

تاثیر مواد بافری موجود در پنیر میباشند (روتارو و
همکاران .)2113 ،در بین نمونههای مورد آزمایش،

04D°

کمترین میزان  pHمربوط به پنیرهای قرار گرفته در

 : PPTSپنیر پاستوریزه پر شده در کوزه نگهداری شده در خاك،

ظروف پالستیکی نسبت به پنیرهای کوزهای بودند .در

 : NPPTSپنیر غیرپاستوریزه پر شده در کوزه نگهداری شده در

بین پنیرهای رسیده در پالستیک ،کمترین  pHمربوط به

3/0

3/23

خاك
 : PPSSپنیر پاستوریزه پر شده در پالستیک نگهداری شده در
خاك،

پنیرهای غیرپاستوریزه نسبت به پنیرهای پاستوریزه
بودند .آالی و گاال ( ،)2112پسونی و همکاران (،)2116

 :NPPSپنیر غیرپاستوریزه پر شده در پالستیک نگهداری شده در

آتاسوی و تركاوغلو ( )2113و بایار و اوزرنک ()2100

خاك

نشان دادند که  pHپنیرهای غیرپاستوریزه نسبت به

در جدول شماره  2ویژگیهای فیزیکی شیمیایی پنیر آب

پنیرهای پاستوریزه در طی رسیدن پایینتر بود .باالتر

نمکی از روز  0-61آورده شده است.

بودن میزان  pHپنیرهای کوزهای میتواند به دلیل
خروج یونهای هیدروژن همراه با آب پنیر از منافذ

جدول  - 2ویژگیهای فیزیکی شیمیایی پنیر آب نمکی قبل

کوزههای سفالی باشد ،از طرفی دیگر ،میزان ماده

از بستهبندی (روز)1-06

خشک و پروتئین این نمونهها بیشتر میباشد که

مدت زمان رسیدن (روز)

پروتئینها میتوانند به عنوان عامل بافری عمل کرده و

ویژگیها

نمونهها

pH

پاستوریزه

5/12 ±1/10020a

5/54 ±1/10020a

غیرپاستوریزه

5/31 ±1/10020

4/13 ±1/10020

اسیدیته
ماده خشک
نمک
خاکستر
لیپولیز
چربی
پروتئین

روز 1
b

روز06
b

پاستوریزه

1/21 ±1/1112b

1/36 ±1/1112b

غیرپاستوریزه

1/63 ±1/1112a

a

0/13 ±1/1112

پاستوریزه

23/5 ±1/2111b

23/5 ±1/2111b

غیرپاستوریزه

35 ±1/2111a

36/12 ±1/2111a

پاستوریزه

2/26 ±1/12604a

2/21 ±1/12604a

غیرپاستوریزه

0/11 ±1/12604

b

2/11 ±1/12604

b

1/64 ±1/15236

b

از کاهش  pHجلوگیری کنند .نتایج آزمایشات تاراکجی
( )2111نشان داد که  pHپنیرهای گیاهی کوزهای نسبت
به پنیرهای گیاهی پالستیکی باالتر بودند pH .تمامی
نمونههای پنیر با گذشت زمان کاهش یافت ،به استثناء
پنیر کوزهای غیر پاستوریزه رسیده در دمای خاك که
با گذشت زمان رسیدن ،افزایش  pHپیدا کردند .به
احتمال زیاد ،از طرفی چون ماده خشک و در نتیجه

پاستوریزه

1/41 ±1/15236

غیرپاستوریزه

1/11 ±1/15236b

1/15 ±1/15236a

پاستوریزه

3/41 ±1/16113b

05/04 ±1/16113b

نمک باال میتواند تاثیر بازدارنده بر روی فعالیت

غیرپاستوریزه

01/41 ±1/16113

05/31 ±1/16113

باکتریهای اسید الکتیک و در نتیجه تولید اسید الکتیک

پاستوریزه

05 ±1/11662

00/5±1/11662

a

a

b

a

b

غیرپاستوریزه

05/5 ±1/11662a

02/15 ±1/11662a

پاستوریزه

02/33 ±1/14640b

04/13 ±1/14640b

غیرپاستوریزه

05/30 ±1/14640

05/63 ±1/14640

a

a

ویژگیهای فیزیکی شیمیایی پنیر پس از بستهبندی
(روز )57-126
pH

تغییرات  pHتا حد زیادی مربوط به تخمیر الکتوز و
افزایش اسیدیته میباشد ،همچنین این تغییرات تحت

میزان نمک پنیرهای کوزهای باالتر بود ،در نتیجه میزان

و کاهش  pHداشته باشد (پاستورینو و همکاران،
.)2113
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هیدروژن همراه با آب پنیر و نیز باال بودن میزان
پروتئین و ظرفیت بافری و جلوگیری از کاهش ،pH
اسیدیته پنیرهای کوزهای پایینتر بود .در بین پنیرهای
کوزهای مورد بررسی ،اسیدیته پنیر کوزهای پاستوریزه
بیشتر بود و اسیدیته پنیر کوزهای غیرپاستوریزه در
اواخر مرحله رسیدن کاهش یافت .این امر میتواند به
دلیل میزان پروتئین و ظرفیت بافری باالتر ،باالتر بودن
میزان نمک و در نتیجه جلوگیری از فعالیت بیشتر
شکل  – 1تغییرات  pHتحت تاثیر پاستوریزاسیون و مواد
بستهبندی از روز  57-126رسیدن پنیر

از طرفی دیگر ،در اواخر دوره رسیدن ،ممکن است به
دلیل مصرف اسید الکتیک توسط کپکها و مخمرها و
همچنین انجام فرآیند پروتئولیز که در طی رسیدن

باکتریهای اسید الکتیک و در نتیجه تولید اسید و نیز
ارتباط بین کاهش اسیدیته و افزایش  pHبه دلیل تولید
ترکیبات آلکالین (اسیدهای آمینه و آمونیا) باشد (فاکس
و همکاران؛  ،0113کوسیکووسکی؛  ،0111آذرنیا و
همکاران؛  ،0111پاستورینو و همکاران؛  ، ،2113هایال-
اوغلو و همکاران؛  ،2111سرهان و همکاران؛ .)2101

اتفاق میافتد و تولید میزان باالی ترکیبات آلکالین
(اسیدهای آمینه و آمونیا) pH ،پنیر افزایش مییابد
(فاکس و همکاران  ،0113هایالاوغلو و همکاران ،2111
سرهان و همکاران  ،2101کوسیکووسکی  ،0132آذرنیا
و همکاران  .)0111همچنین گزارش شده است که در
طی رسیدن پنیر ،برویباکتریوم الیننس میتواند موجب
افزایش  pHپنیر گردد (کاتو و آندو )0114 ،که این امر
در پنیرهای کوزهای غیر پاستوریزه ،به دلیل عدم
پاستوریزاسیون ،میتواند اتفاق بیافتد.
اسیدیته
اسیدیته تمامی پنیرها در طی رسیدن افزایش مییابد که
این امر به دلیل حضور باکتریهای اسید الکتیک در
شیر میباشد و رابطه بین اسیدیته و  pHممکن است
تحت تاثیر عواملی نظیر نوع میکروارگانیسمها ،اسیدیته
داخلی و ظرفیت بافری قرار بگیرد (پروین و همکاران
 ،2113آالی و گاال  ،2112عثمان و همکاران .)2113
نتایج آزمایشات نشان دادند که بیشترین میزان اسیدیته
مربوط به پنیرهای رسیده در ظروف پالستیکی نسبت
به پنیرهای کوزهای بودند .همان طوریکه قبالً اشاره شد
به دلیل وجود منافذ کوزههای سفالی و خروج یونهای

شکل  – 2تغییرات اسیدیته تحت تاثیر پاستوریزاسیون و
مواد بستهبندی از روز  57-126رسیدن پنیر

ماده خشک
از روز  15تا  021رسیدن پنیر ،بیشترین میزان افزایش
ماده خشک در نمونههای پنیر کوزهای مشاهده شد که
نسبت به نمونههای پنیر قرار گرفته در ظرف پالستیکی
در میزان باالتری قرار داشتند که این امر بدلیل وجود
خلل و فرج در کوزههای سفالی و خروج بیشتر آب پنیر
در طی رسیدن پنیر بود .تاراکجی ( )2111نشان داد که
افزایش ماده خشک در پنیرهای گیاهی کوزهای نسبت به
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پنیرهای گیاهی رسیده در ظروف پالستیکی به نسبت

پنیرهای غیرپاستوریزه نسبت به پنیرهای پاستوریزه

بیشتری صورت میگیرد.

بیشتر بود .در بین پنیرهای رسیده در ظروف پالستیک
پنیر غیرپاستوریزه میزان نمک بیشتری داشت که
مطابق با نتایج آزمایشات آالی و گاال ( )2112بود.
خاکستر
در بین نمونهها ،بیشترین میزان خاکستر در پنیرهای
کوزهای نسبت به پنیرهای رسیده در ظروف پالستیکی
مشاهده شد .این امر شاید به دلیل باالتر بودن میزان
ماده خشک پنیرهای کوزهای نسبت به پنیرهای رسیده
در ظروف پالستیکی باشد .هم در بین پنیرهای کوزهای
و هم در بین پنیرهای رسیده در ظروف پالستیکی،

شکل  – 3تغییرات ماده خشک تحت تاثیر پاستوریزاسیون
و مواد بستهبندی از روز  57-126رسیدن پنیر

بیشترین

مقدار

خاکستر

مربوط

به

پنیرهای

غیرپاستوریزه بود.

در بین پنیرهای قرار گرفته در ظروف پالستیکی نیز
بیشترین میزان ماده خشک مربوط به پنیرهای
غیرپاستوریزه بود .آالی و گاال ( ،)2112راینه و
همکاران ( )2111و محمد عبداهلل و ابراهیم احمد ()2101
به این نتیجه رسیدند که پاستوریزاسیون باعث کاهش
ماده خشک میشود.
نمک
نتایج آزمایشات صورت گرفته نشان داد که بیشترین
میزان نمک در مرحله آخر رسیدن مربوط به پنیرهای
کوزهای در مقایسه با پنیرهای رسیده در پالستیک بود

شکل  –4تغییرات نمک تحت تاثیر پاستوریزاسیون و مواد
بستهبندی از روز 57-126رسیدن پنیر

که این امر میتواند در نتیجه خروج آب نمک از منافذ
کوزههای سفالی و نهایتاً باالتر رفتن میزان ماده خشک
در پنیرهای کوزهای باشد .همچنین چون در اواخر دوره
رسیدن خروج آب پنیر از کوزه بیشتر بصورت تبخیر
صورت میگیرد ،پس نمک همراه با آب پنیر خارج نشده
و در بافت پنیر باقی میماند .میزان نمک در طی رسیدن
پنیر میتواند به دلیل کاهش رطوبت افزایش یابد (هایال-
اوغلو و همکاران .)2111 ،در بین پنیرهای کوزهای ،پنیر
غیرپاستوریزه نمک باالتری نسبت به پنیر پاستوریزه

شکل  –7تغییرات خاکستر تحت تاثیر پاستوریزاسیون و

داشت .آالی و گاال ( )2112نشان دادند که میزان نمک

مواد بستهبندی از روز  57-126رسیدن پنیر
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محمد عبداهلل و ابراهیم احمد ( )2101با بررسی پنیر

پروتئین مربوط به پنیرهای کوزهای نسبت به پنیرهای

سفید به این نتیجه رسیدند که بیشترین مقدار خاکستر

رسیده در ظروف پالستیکی بودند .این امر میتواند به

مربوط به پنیر غیرپاستوریزه نسبت به پنیر پاستوریزه

دلیل باال بودن میزان ماده خشک و در نتیجه باال بودن

بود.

میزان پروتئین پنیرهای کوزهای باشد که به دلیل خروج

چربی

آب پنیر از منافذ کوزه سفالی میباشد .هم در بین

با بررسیهای میزان چربی از روز  15رسیدن،

پنیرهای کوزهای و هم در بین پنیرهای رسیده در

مشخص شد که در اواخر مرحله رسیدن ،بیشترین

پالستیک ،پنیرهای غیرپاستوریزه میزان پروتئین

میزان چربی مربوط به پنیرهای کوزهای نسبت به

باالتری نسبت به پنیرهای پاستوریزه داشتند که در

پنیرهای رسیده در ظروف پالستیکی بودند .اولین عامل

نمونههای مورد آزمایش ما این امر میتواند به دلیل

موثر در این نتیجه میتواند مربوط به تاثیر نوع بسته-

تاثیر پاستوریزاسیون بر میزان ماده خشک و در نتیجه

بندی ،وجود منافذ کوزه سفالی ،باشد که موجب افزایش

میزان پروتئین باشد .خسروشاهی اصل و عباسی گزنق

میزان ماده خشک و نیز میزان چربی گردید .در بین

( )0335نشان دادند که میزان پروتئین پنیرهای کوزهای

پنیرهای کوزهای ،میزان چربی پنیرهای غیرپاستوریزه

غیرپاستوریزه بیشتر از پنیرهای کوزهای پاستوریزه

بیشتر از پنیرهای پاستوریزه بود که با نتایج آتاسوی و

بودند .همچنین ممکن است که به دلیل باالتر بودن میزان

تركاوغلو ( )2113و آتاسوی و تركاوغلو ( )2111و

رطوبت در نمونه پنیرهای پاستوریزه ،میزان محتوی

اسماعیل و همکاران ( )2101مطابقت داشت و نیز در

پروتئین آنها نسبت به پنیرهای غیرپاستوریزه پاییینتر

مقایسه بین پنیرهای رسیده در ظروف پالستیکی،

باشد.

پنیرهای غیرپاستوریزه میزان چربی بیشتری نسبت به
پنیرهای پاستوریزه داشتند.

شکل  –5تغییرات پروتئین تحت تاثیر پاستوریزاسیون و
مواد بستهبندی از روز  57-126رسیدن پنیر
شکل  –0تغییرات چربی تحت تاثیر پاستوریزاسیون و
مواد بستهبندی از روز  57-126رسیدن پنیر

لیپولیز
در بین نمونههای مورد آزمایش ،میزان لیپولیز در

پروتئین

پنیرهای غیرپاستوریزه باالتر از پنیرهای پاستوریزه

با مطالعه میزان پروتئین از روز  61تا  021رسیدن،

بودند که این نتیجه میتواند به دلیل جمعیت میکروبی

مشخص گردید که در اواخر رسیدن ،بیشترین میزان
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باالی شیر خام و نیز غیرفعالسازی آنزیم لیپوپروتئین

تیمارها تاثیر معنیداری ( )P >1/15بر ویژگیهای

لیپاز ) (LPLدر طی پاستوریزاسیون باشد.

حسی داشتند ،اما تیمارهای مختلف تاثیر معنیدار بر
نتایج ارزیابی طعم کلی پنیر نداشتند .همچنین پانلسیتها
بیشترین امتیاز طعم کلی پنیر را به پنیر کوزهای
غیرپاستوریزه دادند که شاید این امر به دلیل ماده
خشک باالتر و ویژگیهای ارگانولپتیک بهتر (به دلیل
عدم پاستوریزاسیون) این نمونه باشد.
تقدیر و تشکر
نگارندگان این مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از

شکل  –8تغییرات لیپولیز تحت تاثیر پاستوریزاسیون و

جناب آقای دکتر اصغر خسروشاهی اصل از دانشگاه

مواد بستهبندی از روز  57-126رسیدن پنیر

ارومیه و همچنین جناب آقای رجب حسامی راد و
سرکار خانم دکتر شهین زمردی از مرکز تحقیقات جهاد

ارزیابی حسی

کشاورزی ارومیه به جهت راهنماییهای سودمند و نیز

نتایج ارزیابی ویژگیهای حسی پنیر در روز 021

شرکت لبنیات آذرگل سراب به جهت در اختیار گذاشتن

رسیدن در شکل  1و نتایج ارزیابی کلی طعم پنیر در

امکانات الزم برای انجام بخشی از مراحل پژوهش اعالم

روز  021رسیدن در شکل  01آورده شده است .نتایج

میدارد.

آنالیز واریانس و مقایسه میانگینها نشان داد که




شکل  –9ارزیابی ویژگیهای حسی پنیر در روز  126رسیدن
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Abstract
Traditionally, pot (Kope) cheese produced from raw milk in the Northwestern provinces of country
and nowadays some of the Kope cheese producers have been used of plastic or metal container as a
pot. The aim of this study was to determine the effect of pasteurization and packaging on the
physicochemical and sensory properties of Kope cheeses during 120 days of ripening. The results
revealed that before filling of cheese in pot and plastic container, pasteurized cheeses had higher
salt and pH, and pasteurization process increased acidity in pot cheese and pH in cheese which
ripened in plastic container at 120th day of ripening. Although usage of pot as a container increased
pH, total solid, salt, ash, fat, protein and also overall taste, where plastic container increased acidity
and lipolysis of cheese.
Key words: Pot cheese, Pasteurization, Packaging, Physicochemical properties, Sensory properties.

