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مقدمه
کشک یکی از فراورده هاي فرعی شیر اسـت کـه بـه روش سنتی از جوشاندن، 
تغلیظ  یا خشک کردن دوغی که پـس از کره گیري باقی می ماند  یا از ماست بدون 
چربی تهیه می شود. کشک فراورده بومي ایران است که در کشورهاي مجاور نیز با 
نام های مختلف تولید مي شود. در کشورهای عربی، این فراورده به صورت مخلوط با 
بلغور و آرد مصرف می شود. این محصول به سبب داشتن مقادیر زیاد پروتئین و مواد 
معدنی، ارزش غذایی فراوانی دارد و به لحاظ قیمت مناسب و سهولت در نگهداری، 
می تواند نقش مهمی در تغذیه انسان ایفا کند. کشک به دو شکل خشک و مایع و 
به دو روش سنتي و صنعتي تولید مي شود. این نوشتار می تواند برای فعاالن تولید 
فراورده های لبنی و آنان که در اندیشه تولید یا مصرف این محصول باارزش هستند، 

سودمند باشد.
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تعریف کشک
کشک، فراورده ای از شیر است که از جوشاندن، تغلیظ و خشک کردن ماست، 
دوغ و پس آب کره، تخمیر یا مخلوطی از آن ها با افزودن نمک یا بدون  نمک، به 

دست می آید.

انواع کشک
کشک به دو شکل خشک و مایع یا خمیري تهیه مي شود که در ادامه،  این موارد 

توضیح داده می شود.

کشک خشک
جوشاندن  از  سنتی   به شکل   )1 )شکل  ایران،کشک خشک  در  به طورمعمول 
ماست یا آب ماست و اضافه نمودن مقداري آرد گندم، نمک طعام و خشک کردن آن 
در آفتاب به اشکال مختلف تهیه مي شود. شکل کشک خشک تهیه شده در مناطق 
مختلف کروي یا گلوله اي به اندازه فندق یا گردو، بیضي، مکعب مستطیل، کروي، 
لوزي، هاللي نامنظم و پنجه اي به اندازه هاي مختلف است. در بعضي از نقاط، برای 
تهیه کشک خشک، از مقداري بلغور نیز استفاده مي شود. کشک خشک در دماي 
کمتر از سی درجه سانتی گراد نگهداري مي شود. کشک خشک بیشتر در مناطق 
روستایي کشور تولید مي شود. کشک خشک باید در بسته هایي بسته بندی شود که 

کیفیت آن را تا زمان مصرف حفظ کند.

کشک مایع
کشک مایع از خیساندن کشک خشک، به مدت کافی و افزودن  مقدار مناسبی 
آب و درصورت نیاز نمک طعام، سپس ساییدن آن با دستگاه های نیمه صنعتی و 
صنعتی تهیه شده و پس از سالم سازی باروش های مناسب، در ظروف نفوذناپذیر 

بسته بندی می شود.
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شکل 1- کشک خشک

روش های تولید کشک
کشک به دو صورت سنتی و صنعتی تولید می شود. در روش سنتی، از جوشاندن، 
تغلیظ یا خشک کردن دوغی که پس از کره گیری باقی می ماند یا از ماست بدون 
چربی تهیه می شود. در فرایندهای صنعتی و به صورت کشک مایع، کشک مستقیماً 

از شیر تولید می شود.

روش سنتی تولید کشک

روش سنتی تولید کشک بیشتر در خانه ها و در روستاها رواج دارد. در این روش، 
ابتدا ماست را تولید می کنند و پس از آب گیري و تغلیظ، آن  را مقابل نور خورشید 

قرار مي دهند تا خشک شود. 
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روش صنعتی تولید کشک

تولید صنعتی کشک شامل دو روش است؛ در یک روش، ازکشک هاي خشک 
این منظور، کشک خشک خریداری و نمونه برداری  برای  سنتي استفاده می کنند. 
می شود تا کیفیت، خلوص کشک و وجود نداشتن تقلب در آن بررسی شود. آنگاه 
کشک خشک را آسیاب می  کنند )شکل 2(، پس از رقیق کردن با آب و اضافه نمودن 
نمک، آن  را پاستوریزه مي کنند و در شیشه یا کیسه های پلی اتیلنی بسته بندی و 
وارد بازار می کنند. مراحل تولید کشک مایع از کشک خشک، در شکل سه نشان 

داده شده است. 
در این روش، کشک خشک مصرفی باید در شرایط کاماًل بهداشتی تولید شده 
باشد و ویژگی های شیمیایی آن مطابق جدول یک باشد و ویژگی های میکروبی آن 

از جدول دو پیروی  کند.
رنگ کشک خشک به کاررفته برحسب مناطق مختلف، طرز تهیه، مقدار درصد 
چربي، دوغ و مدت جوشاندن، سفید شیري یا سفید مایل به زرد بوده یا خاکستري 

روشن است که رنگ مقطع آن خاکستري شفاف و قهوه اي روشن شفاف است.

جدول 1-ویژگي هاي شیمیایي کشک خشک مناسب برای تولید کشک صنعتی

استانداردشاخص

حداکثر 10رطوبت

حداکثر 13خاکستر

حداقل 50پروتئین

حداکثر 11چربی 

حداکثر 9نمک
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و  بهداشتی  شرایط  باید  نیز  مایع  کشک  تولید  در  مصرفی  طعام  نمک  و  آب 
استانداردهای الزم را داشته باشد. 

شکل 2- دستگاه کشک ساب برقی خانگی    
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شکل 3- مراحل تولید کشک مایع از کشک خشک

 گیاهان معطر طبیعی مثل زیره، آویشن و نعنا را می توان برای طعم دهندگی به 
کار برد، باید دقت کرد که استفاده از هرگونه مواد رنگ بر و نگهدارنده در این فراورده 

مجاز نیست.
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جدول 2- ویژگي هاي میکروبی کشک خشک مناسب برای تولید کشک مایع

استانداردشاخص )در گرم(
منفیکلی فرم 

 10کلستریدیوم احیا کننده سولفیت 

حداکثر 2
منفیاستافیلوکوکوس اورئوس کوآگوالز مثبت

روش دیگر، تولیدکشک از شیر است. در این روش، بایستی ابتدا ماست تولید شود.

ویژگی های مواد اولیه مصرفی در تولید کشک مایع صنعتی
در این مبحث، به ویژگی های مواد اولیه مصرفی در تولید کشک مایع صنعتی 

پرداخته می شود.

ویژگی های فیزیکی و شیمیایی شیر مناسب برای تولید ماست

ویژگی های شیر مورداستفاده برای تولید ماست باید مطابق جدول سه باشد. شیر 
باید بار میکروبی پایینی داشته باشد و برای رشد سریع میکروب های مایه ماست، 

بدون هرگونه آنتی بیوتیک و باقی مانده ترکیبات ضدعفونی  کننده باشد.

جدول 3- ویژگي هاي فیزیکی و شیمیایي مناسب شیر برای تولید ماست

استانداردشاخص
3-0/5چربی )گرم در صد( 

1/033-1/029دانسیته )گرم بر سانتی متر مکعب(
0/545- تا 0/507-نقطه انجماد )سانتی گراد(

8ماده خشک بدون چربی )گرم درصد(
16-14 درجه دورنیکاسیدیته )برحسب اسید الکتیک(

pH6/6-6/8
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ویژگی های فیزیکی و شیمیایی ماست مناسب برای تولید کشک

باید به رنگ سفید باشد و عطر و طعم  ماست مورداستفاده برای تولید کشک 
طبیعي داشته باشد؛ همچنین ویژگی های شیمیایی و میکروبی را مطابق جدول 4 

داشته باشد.

جدول 4- ویژگي هاي شیمیایي ماست برای تولید کشک صنعتی

استانداردشاخص ویژگی

شیمیایی

6-0/5چربی )درصد وزنی( 

10/5-8/5ماده خشک بدون چربی )درصد وزنی(

حداقل 0/7 اسیدیته )برحسب اسید الکتیک(

pH4/6 حداکثر

میکروبی

10کلی فرم ها

منفیاشریشیا کلی )در گرم(

حداکثر 100کپک و مخمر

منفیاستافیلوکوکوس اورئوس کوآگوالز مثبت )در گرم(  
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مراحل تولید کشک مایع صنعتی
مراحل تولید کشک مایع صنعتی به شرح زیر است )شکل 4(.

شکل 4- مراحل تولید کشک مایع صنعتی از ماست

تولید ماست
 پس از نمونه  برداری و آزمایش های مقدماتی، شیر توزین و صاف می شود و مبدل 
حرارتی صفحه ای، دمای آن را به چهار درجه سانتی گراد می رساند  )شکل 5(.          
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شکل 5- مبدل حرارتی صفحه ای

سپس، شیر سرد شده در دستگاه شیرسردکن یا مخازن دوجداره نگهداری می شود 
)شکل 6(. در مرحله بعدی، چربی  گیر یا سپراتور چربی را از شیر جدا می کند )شکل 7(.

 شکل 6- شیر سردکن   
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 شکل 7- چربی گیر

عملیات پاستوریزاسیون شیر پسچرخ به یکی از روش های زیر انجام می گیرد:
مداوم: دردمای 95ـ 90 درجه سانتی گراد، به مدت 15ـ 5 دقیقه  3
ـ 80 درجه سانتی گراد، به مدت سی دقیقه  3 غیرمداوم: دردمای 85  

عملیات پاستوریزاسیون مداوم با دستگاه پاستوریزاتور )شکل 8( و روش غیرمداوم 
در تانک پروسس )شکل 9( انجام می شود.

شکل 8- دستگاه پاستوریزاتور شیر    



آشنایی با تولید کشک
18

شکل9- تانک پروسس شیر

درادامه، شیر تا دمای مایه زنی که حدود 43ـ 42درجه سانتی  گراد است، خنک 
انجام می شود.  می شود. عملیات مایه زنی به میزان 3ـ2 درصد حجمی در مخزن 
شیر مایه خورده به مدت حدود سه ساعت، در همان مخازن گرم خانه گذاری می شود 

تا ماست همزده مناسب ترش تولید شود.

پخت و تغلیظ ماست
ماست ترش تولیدشده به مدت سی دقیقه در دمای جوش در مخازن دوجداره 
طی  در  همچنین  کند.  تغییر  آن  طعم  و  بو  رنگ،  تا  می گیرد  قرار  حرارت  تحت 
این عملیات، قسمتی از آب ماست تبخیرشده و پروتئین های آن دناتوره می شوند. 
به این ترتیب، بافت ماست غلیظ می شود. سپس، این ماست را سرد کرده و براي عمل 
آب گیری،  وارد سپراتور مي کنند تا آب آن جدا شود )شکل 10(. با این عمل، وزن 
کیسه  از  مي توان  همچنین  آب گیري،  براي  مي یابد.  افزایش  نیز  محصول  خشک 
پارچه اي کاماًل تمیز و بهداشتي استفاده کرد و ماست پخته شده را داخل آن ریخت 

و عمل آب گیري را تکمیل کرد.
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شکل 10- دستگاه سپراتور برای جداسازی آب ماست

هموژنیزاسیون کشک
در این مرحله از خط تولید کشک پاستوریزه، هموژنیزاسیون انجام می شود. در 
خط تولید کشک صنعتی،کشک به صورت مایع تولید مي شود و محصول را پس 
از نمک زنی و افزودن موادی همچون پودر آب پنیر یا پودر شیر خشک هموژنیزه 
می کنند. عملیات هموژنیزه کردن در بعضی از کارخانه های تولید کشک استفاده 
و فشار  با دماي شصت درجه سانتی گراد  را  به همین منظور، محصول  و  مي  شود 

100تا 120بار هموژن مي کنند .

*نکته: آب حاصل از آب گیری، پس ازجوشاندن غلیظ و به قره قروت تبدیل مي شود.
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پاستوریزاسیون کشک
در این مرحله از خط تولید کشک پاستوریزه، عمل پاستوریزاسیون روی کشک 
عامل  میکروب هاي  وکاهش  بیماري زا  میکروب هاي  نابودی  برای  می شود.  انجام 
فساد کشک، سالم سازی حرارتی انجام مي شود. کشک به  سبب باالبودن مواد مغذي 
سالم  سازی،  عملیات  برای  باشد.  میکروب ها  رشد  براي  مناسبي  محیط  می تواند 
کشک درون دیگ دوجداره استیل که مجهز به همزن الکتریکي است، حرارت داده 
مي شود )شکل 11(. محصول در دماي 88 درجه سانتی  گراد به مدت ده دقیقه یا 
65 درجه سانتی گراد گراد طی سی دقیقه حرارت داده می شود. حرارت دهی  افزون 
بقیه  و  نمک  همگن  و  یکنواخت  پخش  موجب  محصول،  میکروبي  سالم سازي  بر 
مواد جامد درون مخلوط می شود. در ادامه، دماي محصول را به 55 تا 60 درجه 

سانتی گراد می رسانند.        

                         

شکل 11- تجهیزات تولید کشک مایع صنعتی
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بسته بندی
است.کشک  کشک  بسته بندی  پاستوریزه،  کشک  تولید  خط  از  مرحله  آخرین 
مایع باید در بسته های مناسب و مجاز برای مواد غذایی بسته بندی  شود تا تاثیر 
منفی روی فراورده نداشته باشد. براي بسته بندي کشک مایع، مي توان از ظروف 
شیشه اي، ظروف چندالیه مقوایی با الیه آلومینیم و ظروف پلي پروپیلن استفاده کرد 
)شکل  12(. انواع کشک مایع صنعتی باید در شرایط کاماًل بهداشتی بسته بندی شده 
و به بازار عرضه شوند. بسته بندی انواع کشک مایع صنعتی، باید در برابر ضربه و در 

حین حمل و نقل و جا به جایی، مقاوم بوده و نشتی نیز نداشته باشد.
وزن بسته بندی کشک مایع صنعتی برای مصرف خانوار، حداکثر تا یک کیلوگرم 
و برای مصارف عمده مثل رستوران ها، بیمارستان ها و پادگان ها در اوزان باالتر، با 

کسب مجوز قانونی الزم از مراجع قانونی بالمانع است.  

شکل 12- انواع بسته بندی کشک

نشانه گذاری
پس از بسته بندي، باید محصول را نشانه گذاری کرد )شکل 13( . در نشانه گذاري، 
افزون برعالیم اجباري روي همه بسته بندي ها، باید مقدار درصد چربی و نمک و عبارت 

»داراي شرایط نگهداري در یخچال با دماي 2 تا 4 درجه سانتی گراد« نیز درج شود.
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شکل 13- نمونه برچسب کشک مایع صنعتی

موارد و نکات مهم درتولید کشک  مایع
مایع نقش دارند،  تولید کشک  نکات مهمی که در  و  به موارد  این قسمت،  در 

پرداخته می شود.

طعم دهنده ها

طعم دهنده های طبیعی کاربردی در این فراورده مثل سبزی های معطر و خشک 
و ادویه ها، باید بر پایه طبیعی باشند یعنی می توان از اسانس-ها و عصاره ها استفاده 
این  در  مصنوعی،  طعم دهنده  و  مصنوعی  اسانس  هرگونه  از  استفاده  البته،  کرد؛ 

فراورده ممنوع است.

قوام دهنده ها

میزان حداکثر 0/5 درصد  به  قوام دهنده های مجاز  از  استفاده  فراورده  این  در 
مجاز است.
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شرایط نگهداری
باتوجه به اینکه  کشک یکی از غنی ترین منابع پروتئین حیوانی است؛ بنابراین، 
محیط مناسبی برای رشد و ازدیاد میکروارگانیسم های مختلف است که اغلب سبب 
مسمومیت های شدید و حتی مرگ می شوند، به همین سبب، کشک باید در یخچال 

نگهداری شود. 

ویژگی های کشک
در این مبحث، ویژگی های کشک بیان می شود.

ویژگی های حسی
ویژگی های حسی کشک به شرح زیر هستند:

بافت

بافت کشک باید یکنواخت و بدون هرگونه مواد خارجی و ذرات سوخته باشد.

رنگ

باید سفید خامه ای تا کرم بوده و به صورت یکنواخت و یکدست  رنگ کشک 
باشد. کشک مایع صنعتی طعم دار، باتوجه به ماده طعم دهنده به کاررفته، باید رنگ 

مخصوص به  خود را داشته باشد.

طعم و بو

کشک طعم و بوی مخصوص به  خود را دارد و باید بدون هرگونه طعم و بوی 
نامطبوع باشد.

*نکته: استفاده از هر گونه مواد نگهدارنده در کشک مایع ممنوع است.
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ویژگی های شیمیایی
ویژگی های شیمیایی انواع کشک مایع صنعتی باید مطابق جدول 5 باشد.

جدول 5- ویژگی های شیمیایی انواع کشک مایع صنعتی ساده و طعم دار

استانداردشاخص 
حداقل 8پروتئین )درصد وزنی( 

حداقل 11ماده خشک بدون چربی و نمک )درصد وزنی(

حداقل 1/3 اسیدیته )برحسب اسید الکتیک(

pH4/2 حداکثر
حداکثر 82رطوبت )درصد وزنی(
حداکثر 2نمک )درصد وزنی(

حداکثر 2/5خاکستر )درصد وزنی(

ویژگی های میکروبی
ویژگی های میکروبی انواع کشک مایع صنعتی باید مطابق جدول 6 باشد.

جدول 6- ویژگی های میکروبی انواع کشک مایع صنعتی ساده و طعم دار

استانداردشاخص 

 )cfu/g( حداکثر 10کلی فرم ها

منفیاستافیلوکوکوس اورئوس کوآگوالز مثبت در گرم

منفیاشریشیا کلی در گرم

    (cfu/g)حداکثر 102کپک و مخمر
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ارزش تغذیه ای کشک
 ارزش تغذیه ای کشک از این قرار است: 

- کشک افزون بر پروتئین و مواد معدنی زیاد، کمی چربی و مقادیر قابل مالحظه ای 
کلسیم، فسفر و آهن دارد )جدول 7(. 

- مقدار ویتامین B در کشک زیاد بوده ولی ویتامین C و ویتامین های محلول 
درچربی آن کم است. 

- ترکیب شیمیایی کشک های مختلف باتوجه به روش تولید متفاوت است. 
- کشک های حاوی بلغور یا آرد گندم، مقادیر باالی کربوهیدرات و فیبر دارند. 

- کشک های ایرانی مقادیر باالی پروتئین دارند زیرا بیشتر از شیر و بدون افزودن 
بلغور تهیه می شوند.

- کلسیم و فسفر موجود در کشک، براي پیشگیري از بـروز پوکي استخوان بسیار 
موثر است. 

- میزان انرژي تولیدشده از صد گرم کشک، حدود 105 تا 120 کیلو کالري است.

جدول 7- ارزش غذایی کشک خشک در هرصد گرم

استانداردشاخص 

8/07 گرمکربوهیدرات

70/2 گرمپروتئین

7/1 گرمچربی

6 گرمآب

صفرقند

430 میلی گرمکلسیم

2 میلی گرمآهن 

1/63 میلی گرمنیاسین
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خالصه
کشک فراورده اي است که با استفاده از فرایندهاي سنتی یا صنعتی از تخمیر، 
تغلیظ یا خشک کردن شیر کامل، شیرکم چربی، شیر بدون چربی، شیر بازساخته، 
دوغ ،پس آب کره، آب پنیر یا مخلوطی از آن ها به دست می آید و در دو نوع کشک 
خشک سنتی و کشک مایع صنعتی در بازار موجود است. کشک خشک سنتی در 
آن  کردن  و خشک  طعام  نمک  و  ماست  آب  یا  ماست  از جوشاندن  بیشتر  ایران، 
به ویژه در معرض آفتاب، به اشکال مختلف تهیه می شود. درکارخانه، کشک مایع 
سنتی از رقیق کردن کشک خشک تولید می شود، درحالی که کشک مایع صنعتی 
به طور مستقیم پس ازتبدیل شیر به ماست و سپس تغلیظ آن، افزودن نمک و سایر 
این فراورده به سبب داشتن  افزودنی های مجاز وپاستوریزاسیون به دست می آید. 

پروتئین و مواد معدنی باال، ارزش غذایی فراوانی دارد.

خودآزمایی
باتوجه به جستارهای بیان شده در این نوشتار، به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1- بهترین مقدار کشک خشک برای استفاده در تهیه کشک مایع چقدر است؟
2- مراحل تولیدکشک مایع صنعتی را نام ببرید؟

3- شرایط نگهداری کشک مایع چگونه است؟
4- بهترین دما- زمان برای پاستوریزاسیون کشک کدام یک است؟

الف( 65 درجه سانتی  گراد - سی دقیقه   ب( 65درجه سانتی گراد  -ده  دقیقه   
ج( 88درجه سانتی گراد - سی دقیقه

5- برای بسته بندی کشک مایع می توان از ظروف ..............، ................و ............... 
استفاده کرد.






