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Аҳамияти шир барои инсон ва таркиби химиявии он
Ҳануз панҷ ҳазор сол пеш одамон ширро дар баробари нон ҳамчун
ғизо истифода мебурданд. Дар моҳҳои аввали ҳаёт шир ягона ғизо ба
ҳисоб меравад ва барои калонсолон, низ бениҳоят аҳамияти беназир
дорад.
Шир аз њисоби ѓизонокиаш тамоми намуди хўрокињоро иваз карда
метавонад. Сафедањое,ки дар таркиби шир вуљуд доранд (казеин,
альбумин, глобулин), дар ягон мањсулоти хўрокаи дигар дида
намешаванд. Сафедањои шир аз моддањое иборат аст, ки беонњо
организми инсонхуб тараќќї намекунад.
Аз ҷиҳати илмӣ асоснок шудааст, ки бояд аз
се як ҳиссаи маҳсулоти ғизоии инсонро шир
ва маҳсулоти ширӣ ташкил намояд, яъне
1000 калорияашро аз 3000 колорияи
талаботи шабонарӯзӣ). Истеъмоли шир ва
маҳсулоти ширӣ норасоии ғизоро пурра
намуда, ҷабида аз худ намудани онро дар
организм осон менамояд.
Расм, маҳсулоти ширӣ
Истеъмлои мунтазами шир ва маҳсулотҳои ширӣ иммунитети бадани
инсонро бар зидди ҳар гуна бемориҳо, баланд бардошта, хотираро қавӣ,
рӯҳияи (таъби) одамро хуб ва ба дарозумрии онҳо мусоидат менамоянд.
Бактерияҳои туршкунандаи шир (туршӣ) дар организм мавқеъи
микроорганизмҳои пӯсиш ва зарароварро дар маъда ва рӯдаҳо танг намуда,
онҳоро нест мекунанд. Микроорганизмҳои пӯсиш дар рӯдаю меъда
сафедаҳоро ҳазм намуда пайвастагиҳои органикиро ба вуҷуд меоранд, ки
барои ҳаёти инсонҳо хавфноканд. Онҳо ба хун ва лимфаҳо ҷаббида шуда, пеш
аз ҳама системаи асабро хароб мекунанд. Истеъмоли мунтазами маҳсулотҳои
ширӣ микрофлораи фоиданокро дар организм қавӣ намуда, системаи асабро
мустаҳкам мекунад. Шароити зисти микроорганизмҳои пӯсиш (чирк, фасод)
ишқорӣ ва муътадил (нейтралӣ) аст, вале мунтазам истеъмол намудани
маҳсулоти ширии бо туршӣ истеҳсолшуда, муҳити зисти онҳоро дар рӯдаи
ғафс турш намуда, номуносиб мекунад.
Маҳсулотҳои ширие, ки бо роҳи туршкунӣ (истифода аз мойнӣ)
истеҳсол мешаванд дар таркибашон ҳама унсурҳои заруриро барои инкишофи
организм дороянд. Онҳо манбаи асосии сафеда ва элементи калтсий, ки
барои сохтори организм ивазнашавандаанд ба ҳисоб мераванд. Дараҷаи
азхудкунии сафедаҳо аз истеъмоли маҳсулотҳои ширӣ 96-98% мебошад. Аз
ҳама муҳиммаш он аст, ки таносуби калтсий бо фосфор ва бо дигар макрою
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микроэлементҳо дар таркиби маҳсулотҳои ширӣ оптималӣ буда, ба тариқи
максималӣ ҷабида гирифтани онҳо дар организми инсон осон мегардад.
Норасоии калтсий дар хӯроки инсон ба афзоиши қад, инкишофи
устухон ва дандонҳо, кори дил таъсири манфӣ расонида, сабабгори хунравӣ
шуда, устухонҳоро вайрон мекунад. Инсонҳо 80%-и меъёри талаботи
шабонарӯзии калтсийро аз истеъмоли маҳсулоти ширӣ қонеъ мекунанд.
Талаботи шабонарӯзии оргагизми инсон бо витамини В аз исеъмоли
маҳсулоти ширӣ 42-50% таъмин мегардад, дар ҳоле ки аз истеъмоли гӯшт
24% ва аз ғалладонагиҳо ҳамагӣ 17% таъмин мегардад.
Истеъмоли творог ба пешгирии бемории атеросклероз мусоидат
менамояд, чунки дар таркибаш холин (вит В4) ва метионин (аминокислота)
дорад, ки дар таркиби хун летситинро (лецитин) зиёд менамояд. Метионин
намегузорад, ки холестерин ба деворҳои рагҳои хун ҷамъ шавад ва бемории
атереслероз пегирӣ мешавад. Истеъмоли тврогро, ҳамчун хӯроки парҳезӣ
барои одамони гирифтори бемориҳои рӯдаю меъда, талхадон ва панкреатит
тавсия медиҳанд.
Ҷадвали 1. Одами калонсол бояд дар як рӯз чунин меъёри маҳсулоти
ширӣ истеъмол намояд
№

Маҳсулоти ширӣ

Меъёри истеъмол
дар як шабонарӯз (г.)
500
18
20
18
11

Шир
Панир
Творог
Сметана ва қаймоқ
Қиёми шир (сгущенного молока)
ва шири хушк
Ҳамагӣ як шабонарӯз бо ҳисоби баргардонидан ба шири соф (тоза)
1,5кг, ва дар як сол ба 500 кг баробар аст.
1.
2.
3.
4.
5.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Сифати шири ҷавобгӯ ба ГОСТ 13264-70 аз риоя намудани якчанд
талаботҳо вобаста аст:
Нигоҳ доштани ферма дар ҳолати хуби санитарию гигиенӣ;
Мувофиқи талабот ҷӯшидани гов ва риоя намудани қоидаҳои
истифодабарии дастгоҳи ширдӯшӣ;
Генетика (зоти чорво);
Барои чорво истифода бурдан аз хӯрокҳои сифаташон баланд;
Солимии чорво -ҷудо карда гирифтани шири говҳои касал, махсусан
гирифтори бемориҳои пистон;
Тайёр кардани пистон барои ҷӯшидан (гигиенаи чорво);
Дар ҳолати тоза нигоҳ доштани дастгоҳи говдӯши ва зарфҳо (бидон,
сатил) ва ғайраҳо.
3

Шир барои калонсолон ва кӯдакон
Пажуишгоҳи Акаемияи илмҳои тандурустии Россия меъёри истеъмоли
маҳсулоти шириро барои як одам дар як сол 392 кг (бо ҳисоби баргардонидан
ба шири соф) муайян намудааст:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Шири соф — 116 кг
Равғани маска — 6,1 кг
Сметана — 6,5 кг
Творог — 8,8 кг
Панир — 6,1 кг
Яхмос — 8 кг
Меъёри истеъмоли маҳсулоти ширӣ барои наврасон

ва мактаббачагон чунин аст:
▪
▪
▪
▪

Шир – 500 мл
Творог – 50 г
Сметана - 20 г
Панир – 15 г

Таркиби шири гов чунин аст:
▪ Сафедаҳо – 2,9 г; равған – 3,2 г; карбогидратҳо – 4,7 г ; об – 88,4 г;
қанд – 4,7 г; кислотаҳои органикӣ – 0,1 г; хокистар – 0,7 г
▪ Витаминҳо (мг): витамини А – 0,02, витамини В1 – 0,04, витамини В2
– 0,2, витамини В3 – 0,4 витамини В6 – 0,05, витамини В9 – 5,
витамини В12 – 0,4, витамини С – 1,3, витамини D – 0,05 мкг,
витамини Е – 0,09, витамини Н – 3,2, витамини РР – 0,1.
▪ Макроэлементҳо (ҳисоб бо мг): калий – 146, калтсий – 120, магний –
14, натрий – 50, оҳан – 0,1, сулфур – 29, фосфор – 90, хлор – 110,
холин – 23,6.
▪ Микроэлементҳо (ҳисоб бо мкг): руҳ – 400, марганец — 6, мис – 120,
молибден – 5, йод – 9, кобальт – 0,8, селен – 2, фтор – 20, хром – 2,
алюминий – 50, қалъагӣ – 13, стронтси (стронций) — 17.
▪ Қувватнокии шири гов – 58 к/кал дар 100 г маҳсулот.
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Тайёр намудани маҳсулот аз шир дар шароити хона
Пеш аз ҳама бояд донист, ки барои коркард шири босифтро истифода
бурдан лозим аст!

Бо усулҳои осони коркарди шир дар шароити хона метавонем ҷурғот,
творог, қаймоқ, сметана, маска, равғани зард ва дигар маҳсулотҳоро
тайёр намоем.
Тайёр намудани мойнии корӣ
Барои тайёр кардани мойнӣ ширро дар ҳарорати 93-950С муддати 2-3
дақиқа пастеризатсия карда, то ҳарорати 30-450С хунук мекунанд. Ба
дохили шир мойнӣ илова мекунанд. Ҳаҷми мойнӣ бояд 5%-и ҳаҷми ширро
ташкил намояд (дар 1литр шир 50г мойнӣ). Баъд аз гузаштани 6-10 соат
шир лахта шуда, мазза ва бӯйи ба ҷурғот хосро мегирад. Туршиаш
(кислотанокиаш) 80-1000Т.
Мойнии кориро дар ҳарорати то 8 0С то 2 шабонарӯз нигоҳ
медоранд.
Баъд аз пастеризатсияи шир дар ҳарорати 93-950С дар муддати 2-3
дақиқа ба он мойниро дар ҳарорати ба номгӯи маҳсулот мувофиқ хунук
карда, илова мекунанд (нигаред ба ҷадвал).
Номгӯи маҳсулот аз
шири туршкарда
Ҷурғоти муқаррарӣ
Ҷурғоти Мечниковӣ
Йогурт
Кефир
Сметана
Творог

Ҳарорати шир барои
гузоштани мойнӣ
36-380С
36-400С
40-450С
28-300С
20-250С
28-300С
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Љурѓот
Барои тайёр кардани ҷурғот шири навдӯшидаро дар оташи паст
мепазанд (ширро насӯзонед). Баъд аз пухтан ширро то ҳарорати 37-40 0С
расонида, 2-3 қошуқи ошӣ мойнӣ ба ҳар як литри шир илова намуда ва
оҳиста мекобанд. Зарфро бо сарпуш пушонида, бо матоъи ғафс печонида
дар ҷои гарм мегузоранд. Баъд аз 6-8 соат ҷурғот тайер мешавад. Барои
тамъ ва лаззати хуб гирифтанаш онро дар ҷои хунук ё дар яхдон ба
муҳлати 8-10 соат нигоҳ медоранд. Сифати ҷурғоти истеҳсолшуда аз
сифати шир, мойнӣ ва риоя намудани технологияи истеҳсоли он вобаста
аст.
Расм, ҷурғоти дар шароити хона ва дар сех истеҳсолшуда

Аз ҷурғоти ҳосилшуда ба муҳлати 10-15 рӯз ҳамчун мойнӣ истифода
бурдан мумкин аст, вале дар оянда онро бо мойнии нав иваз кардан
лозим.
Ќаймоќ
Дар шароити хона барои истеҳсоли қаймок усули истифода аз
дастгоҳ (сепаратор) ва усули такшон карданро истифода мебаранд. Аз
кадом усуле, ки истифода барем шир бояд тоза (нав) дӯшида бошад,
фақад бо ҳамин роҳ қаймоқи баландсифатро ба даст овардан мумкин аст.
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Расм, сепаратор барои гирифтани қаймоқи шир
1. Барои усули истифода аз сепаратор, ширро то ҳарорати 40-450С
гарм карда, кам-кам аз боло ба дастгоҳ мерезанд. Аз поёни дастгоҳ аз як
нова қаймоқ аз новаи дигар шири қаймоқаш гирифташуда – шири
беравған мерезад, ки ба зарфҳо мегиранд.
2. Барои бо усули такшонкунӣ гирифтани қаймоқ, шири
навдӯшидаро дар зарфи даҳонаш васеъ рехта дар ҷои хунук ба муҳлати
18-20 соат мегузоранд. Баъд аз ин қаймоқи рӯи ширро дар зарфи алоҳида
мегиранд.
Бо усули истифода аз дастгоҳи сепарат аз ҷиҳати иқтисода авлотар
аст.
Дар Ҷуҳрии Тоҷикистон дар шароити хона маъмулан аз гирифтани
қаймоқи рӯи шири пухташуда (ё пастеризатсияшуда) истифода мебаранд.
Расм, гирифтани қаймоқи рӯи шир

Сметана
Барои тайёр кардани сметана қаймоқи тоза тайёршударо гирифта,
дар ҳарорати 750С дар муҳлати 10 дақиқа ё ки дар ҳарорати 850С бе
нигоҳдорӣ пастеризатсия мекунанд. Пастеризатсияро бо истифода аз оби
гарм ё оташи паст иҷро мекунанд. Дар оташи паст қаймоқро то ҷӯш
нарасонида, оташро хомуш менамоянд. Баъд аз пастеризатсия қаймоқро
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хунук мекунанд то 220С дар фасли зимистон, ё ин ки то 180С дар фасли
тобистон. Мойниро (бо истифода аз ҷурғот, ё сметана) ба дохили қаймоқ
ба миқдори 2-3 қошуқи ошӣ ба ҳар 1литраш илова намуда, хуб омехта
карда, дар ҳуҷраи ҳарораташ на пасттар аз 180С мегузоранд. Барои он, ки
мойинӣ зуд таъсири худро расонад онро бад аз ҳар як соат мекобанд
(омехта мекунанд) дар 3 соати аввал. Баъд аз 6-8 соат қаймоқ ба сметана
табдил меёбад.
Расм, сметанаҳои тайёр

Барои он ки сметана тамъ ва маззаи хуб гирад онро 1шабонарӯз дар
ҷои хунук нигоҳ медоранд, аммо он бояд ях накунад. Сметана дар
ҳарорати 00С беҳтар нигоҳ дошта мешавад.
Варианти дигари тайёр кардани сметана дар шароити хона
Барои тайёрнамудани сметана фаъолиятњои зеринроиљро кунед:
▪ ќаймоќи аз љињати санитарӣ љавобгўро дар њарорати 85 0С безарар
кунед;
▪ баъди безараркунӣ ба 10 литр ќаймоќ 2 литр шири беравған
(обрат) рехта то њарорати +40 0С хунук кунед;
▪ ба 12 литр сметанаи мўътадил кардашуда 150-200г мойнӣ андозед,
хуб омехтакунед ва баъди 6-8 соат ќаймоќ ба сметана мубаддал
мегардад;
▪ барои болаззат шудани
сметана, онро 24 соат дар яхдон
(холодилник) ё љои салќин нигоњ доред.
Творог
Творогро аз шири қаймоқашро нагирифта ва гирифташуда тайёр
кардан мумкин аст. Барои истеҳсоли твроги хуб, ки сифаташро дар вақти
нигоҳубин тез гум накунад, таъм ва дигар сифатҳояшро нигоҳ дорад аз
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шири пастеризатсияшуда истифода мебаранд. Ширро, ки дар
температураи 75-850С пастеризатсия шудааст, то ҳарорати 35-370С хунук
карда, мойниро илова менамоянд. Ба сифати мойнӣ аз ҷурғот истифода
бурдан мумкин аст. Мойниро бо миқдори 5% аз ҳаҷми шир истифода
мебаранд ва ширро бо он хуб омехта (махлут) мекунанд. Баъд аз ин
болои зарфро бо якчанд қабат дока пӯшонда, бо матоъи ғафс мепечонанд
ва дар ҷои гарм мегузоранд. Дар сурати риоя намудани ҳамаи талаботҳои
дар боло зикршуда шир баъд аз 8-12 соат турш мешавад.
Расмҳо, творогҳои тайёркардашуда

Шире, ки хуб турш карда нашудааст, кам творог медиҳад ва шире,ки аз
меъёр зиёд турш шудааст – твороги турш медиҳад.
Тайёр шудани ширро барои истеҳсоли творог бо ин усул муайян
менамоянд: Аз дохил шири лахташударо бо қошуқ мегиранд. Агар
лахтаи дар қошуқ гирифташуда ҳамвор, ҷилодор ва зардоби ҷудошуда
шаффофи каме сабзранг бошад барои истеҳсоли творог хуб аст. Қабати
тунуки болои шири лахташударо мегиранд ва зарфро ба дохили оби то
600С мегузоранд ва бисёр бо эҳтиёт мекобанд (махлут мекунанд).
Расмҳо, рафти тайёр кардани творог аз шири туршкардашуда

Барои тайёр кардани 1 кг творог на кам аз 3 литр шир лозим мешавад.
Вақте, ки ҳарорати шири лахташуда ба 400С расид, боз онро 2-3 дақиқаи
дигар дошта ба докае, ки ба дохили элак ё ғалбер пешакӣ гузошта
шудааст мерезед ё дар халта меовезед (ба расмҳо нигаред).
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Ҳамин, ки зардобаш ҷудо шуд, тврог низ тайёр мешавад. Дар вақти
доштани шири лахташуда дар оби ҳарораташ гарм (дар зарфи оби
гармдоша) кислотанокӣ ва зичии онро бояд ба назар гирифт. Агар лахта
турштар ва зичиаш бештар бошад, ҳарорати обро пасттар кадан даркор
аст. Дар ҳарорати аз меъёр баланд (то 600С) твороги ҳосилшуда резонак,
хушк ва реза-реза мешавад ва дар ҳарорати паст бошад –хом ва
хамирмонанд.
Расмҳо, творогҳои гуногун

Дар ҳарорати 4-60С творогро то 10 рӯз нигоҳ доштан мумкин аст.
Варианти дигари тайёр кардани творог дар шароити хона
Творогро аз шири пурра ва аз шири беравѓан (баъди гирифтани ќаймоќ)
тайёр кардан мумкин аст:
▪ шири безараркардашударо ба зарфи нигоњдории шир рехта то
њарорати +35+37 0С хунук кунед.
▪ ба шири +35+37 0С хунук карда шуда 5 % мойни андозед (агар 10л
шир бошад 0,5л) ва наѓз омехта кунед, болояшро бо як чанд ќабат
дока печонда дар љои гарм 8-12 соат нигоњ доред.
▪ Мањсулоти тайёр шударо дар болои буѓи оби 60 0С гарм гузошта,
оњиста-оњиста омехта кунед. Ваќте, ки њарорати мањсулот ба 40 0С
расид, баъди 2-3 даќиќа гирифта ба болои дока резед.
▪ Баъди чакидани об аз дока творог тайёр мешавад.
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Расмҳо, ѓалбер ва дока барои полонида гирифтани творог

Агар творог аз њад зиёд туруш бошад хатман ба он шири тоза илова
кунед ва 1 соат нигоњ доред, ки зардобашро љабида гирад.
Творогро дар зарфи сирдор бо илова намудани 1-2 дона ќанди сафед
нигоњ доред.
Панири хонагӣ (чаккапанир)
Аз твороги навтайёр панири хонагиро тайёр мекунанд. Ба 1кг
творог 1 қошуқча намаки ошӣ илова намуда, ду маротиба онро аз
гӯштқимакунак мегузаронанд ва онро ба муддати панҷ рӯз дар хонае, ки
намнок набошад нигоҳ медоранд. Баъд аз панҷ рӯз творогро, ки рангаш
зард шудааст аз зарф гирифта, бори дигар мехеланд (ба монанди хамири
нон мешуранд) ва деворҳои зарфро бо рағани маска молида онро боз ба
дохили зарф мегузоранд. Зарфро дар оташи паст гузошта, твороги
зардшударо то баробар тунук шуда, як хел консистенсия гирифтанаш
мекобанд ва барои намуд гирифтанаш ба қолаб ҷой мекунанд. Баъд аз
хунук шудан панир сахт шуда, хӯрданбоб мешавад.
Расмҳо, Панирҳои гуногун
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Бринза
Оддитарин усули тайёр кардани бринза дар шароити хона:
Маводҳо: шири тозаи навдӯшидашуда, сирко ва намаки ошӣ.
Ба ҳар 3 литр шир 3-қошуқи ошӣ сиркои 9%-а ва 1 қошуқ намак лозим
аст. Ҳамин, ки шир дар оташ пухта шуд, ба он сирко ва намакро илова карда,
боз ду дақиқа аз оташ нагирифта онро мекобанд. Шир лахта мешавад. Зарфи
ширро аз оташ мегиранд. Дар ғалбер ду қабат матоъи докаро гузошта ширро
меполоянд. Дар дока массаи чаккамонанд боқӣ мемонад. Докаро аз чор
кунҷаш баста ба дохили элак мегузоранд. Дар таги элак ягон зарфро
мегузоранд ва докаи басташударо мегузоранд (барои зардоби ҷудошуда).
Барои тезтар ҷудо шудани зардоб ба болои докаи басташуда, бо усули
гузоштани вазн (бо банкаи обдор ё санг) фишор медиҳанд. Оби он аз дока ва
ғалбер мечакад ва баъд аз 1-2 соат мавод дар дохили дока сахт шуда шакли
панири хонагиро ба худ мегирад – бринза ҳосил мешавад.
Расмҳо, бринзаи хонагӣ

Усули 2. Тайёр намудани бринза аз кефир
Маҳсулоти лозимӣ:
Кефир 3,2% -2 литр; Об – 1 стакан; Намак – 1 қошуқи ошхӯрӣ
Кефирро ба зарф (дег, кастрюл) мерезанд ва дар оташи паст
гузошта то наздик ба ҷӯшидан гарм мекунанд то вақте, ки кефир лахта
шавад, аммо намеҷӯшонанд!
Ба кефири лахташуда каме, намак илова мекунанд, вале зиёд шӯр
намекунанд, чунки баъдтар вақти онро ба намакоб гузоштан лозим
меояд. Онро махлут (алараш) карда, оташро хомӯш мекунанд.
10 дақиқа интизор мешаванд, то ки массаи ҳосилшуда каме хунук ва сахт
шавад. Баъд аз ин онро аз зарф гирифта ба ғалбер, ки ба он дока
гузоштаанд мегузоранд. Докаро печонида каме фишор медиҳанд, токи
зардоби он бирезад ва ба он шакл ба монанди нони ғафси гирд медиҳанд.
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Расмҳо, зинаҳои тайёр кардани бринза

Ба болои маҳсулоти ҳосилшуда ягон предмети тозаро гузошта дар зери
фишор қарор медиҳем. Сарпӯши зарфи дигарро низ истифода бурдан мумкин
аст. Ба болои сарпӯш барои фишор додан предмети 2-3 кг вазн доштаро
мемонанд (зарфи 2-3 литраро истифода баред мешавад). Дар ҷои хунук ё ки
яхдон ба муддати 3-4 соат мегузоранд .
Пас аз ин онро гирифта ба намакоб мегузоранд. Намакобро бо ҳисоби
ба ҳар як стакан об 1 қошуқи ошхӯрӣ намак илова намуда тайёр менамоянд.
Намакоб бояд панирро пурра ғутонад.
Баъд аз гузаштани 1 соат бринзаро аз намакоб гирифта истифода мебаранд.
Бринзаро барои тайёр кардани хӯришҳои гунгогун низ истифода мебаранд.
Мӯҳлати истеҳсоли бринзаи номбаршуда 4соату 30 дақиқаро дарбар мегирад.
Равғани маска
Барои тайёр кардани равғани маска, қаймоки аз рӯи шир тоза
гирифташударо дар ҳарорати 85-870С пастеризатсия мекунанд. Барои
пастеризатсия кардан зарфи қаймоқро дар зарфи дигари оби ҷӯшдошта
медоранд, то вате, ки ҳарорати қаймоқ ба ҳарорати дар боло зикршуда
расад. Баъд онро то ҳарорати 6-80С хунук карда, ба мӯҳлати 8-10 соат
мегузоранд. Баъд аз гузаштани муҳлати зикршуда, қаймоқро гирифта то
10-140С дар тобистон ва то 7-100Сдар зимистон гарм карда, ба лат додан
шуруъ мекунанд.
Вақте, ки равғани маска ҷудо шуд, онро аз зародб ва дуғ алоҳида
карда мегиранд ва бо оби хунук бо эҳтиёт 2-3 маротиба мешӯянд. Дар ҳар
навбати шустан маскаро 10-15 дақиқа медоранд, токи сахт шавад. Онро
бо истифода аз қолабҳои махсус шакл дода онро дар ҳарорати паст ё дар
яхдон нигоҳ медоранд.
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Расмҳо, ҷудо карда гирифтани равғани маска
Усули дигари истеҳсоли равғани маска бо истифода аз дастгоҳ
Ду намуди дастгоҳро (маслобойка) барои истеҳсоли равғани маска
ба кор мебаранд, барқӣ ва дастӣ. Баъзан дар маҳалҳо аз асбобҳои худсохт
ва зарфҳои сафолӣ (кӯза) истифода мебаранд.
Барои истеҳсоли равғани маска аз қаймоқи босифат ва
равғаннокиаш баланд (35%) истифода мебаранд. Қаймоқро пастеризатсия
намуда, хунук мекунанд, дар фасли тобистон + 8-100С, дар зимистон +11140С.
Қайморо ба дасгоҳ (дуғкашак) мерезанд. Ҳаракати даврзании чарха
70 гардиш дар як дақиқа. Равған ба монанди лундачаҳои ҳаҷмашон 2-4
миллиметраз дуғ ҷудо мешавад. Равғани маскаро дар ҳарорати аз +2 то
+50С, ё ки дар яхдон нигоҳдорӣ мекунанд.
Агар яхдон набошад, равғани маскаро дар ҳаҷми 100-150 грамм дар
варақи пергаментӣ зич печонида ба дохили зарфи шишагӣ (банка), ки оби
шӯр (намакоб) дорад гузошта, дар ҷои торик мегузоранд.
Ҷои баҳс нест, ки барои истеҳсоли равғани маска истифода бурдан
аз дастгоҳ беҳтар аст. Истифодаи он дар шароити хона оддӣ буда, аз
ҷиҳати санитарию-гигиенӣ ҷавобгӯ мебошад. Дастгоҳ аз маводҳои
экологӣ безарар сохта шудааст ва имконияти ҳар ҷузъашро ҷудо карда
тоза шустанро дорад.
Расмҳо, дастгоҳ барои истеҳсоли равғани маска

Равғани зард
Бо усули коркарди термикӣ аз маска равғани зард ҳосил мешавад.
Бартарияш ин аст, ки равғани зардро ба мўҳлати дарозтар нигоҳдорӣ
кардан мумкин аст.
Дар зарфи тоза обро мерезем, ба миқдори 15% аз вазни маскае,ки
дар даст дорем. Обро то ҳарорати 50-550С гарм карда, равғани маскаро
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майда пора карда кам-кам ба об меандозем, ки зина ба зина ва пурра дар
об ҳал шавад ва онро бо қошуқи чубин мкеобанд.
Баъд аз он, ки маска пурра об шуд ба зарф намаки оширо бо ҳисоби
4-5% и вазни маска илова менамоян. Ин такшон шудани сафедаҳоро дар
об метезонад. Намакро ба болои маска тарзе мепошанд, ки ба ҳама
тарафҳо баробар тақсим шавад, беҳтараш аз элаки хӯрд истифода баред.
Пас аз намак кардан оташро хомӯш карда, аз зарф хафҳои рӯи маскаро
мегиранд ва зарфро то пурра такшон шудани сафедаҳо ва зардча шудани
ранги маска ором мегузоранд (3-4 соат). Равғани зард ба болои оби зарф
баромада, омехтаи сафеда ва намак ба таги зарф такшон мешаванд.
Агар дар омехтаи такшон равған боқӣ монда бошад, дубора гарм
карда онро низ мегирем. Равғани зард дар таҳхона ё яхдон,беҳтараш дар
ҳарорати 4-60С нигоҳдорӣ мешавад.
Расмҳо, равғани зард

Кефир
Кефир нишондиҳандаҳои органолептикии хоси худро дорад.
Таъмаш хоси маҳсулоти туршкардашуда, каме тез, консистенсияи якхела,
лахтагии кам, ҳубобчадори газнок, рангаш сафед. Кефир бо
равғаннокиҳои 1%; 3,2%; 6% ва беравған истеҳсол
карда мешавад.
Якчанд усулҳои истеҳсол намудани кефир
дар шароити хона мавҷуд аст. Кефирро аз шири
пухташуда,
пастеризатсияшуда
ва
шири
беравған(қоймоқаш гирифташуда) тайёр кардан
мумкин аст.
Аз ҳама усули маъмулан паҳншуда ва
осонтаринаш истифода аз шири беравған ва
пастеризатсияшуда мебошад.
Расми кефир
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Тайёр кардани кефир дар шароити хона
Усули 1.
Ширро дар зарфи алюминӣ (аз зарфи эмалишуда истифода набаред,
чунки шир тез месӯзад ва бӯи сухтагӣ мегирад) рехта дар оташи паст
мепазанд. Шир ки пухт, онро фавран аз оташ гирифта ба як тараф, ба ҷои
салқин мегузоранд.
Пас аз он, ки шир то ҳарорати 26-280С хунук шуд мойниро, ки аз
бактерияҳои замбуруғшакли кефирӣ тайёр мекунанд, (ба сифати мойнӣ аз
кефири дигар истифода баред ҳам мешавад) илова намуда, то ҳолати
лахташавии шир (18-24 соат)нигоҳ медоранд. Кефирро гирифта дар яхдон
гузоред, барои итеъмол тайёр мешавад.
Усули 2.
Шири пастеризатсияшударо дар тобистон то ҳарорати 17-200С,
зимистон то 22-250Схунук карда, ба миқдори 5% мойинӣ ҳамроҳ карда ба
зарфҳои шишагин рехта дар термостат бо ҳарорати 17-240С 14-20 соат
нигоҳ медоранд. Кефири тайёршударо дар яхдон дар ҳарорати 6-80С
нигоҳ медоранд.
Тайёр намудани кефир бо усули зарфӣ аз термостатӣ бо он фарқ
мекунад, ки протсесси он аз пастеризатсияи шир, гомогенизатсия,
мойини ҳамроҳ кардан ва дар шир ва омехта кардан иборат аст. Кефирро
тайёршударо ба зарфҳои шишагин рехта, барои беҳтар шудани тамъи он
дар ҳарорати 8-100С ба муддати 12 соат нигоҳ медоранд.
Боз усулҳои осони тайёр кардани кефир
Усули 3.
Барои дар хона тайёр кардани кефир аз мойиниҳое, ки дар мағоза
мефурӯшанд ё аз кефири мавҷуда истифода бурдан мумкин аст.
Расм, мойниҳои тайёр ва мойнӣ аз кефир барои истеҳсоли кефир

Мойинӣ, аз кефири тайёрро ба мӯҳлати то 7-10 рӯз истифода бурда
мешавад.
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Ширро пухта ва то ҳарорати 20-250С хунук карда ба дохиаш бо
ҳисоби 8-12 қошуқ дар 1литр шир илова мекунанд. Пас аз он, ки шир
лахта шуд, онро дар ҳарорати 8-100С барои пурра расидснаш ба мӯҳлати
2-3 шабонарӯз мегузоранд.
Усули 4.
Кефир барои онҳое, ки фарбеҳ (чоқ) шудан мехоҳанд
Маҳсулот: Шири навдӯшида (пас аз пухтан) -1 литр; Мойинӣ – 10-12
қошуқи ошӣ; Сметана – 1 қошуқи ошӣ.
Ширро табиӣ (соф) ё беравғанро (фарқ надорад) дар зарфи
алюминӣ пастеризатсия карда, то ҳарорати 22-260Схунук кунед. Ба
дохили шир сметана ва мойнӣ илова намуда онро хуб махлут (омехта)
кунед ва ба зарфҳои шишагӣ рехта даҳони зарфҳоро зич маҳкам кунед.
Баъд аз як шабонарӯз кефир барои истеъмол тайёр мешавад.
Тайёр намудани чакка аз ҷурғот
Чаккаро бо усули термостатӣ истеҳсол мекунанд. Ширро дар
ҳарорати 850С пастеризатсия намуда, пас онро то ҳарорати 400С хунук
карда, ба он ба андозаи 8-10%-и ҳаҷмаш мойнӣ (ҷурғот) илова мекунанд.
Сипас онро дар ҷои гарм бо матоъ печонда ба муддати 12-18 то 24 соат
нигоҳ медоранд. Ҷурғоти ҳосилшуда бояд 3,8% равған дошта, туршиаш
(кислотанокиаш) ба 80-1000Т баробар бошад. Тамъ ва бӯйи хуб дошта
рангаш сафед мешавад.
Барои истеҳсоли чакка ҷурғотро меполоянд, яъше зардобашро
мегиранд. Барои ин ҷурғотро ба халтаи махсус андохта, онро ба муддати
якчанд соат вобаста аз ҳарорати ҳаво то 9-10 соат (баъзан 1-2 рӯз)
меовезанд.
Чаккаро дар ҳарорати 80С ба мӯҳлати се шабонарӯз нигоҳ доштан
мумкин аст.
Тайёр намудани чака аз дуғ
Барои тайёр кардани чакка Шумо бояд:
▪ дӯғро 2-3 шабонарӯз дар халтаи аз матои пахтагин ҷойгир карда
нигоҳ доред;
▪ оби зиёдатии (зардоби) дӯғ аз халтаберуншуда, дар дохили халта
чаккаи тоза боқӣ мемонад;
▪ чакаро 36 соат дар ҳарорати на зиёда аз +8 0С нигоҳ доштан мумкин
аст.
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Тайёр намудани қурут
Барои тайёр намудани қурут чаккаро хушк мекунанд. Вобаста аз
талабот ба қурут андоза ва шакл медиҳанд ва барои тамъ додан намак ва
дигар хушбӯйҳоро илова менамоянд.
Расм, қурутҳои гуногун

Дар ҷои салқин ва берутубат қурутро мӯҳлати дароз (то 1 сол) нигоҳ
доштан мумкин аст.
НУЌСОНЊОИ МАЊСУЛОТЊОИ ШИРЇ
Намуди нуќсонњо
Сабабњо
Лаззати хос надоштани
истифода бурдани мойнии бесифат
мањсулотњои шири
љурготхобонии дарозмуддат ва дер хунук
Туршии аз њад зиёд
кардан
мўњлати дароз нигоњ доштани шир дар
Талхмазза
њарорати паст
дар зарфи алюмини ё руњї (цинковой)
Лаззати металї
мўњлати дароз нигоњ доштани шир
Лаззати талхмаза доштани
ворид гаштани микробњои туршкунанда
сметана ё творог
Туршии аз њад зиёди творог риоя накардани њарорати муайян
Твороги белаззат
норасоии туршии творог
аз њад зиёд шибба
Буи хамиртурш ё мойни
(тромбовка) кардан дар зарф ва сари ваќт
кардани творог
хунук накардан
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ХУЛОСА
Шир маҳсулоти тез вайрон шаванда буда, барои чорводорн дар
нигоҳдорӣ, кашонидан ва фурӯши он баъзан мушкилот пеш меоварад.
Барои ҳалли ин мушкилот коркарди маҳсулоти шириро дар шароити
хона ба роҳ мондан зарур аст:
▪ Хунук кардани шир афзоиши бактерияи ширро паст карда баталаф
шудани шир имконият намедињад.
▪ Дар натиљаи коркарди шир мањсулотњои зиёде гирифтан мумкин
аст, ки оилаи худро бо мањсулотњои гуногуни ширӣ, ќаймоќ, сметана,
творог, љурѓот, чака, ќурут, панир ва ѓайра таъмин намоед.
▪ Маҳсулоти шириро нисбат ба худи шир бештар нигоҳдорӣ ва
захира намудан имконпазир аст, инчунин интиқоли онҳо ба бозор
осонтар буда, аҳолӣ ба онҳо талаботи бештар дорад.
▪ Даромади иқтисодӣ аз маҳсулоти ширӣ нисбат ба худи шир
зиёдтар аст.
Мутахассис оид ба рушди чорводории
Кооперативи “Сароб”
Номзади илмњои кишоварзї,
ходими калони илмии институти
чорводории АИКТ
Муњаррир
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