
 تخمیر در شکالت
  :دهنده ارائه

http://www.foodclinic.ir/ 



  مواد دیگر از ان ویژگی دو دلیل به شکالت•
 :شود می متمایز

 ان بافت دیگری و طعم یک •

 

 دانه و پالپ حاوی هایی غالف کاکائو درخت•
  بیرونی غالف .کند می تولید خام های

 ها دانه و پالپ از بخشی و شده جداسازی
 .شود می تخمیر

 مراحل تولید شکالت
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 باید که هست این کاکائو بافت مهم ویژگی•
  درجه 25-20 در اتاق معمول دمای در

  دهان دمای در ولی باشد جامد سلیسیوس
 ذوب سریعا سلیسیوس درجه 37 یعنی
  زبان روی در را ابکی ظاهری یک تا شود،
 .کند ایجاد

 

 مراحل تولید شکالت
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 مراحل تولید شکالت
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 درخت و پالپ و دانه کاکائو
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 دانه برداشت مزرعه در عموما تخمیر•
 .شود می انجام کاکائو

  های طعم پیش اینکه دلیل به مرحله این•
  مرحله یک کند، می تولید را کاکائو

  می کاکائو و شکالت تهیه در ضروری
   .باشد

  .است ساده خیلی مرحله معموال تخمیر•
  5 مدت به عموما کاکائو تازه های دانه
 زمین روی یا چوبی جعبه یک در روز

 .شوند می کوپه

 

 تخمیر
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  تا 25 از کاکائو های دانه از مقداری هر تخمیر برای توانند می ها کوپه•
 شوند استفاده تازه کاکائو دانه کیلوگرم 2500

 با های کوپه از استفاده مطلوب تخمیر یک به یابی دست برای اگرچه •
 باشد می بهتر متوسط مقدار

 :شود انجام صورت2 به تخمیر•
 کامل•
 جزئی•

 تخمیر
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 تولید برای توانند می عموما جزئی تخمیر از حاصل های دانه•
 .شوند استفاده کاکائو کره

  کاکائوئی محصوالت دیگر ساخت برای ها دانه این اگر اما •
 که دارند کاکائوهایی با شدن مخلوط به نیاز شوند، استفاده
 .اند شده تخمیر کامل بصورت

 

 تخمیر
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 پیدا شده خورد حالت دانه سرهای شوند، خشک تخمیر بدون تازه های دانه اگر•
 شده، تخمیر های دانه ارغوانی-ای قهوه یا ای قهوه رنگ جای به ان رنگ کرده،

  .است خاکستری رنگ به
 
 گس و تلخ خیلی نشده تخمیر های شکالت مزه و شده، تکه تکه کامال شکالت•

 خیلی تخمیری غیر های دانه نوع این در شکالت مخصوص طعم و شود می (قابض)
 .شود می ظاهر کم

 
 .دارد خاکستری به مایل ای قهوه ظاهر کاکائو این همچنین •

 

 

 تخمیر
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 1 گنجایش معموال که بزرگ چوبی های جعبه در نرمال صورت به تخمیر مزارع، در•
 .شود می انجام دارند، را مرطوب کاکائو تن 2 تا

 و کند بخوبی را پالپ از حاصل های شیرابه که اند شده طراحی طوری ها جعبه •
 .بدهد تخمیر محفظه داخل به را هوا ورود اجازه همچنین

 روز هر معموال ها دانه تخمیر، یکنواختی از اطمینان و هوادهی افزایش برای•
  .شوند می منتقل دیگر جعبه به جعبه یک از

 

 تخمیر
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  که هستند محیطی های میکروب تخمیر، های میکروارگانیزم منشا•
 .کنند می الوده را ها پالپ کاکائو، های پالپ از غالف حذف هنگام

 .باشد می ها میکروارگانیزم رشد برای عالی محیط یک پالپ•
  %87-82 و (ساکارز و فرکتوز و گلوکز عمدتا) قند %15-10 حاوی زیرا •

   .باشد می رطوبت

 جنبه های میکروبی تخمیر
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  افتد می اتفاق تخمیر حال در توده در که فیزیکی و شیمیایی تغییرات•
 شامل ها میکروارگازنیزم پی در پی رشد برای را ای ویژه اکوسیستم

  استیک اسید، الکتیک های باکتری مخمرها، ای، رشته های قارچ
 .کند می ایجاد باسیلوس های گونه و ها، باکتری اسید

 

 جنبه های میکروبی تخمیر
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  مهم تخمیر فرایند در چندان های رشته قارچهای گذشته مطالعات در•
 .شدند نمی تلقی

  فرایند در مهمی نقش انها که است شده داده نشان اخیر مطالعات در اما •
 .کنند می ایفا تخمیر

 

 قارچ ها
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 داشته پروتئولیتیک های انزیم توانند می ای رشته های قارچ •
  در پالپ در پکتین تخریب در نقش است ممکن که باشند

 .باشند داشته تخمیر ابتدایی مراحل
 شکستن در است ممکن و هستند امیالز دارای انها عالوه، به •

 اروما و طعم تولید طی در کاکائو های دانه در موجود نشاسته
 .باشند داشته دخالت

 

 قارچ ها
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 رشته های قارچ بوسیله شده تولید لیپولیتیک های انزیم همچنین، •
 زیرا باشند، داشته طعم و عطر تولید در را مهمی نقش توانند می ای

 .هستند چربی (%50 از بیش) باالیی درصد حاوی ها دانه
 

  :از عبارتند اند شده ایزوله کاکائو تخمیر از تاکنون های کپک •
  و موکور های گونه هرباریکوم، یوروتیوم فومیگاتوس، اسپرژیلوس

 .اسپرژیلوس های گونه

 

 قارچ ها
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 به که است قندهایی از غنی پالپ•
  و گلوکز مانند شوند می تخمیر راحتی

  در پایین ان pH همچنین و فروکتوز،
  دلیل به) باشد می 3.5-3.0 حدود
 .(سیتریک اسید حضور

 در مخمرها مناسب شرایط این دلیل به•
  هستند غالب تخمیر اول ساعت 12-48

 هر در عدد 108-107 به انها تعداد و
 .رسد می گرم

•  

 مخمرها
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 :هستند زیر های گونه شامل ها مخمر•
 کلوکرا، •
 هانسنیاسپورا •
 ساکارومایسس •
 کاندیدا•
 پیشیا •
 کلورومایسس•
 .دارند را تعداد بیشترین ساکارومایسس های گونه انها بین در•

 

 مخمرها
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 :عبارتند مخمرها اصلی کار•

 افزایش و باشد می پالپ از سیتریک اسید حذف pH رو این از  
 .کنند رشد توانند می ها باکتری

 اکسیژن کم غلظت در اتانول تولید. 
(استات و ماالت، سوکسینات، اگزاالت،) آلی اسیدهای تولید 
استر و چرب، اسیدهای فوزل، های روغن) فرار آلی ترکیبات تولید  

 .هستند شکالت ارومای ساز پیش که (چرب اسید های
و داده کاهش را پالپ ویسکوزیته که پکتینولیتیک های انزیم تولید  

 .کنند بهتر را بیومس به دهی هوا توانند می بناربراین

 

 مخمرها
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  در بیومس در  pH افزایش نتیجه در و سیترات حذف دلیل به•
  ها باکتری محیط، شدن هوازی افزایش طور همین و تخمیر، حال

 .کنند می تخمیر حال در بیومس در رشد به شروع

• LAB (ها باکتری اسید الکتیک) در گرم هر در کلنی 108-106 مقدار تا  
 به شروع انها مقدار این از بعد کنند، می رشد تخمیر اول ساعت 36-48

 .کند می کاهش

•  

 الکتیک اسید باکتریها
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 از عبارتند هستند دخیل تخمیر فرایند در که LAB اصلی های گونه•
  از برخی در اما ،الکتوکوکوس و ،لوکونوستوک ،الکتوباسیلوس

 .اند بوده غالب تخمیر محیط در نیز ویسال و پدیوکوکوس مطالعات
 
 دارند، وجود اولیه فاز طی در الکتوباسیلوس های باکتری عموما •

  می ظاهر بعدی فازهای در الکتوکوکوس های گونه که حالی در
 .شوند

 باکتری غالب گونه پالنتاروم الکتوباسیلوس گونه مطالعات بیشتر در •
   .است بوده کاکائو تخمیر در LAB های

 

 الکتیک اسید باکتریها
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 و گلوکونوباکتر باکتر، استو های گونه) (AAB) ها باکتری اسید استیک•
 انها تعداد و کنند می رشد کاکائو تخمیر هوازی فاز انتهای در (گلوکونواستوباکتر

 .رسد می تخمیر طی در هوادهی مقدار به بسته 109-106 به
 
  و کنند می اکسید استات به را ها  LAB و مخمرها توسط شده تولید اتانول انها •

 نیز را الکتات  AAB های گونه از برخی .کنند می تولید  H2 و CO2 زیادی مقدار
 .کنند می اکسید

•   

 استیک اسید باکتری ها
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  در توده در دما افزایش باعث ها باکتری اسید استیک گرماده های واکنش•
 به تخمیر طی در شده تولید آلی اسیدهای و شود می کاکائو تخمیر حال

  می باعث که یابد می کاهش  PH مقدار و کرده نفوذ ها دانه داخل
 .شود جلوگیری دانه زنی جوانه از شود

 
  کاهش از جلوگیری و طعمی و عطر ترکیبات تولید برای عمل این •

 .باشد می ضروری زنی جوانه نتیجه در کیفیت

 

 استیک اسید باکتری ها
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  و شوند، می غالب تخمیر اخر مراحل طی در اسپور دهنده تشکیل هوازی باکتریهای•
 .رسد می گرم هر در کلنی 108-107 حدود به انها مقدار

 
 به .شود می تر هوازی شرایط و شده تر کم اسیدیته تخمیر توده در زمان، این در •

  سیلیسیوس درجه 50-45 دمای توانند می ژئوباسیلوس و باسیلوس های گونه عالوه
 .کنند تحمل را افتد می اتفاق تخمیر انتهای در که را

 

 گونه های اسپورزای باسیلوس ها
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  : از عبارتند تخمیر حال در کاکائو از شده ایزوله هوازی های باکتری•
  لیچنی باسیلوس سرئوس، باسیلوس سابتیلیس، باسیلوس
 و پومیلوس، باسیلوس گواگوالنس، باسیلوس فرمیس،

 .استئاروترموفیلوس ژئوباسیلوس
 بوتان 2،3 مانند متنوعی شیمیایی ترکیبات تولید باسیلوس های گونه •

  می استیک و الکتیک اسیدهای طور همین و پیرازین و ال دی
 .باشند داشته تخمیر کردن اسیدی در نقشی توانند می که کنند

 

 گونه های اسپورزای باسیلوس ها
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 عیب و بد های طعم ایجاد نیز اوقات گاهی•
 .کنند می کاکائو های دانه در دار

 های قارچ از برخی مانند ها باکتری این •
 لیپاز و ها، امیالز ها، پرئوتئاز ای، رشته
 .کنند می تولید

 گونه برخی مثل) زا سم و پاتوژن باکتری •
 کاکائو تخمیر در (سرئوس باسیلوس های

 دلیل به احتماال که اند، نشده شناسایی
 پالپ در موجود اسید استیک باالی نسبت

 .است تخمیر حال در های

 

 گونه های اسپورزای باسیلوس ها
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   :هوازی بی مخمرهای  -1 مرحله•
 کامال) 4 پایین pH و کم اکسیژن شرایط تحت مخمرها اول، ساعت 36-24 در     

 .کنند می تبدیل الکل به را قند ،(اسیدی
 

   :اسید الکتیک های باکتری -2 مرحله•
 از پس ساعت 96 تا 48 در تنها اما دارند، وجود دانه در تخمیر شروع از ها این     

  را آلی اسیدهای از برخی و قندها اسید الکتیک های باکتری .شوند می غالب تخمیر
 .کنند می تبدیل الکتیک اسید به

•. 

 

 خالصه مراحل تخمیر
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 :استیک اسید های باکتری -3 مرحله•
  انتهای در بیشتر اما دارند، وجود دانه در تخمیر طول تمام در نیز ها این     

  مسئول انها .کنند می پیدا اهمیت محیط شدن هوازی هنگام و تخمیر
  ده گرما واکنش یک تبدیل این .هستند اسید استیک به الکل تبدیل
 تواند می فرایند این .باشد می دما افزایش مسئول عمدتا که است شدید

 .دهد افزایش باالتر حتی یا و %50 تا را دما
 .دارد وجود مراحل بین زیادی همپوشانی عمل، در•

 .است متفاوت منطقه هر در و تخمیر هر در ها میکروارگانیزم نوع •

 خالصه مراحل تخمیر
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 تغییرات شیمیایی در طی تخمیر
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 نقش تخمیر در طعم شکالت

  .شود می ایجاد مختلفی فرآیندهای توسط شکالت و کاکائو طعم•
   :از عبارتند مراحل این مهمترین

 برداشت از بعد کاکائو های دانه کردن خشک و تخمیر•
 خام کاکائو بودادن •
 شکالت کردن کونچ •
 اثر در فرار و طعمی ماده  600 حدود که گردیده مشخص امروزه •

  ایجاد شکالت در کردن، کونچ و بودادن کردن، خشک تخمیر، فرآیندهای
 .شود می
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 مراحل توسعه طعم در کاکائو شکالت
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 نقش تخمیر در طعم شکالت

  در که است ای شیمیایی سازهای پیش افزایش تخمیر، عمل ترین مهم•
 .شوند می تبدیل شکالت های طعم به نهایت

  

  کاکائو، های دانه کننده احاطه موسیالژی های پالپ مرحله، این طی در•
 .گیرند می قرار اتانولی و استیکی ،الکتیکی تخمیرهای معرض در
 

  در تغییراتی ایجاد باعث و کشد می را ها دانه شده، ایجاد گرمای و اسید•
   .شود می سلولی غشای
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 درجات تخمیر در انواع مختلف کاکائو

 روز تخمیر 3الی  2(: Criollo)کاکائو نوع کریولو•
 روز تخمیر8الی  5(: Forastero)کاکائوهای فوراسترو•
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 تخمیر در دانه کاکائو و اثر آن بر طعم

آنها شکستن و بریدن ، ها دانه برداشتن 
تخمیر شروع 
پالپ در قند هوازی بی تجزیه آغاز 
تخمیر به نسبت الکلی تخمیر اول، روز 2 طی در 

 اکسید دی و اتانول .باشد می غالب الکتیکی، اسید
 .گردند می تولید مرحله این در کربن

 هوای پالپ، نبود و قندها شکست سرعت کاهش 
 باعث و گردد می جذب ها دانه توسط بیشتری
 طریق از استیک اسید تشکیل افزایش

 .شود می اکسیداسیون

pH ،پیدا کاهش 4/5 حدود به ها دانه میانگین 
 .کند می
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 پالپ تخمیر مرحله در اکسیژن زیادی مقدار•
 ها دانه که شود می باعث و شود می مصرف
 4 از بعد .گیرند قرار هوازی بی شرایط تحت

 پیدا کاهش اسیداستیک تولید روز، 5 الی
  مرحله، این در .شود می کم هم دما و کرده

 فاز طی در .شود می تشکیل اسید الکتیک
 به که هایی واکنش از بسیاری هوازی،
 می اتفاق گیرند، می انجام اکسیژن واسطه
 کاهش ها آن ترین مهم از یکی که افتند
  پلی تبدیل با که باشد می کاکائو گسی طعم
 محلول، غیر پلیمرهای به محلول های فنول

 .پذیرد می انجام فرآیند این

 تخمیر در دانه کاکائو و اثر آن بر طعم
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 تغییرات شیمیایی و توسعه پیش نیازهای طعم
 در طی تخمیر

 پلی فنول ها 
آمینواسیدهای آزاد 
قندها 
اسیدها 
آلکالوئیدها 
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 ترکیب دانه کاکائو
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 تغییرات پلی فنول ها

 .هستند کاکائو گسی طعم اصلی عامل که ها فنول پلی•
 می ایجاد را نشده تخمیر کاکائو خاص بنفش رنگ که هستند ها آنتوسیانین شامل•

 .کند
  ها پروسیانیدین و کاتچین اپی کاتچین،•
 
 مزه ایجاد باعث بنابراین و هستند محلول کوچکتر، های پروسیانیدین و کاتچین اپی•

 .شوند می کاکائو دانه در گسی
 توسط توجهی قابل طور به محلول، های فنول پلی غلظت تخمیر، طی در•

 .یابد می کاهش آنزیمی، شدن ای قهوه و پلیمریزاسیون اکسیداسیون،
 می تغییر ای قهوه به بنفش از آن رنگ و یافته کاهش کاکائو گسی بنابراین،

   .کند
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 ساختار مولکولی برخی از پلی فنول ها در دانه کاکائو

•   
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 تغییر آمینواسیدهای آزاد

 16- 10دانه های کاکائو رسیده حاوی بین •
 .پروتئین هستند( وزن خشک)درصد

در طی تخمیر دانه ها، پروتئین ها تحت هیدرولیز •
درصد آمینو  2-1آنزیمی قرار گرفته و باعث ایجاد 

 .اسیدهای آزاد می شوند
ساعت بعد از تخریب   24پروتئولیز دانه ها اساسا، •

سلول ها و اسیدی شدن توسط اسید استیک، آغاز 
 .  می گردد

آمینواسیدهای هیدروفوب مخصوصا لوسین، والین، •
آالنین، ایزولوسین، فنیل آالنین و پپتیدهای آبگریز، 
 .پیش ساز های مهم برای ایجاد طعم کاکائو هستند
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 ترکیبات حاصل از آمینواسیدها در طی تخمیر 
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 تغییرات قندها

درصد 4 الی 2 و نشاسته درصد 9-5 حاوی تازه، کاکائو های دانه  
 .هستند آزاد قندهای

 با سریعا سوکروز، حال این با .است سوکروز اصلی قند اولیه، تخمیر در 
 .شود می هیدرولیز فروکتوز و گلوکز به تخمیر، پیشرفت

صفر حدود اند، شده تخمیر خوبی به که کاکائوهایی در سوکروز مقدار  
   .رسد می درصد 0/6 حدود به فروکتوز و گلوکز مقدار اما است

می تخمیر کم معمول طور به که سانچز، و آرابیکا نوع کاکائوهای در  
 .است شده شناسایی سوکروز درصد 1 حدود شوند
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 تغییر در اسیدها

 طی در که اسید الکتیک و اسید استیک•
 می نظر به شوند، می ایجاد پالپ در تخمیر،

 خام کاکائو اسیدی و ترش مزه عامل که رسد
 .هستند

 و ،pH مقدار بر اسید استیک تخمیر، طی در•
 سازهای پیش تشکیل و آنزیمی های واکنش

 که است معنی بدان این .گزارد می تاثیر طعم،
 و سوکروز آنزیمی هیدرولیز برای بهینه شرایط

 ی محدوده یک در ها، دانه در ها پروتئین
 .است اسیدی
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 تغییر در آلکالوئیدها

  درصد 0/2 تئوبرومین، درصد 3 الی 2 حدود حاوی کاکائو های دانه•
 .باشد می تئوفیلین کمی مقدار و کافئین

  طی در ترکیبات این غلظت در توجهی قابل تغییر گزارشات، طبق بر •
 .شود نمی ایجاد بودادن و تخمیر

 (لیتر در گرم میلی 10)پایین بسیار تشخیص آستانه دارای تئوبرومین •
 .دهند می نسبت تلخی مزه به را آن و باشد می

 
 نظر به که دهد می کتوپیرازین دی تشکیل تئوبرومین، بودادن، از بعد •

 .است ارتباط در بوداده کاکائو خاص تلخی با رسد می
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  ایجاد کاکائو در هایی طعمی بد که است ممکن حد از بیش تخمیر اثر در•
 .شود

 ها، دانه به آئروفیل های میکروب ی حمله حد، از بیش تخمیر دلیل •
 .باشد می ها دانه شدن سیاه و PH مقدار افزایش

  هوا خوبی به و هستد مرطوب که های دانه در است ممکن اتفاق این •
 .شود ایجاد اند، شده داده

   .کنند می متابولیزه را پپتیدها و اسیدها آمینو هوازی، های باکتری •
  از بیش اسید پروپیونیک تشکیل اثر در است ممکن ها طعمی بد•

 .باشد اسید بوتانوئیک  متیل یا و اسید پروپانوئیک متیل حد،

 تخمیر بیش از حد
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