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ABSTRACT: Labneh is one of the most widespread dairy products in the Middle East. 

It is known as concentrated youghurt. Its manufacturing and consumption in Egypt has 

been increased recently because of its nutritional and health benefits. The objective of 

this study was to improve the nutritional and health attributes of Labneh. Therefore the 

effects of incorporating probiotic bacteria and mandarin oil on the quality of Labneh have 

been studied. The obtained results indicated that using probiotic bacteria affect the 

chemical, rheological and organoleptic properties of Labneh. Although all Labneh 

treatment were accepted by panelists, treatment (T3) that was made by adding 

L.plantarum was the most acceptable Labneh treatment. Adding mandarin oil in the 

second part of this study indicated that adding mandarin oil caused a slight increase of 

total solids and fat contents, while decreased acidity, acetaldehyde and diacetyl contents 

and acidity of Labneh treatments and decreased the values of some texture parameters. 

Increasing mandarin oil a bove 0.2% decreased the scores of organoleptic properties. 

Treatments T1 and T2 these made by adding 0.1 and 0.2% mandarin oil were the most 

acceptable Labneh treatments. Therefore it is possible to make a good quality Labneh 

using L.plantarum and adding up to 0.2 % mandarin oil. 
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لكيميائية عمى المبنة المحتوية عمى البكتريا الميكروبيولوجية وادراسات عمى الخواص  عنوان الرسالة:
 الداعمة لمحيوية

 أسماء جمال السيد مأمون اسم الباحـث :
 (انألب)الزراعية في العموم الماجستير  الدرجة العممية:
 المحاصيل القسم العممى :

  تاريخ موافقة مجمس الكمية :
 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ،األلبان وتكنولوجيا عموم أستاذ يكمالفتاح ال عبد محمد كمالد/ .أ اإلشراف:لجنة 

 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ، األلبان وتكنولوجيا عموم أستاذ يكعبار  كامل محمد خميس/  /أ.د  

 المنوفية جامعة الزراعة، ، كميةستاذ المحاصيل المساعد أ   اســـــــمروة محمد النحأ.د/  
 - معيد بحوث المحاصيل الحقمية  -باحث أول بقسم بحوث الذرة الشامية    عـــــحمدي السيد جام / د.أ 

 مركز البحوث الزراعية
 

 الممخص العربى
أىم منتجات االلبان المتخمره في الشرق األوسط حيث تعرف بأنيا زبادي مركز ولقد ازداد و واحدة من تعتبر المبن

ىو غذائيو والصحيو المتعدده لمبنو لذلك فإن ىدف ىذه الدراسو استيالك وتصنيع المبنو حديثا في مصر وذلك لمفوائد ال
يت ز ثير استخدام البكتريا الداعمو لمحيوية وكذلك اضافة تحسين الصفات الغذائيو والصحيو لمبنو لذلك فقد تم دراسة تأ

النتائج المتحصل عمييا ان استخدام بادئات مختمفو أثرت عمي التركيب  وصفات المبنو وقد أوضحت عمي خواص اليوسفي
لمعاممة قبوال كان ان اكثر المعامالت أالكيماوي والصفات الحسيو والريولوجيو لمعامالت المبنو لقد أوضحت النتائج 

البكتريا في تصنيع  حيث حصمت عمي أعمي درجات التحكيم ولقد تم استخدام ىذه L.plantarum صنعو بإضافة بكترياالم
المبنو في الجزء الثاني من الدراسة ذلك بإضافة زيت اليوسفي الذي أدي اضافتو الي زيادة طفيفو في الجوامد الصمبو 

% 1.0مت المعاممو المضاف ليا و واالسيتالدىيد والداي استايل ولقد حصوالدىن بينما حدث انخفاض في نسب الحموض
% زيت يوسفي 1.0حكيم وكانت أكثرىا قبوال ولم تختمف عن العينة المصنعو بإضافة زيت يوسفي عمي أعمي درجات الت

% زيت 1.0-1.0وكذلك إضافة  L.plantarumتحسين الفوائد الصحية والغذائيو بإضافة بكتريا  وعميو فإنو يمكن
  ناء صناعة المبنو.يوسفي أث

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 



 


