
 فدوى وليد عبد القهار. مالجزء العملي                 /  الغذائيةصناعاتالمبادئ 
 

 المحاضرة الثالثت

الحفظ بالتبريذ والتجميذ 
 

  الحفظ بالتبريدRefrigeration   :

نجماد واقل من درجة حرارة الغرفة لفترة إ من درجة أعمىتحفظ العديد من المواد في درجة حرارة 
 .ا عمى خواصيا الحسيةلو تحافظ خال،زمنية تختمف باختالف نوع المادة الغذائية ودرجة الحرارة

فحفظ الخضراوات الطازجة يتم من خالل السيطرة عمى درجة الحرارة و الرطوبة النسبية لموسط 
الذي توجد فيو حيث تبقى ىذه المحاصيل اعضاء نباتية حية تستمر فييا معظم الفعاليات 

 خزنة العديد من المكونات وعندما تفقد السيطرة عمى التغيرات  إثناءالحيوية ويستيمك المحصول
 الفساد تنتيي مقاومة المحاصيل الطبيعية لألحياء المجيرية فيبدأ والكيميائية الحيويةالكيميائية 
 . الميكروبي

.  إيقافياوليس  (التنفس والنتح ) ظروف تبطئ الفعاليات الحيوية إيجادالى ييدف استخدام التبريد 
يستخدم جزء من الطاقة ،  الذائبة في الماءالكربوىيدراتفالتنفس يوفر الطاقة من تأكسد 

لمتفاعالت الحيوية داخل الخاليا أما الجزء المتبقي من الطاقة يؤدي الى زيادة درجة الحرارة داخل 
وعمى ىذا ، (م°37الى درجة )وبالتالي زيادة عممية التنفس وزيادة الطاقة مرة أخرى ، المحصول

 .األساس فان خفض درجة الحرارة يؤدي الى خفض عممية التنفس

   أما النتح الذي ىو فقدان الماء من سطح المحصول أثناء خزنو عن طريق التبخير فأنو يتأثر 
(% 6-4)وتظير حالة الذبول عند فقدان الفواكو . بدرجة الحرارة وسرعة التنفس ونوع المحصول

ويمكن السيطرة عمى . من رطوبتيا مما يؤدي الى فقدان قيمتيا التسويقية% (5-2)والخضراوات 
فقدان الرطوبة عن طريق النتح من خالل خفض درجة الحرارة والسيطرة عمى حركة اليواء داخل 

 . المخازن وبالتالي فأن ىنالك رطوبة مناسبة لحفظ كل المحصول 
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 يقمل التبريد من نشاط األحياء المجيرية المسببة لتمف وفساد المواد الغذائيةومن جية أخرى 
بصورة عامة حيث تنمو اغمب األحياء المجيرية المسببة لفساد وتمف األغذية بسرعة كبيرة عمى 

م وتنخفض سرعة نموىا ونشاطيا عند خفض الحرارة الى  °(43-15)درجة حرارة تتراوح ما بين 
وضئيمة جدا من درجة ، م°10وتكون بطيئة عندما تكون درجة الحرارة اقل من ، م °(10-15)

 .حرارة مقاربة الى الصفر المئوي 

 :- يتضح مما سبق إن عممية التبريد تودي الى

 .خفض سرعة األعمال الحيوية في الخاليا الحية .1
 .بطء نمو ونشاط األحياء المجيرية المسببة لمتمف .2

وتختمف الخضراوات و الفواكو في ىذين العاممين حيث تتمتع الجذور المحمية كالشوندر 
والمفت ودرنات البطاطا واألبصال بصفات فسيولوجية تمكنيا من المحافظة عمى أنسجتيا 

وكذلك . حيث تسري  فييا األعمال الحيوية بصورة  بطيئة ولذلك يمكن خزنيا لمدة أطول
 .يمكن رش الثمار  بمحاليل مطيرة لمقضاء عمى األحياء المجيرية

 :العوامل المؤثرة على الخزن المبرد 
حيث يجب تنظيم درجة حرارة الخزن الى درجة الحرارة المثمى لكل محصول  :درجة الحرارة .1

- صفر)وعدم تركيا الى التذبذب أو االختالف بين فترة وأخرى وبصورة عامة فأن درجة 
 .م مناسبة  لخزن الفواكو والخضر°(3

 يتحدد مقدار الفقد في وزن بخار الماء من الفواكو والخضراوات عمى نضجيا من :الرطوبة .2
جية وعمى ضغط البخار السائد في غرفة الخزن من جية أخرى حيث الرطوبة النسبية 

%( 95-90)كالتفاح أما الخضراوات وخاصة الورقية % 90-85المفضمة لخزن الفواكو 
 .كالخس

 يجب أن يكون اليواء متجانس داخل المخزن وعممية تحريك اليواء تساعد عمى :التهوية .3
 .الحفاظ عمى الحرارة والرطوبة بصورة متجانسة 
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 يجب أن تتخذ األساليب الكفيمة لنظافة المخازن وغسميا بمواد :تنظيف وتطهير المخازن .4
 من 3 م100/لتر2بنسبة  % 40مضادة لمفطريات حيث يمكن استخدام الفورمالدييايد 

 .المخزن 
 تساعد العمميات التي تجري عمى المواد قبل وعند الخزن عمى إطالة :العمليات التصنيعية .5

 .مدة الحفظ وجودة الغذاء المخزون مثل عمميات الكبرتة والتبخير

 :أهم فوائذ التبريذ 
 .حفظ المادة الغذائٌة لمدة أطول  .1

 .(إنضاج الجبن بالتبرٌد )تحسٌن بعض الخصائص التصنٌعٌة للمادة الغذائٌة  .2

 .(كما فً المشروبات الغازٌة )زٌادة ذوبان الغازات فً السوائل  .3

 .أو تقطٌع اللحم  (كالخوخ عند التعلٌب )تسهل من عملٌة تقشٌر الفواكه  .4

 .الحفاظ على نكهة الفواكه عند استخالص عصائرها كما فً الحمضٌات  .5

 

  الحفظ بالتجميذFreezing :  
 والى حد معٌن من نقطة اإلنجماد األولٌةٌقصد به حفظ األغذٌة بدرجات حرارة منخفضة اقل 

والتجمٌد فً الوقت الحاضر من أكثر الطرق شٌوعا . ٌعد مقبوال من الناحٌة االقتصادٌة

إن األساس فً عملٌة الحفظ هو الحد من كمٌة الماء الحر فً واستخداما فً حفظ الغذاء حٌث 

الغذاء إذ ٌعمل التجمٌد على تجمٌد  الماء الموجود داخل الخالٌا الحٌة وبالتالً منع استفادة 

  .األحٌاء المجهرٌة منه بحٌث ٌصبح وسط غٌر مالئم للنمو

أما التأثٌر اآلخر لعملٌة التجمٌد فهً توقف نشاط األحٌاء المجهرٌة بصورة تامة عند حفظ درجة 

علما  (الساٌكروفٌلٌة) وخاصة األحٌاء المحبة للبرودة (م10-)الحرارة الى اقل من درجة حرارة 

 .إن الماء النقً ٌتجمد عند صفر مئوي أما المحالٌل فهً اقل من درجة الصفر المئوي 

:  طرق التجميذ
 وهً الطرٌقة المتمٌزة بوضع المواد فً الغرف المعدة للتجمٌد والخزن :التجمٌد البطئ  (1

م كالمجمدات البٌتٌة وهً غٌر محبذة تجارٌا بسبب بطئ عملٌة ° 18 -بدرجة حرارة 

 .ساعة  (72-26)التجمٌد 

 

 وهً الطرٌقة التً تتمٌز بسرعة التجمٌد حٌث ٌتم تجمٌد الغذاء خالل :التجمٌد السرٌع (2

وتستعمل ألغراض تجارٌة   (م40-) ساعة بدرجة 2 دقائق الى 8فترة تتراوح ما بٌن 

أو تسوٌقٌة وان التجمٌد السرٌع ٌمنع من تكوٌن البلورات الثلجٌة التً تسبب تلف 
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التً ال تسمح لألحٌاء  ( ساعة1/2)األنسجة النباتٌة إضافة الى مدة تجمٌده القصٌرة 

 .المجهرٌة بالنمو 

 :خطواث تجميذ الخضراواث والفواكه 
 .عملية الجني والنقل  .1

 .التنظيف والغسل  .2

 .الفصل والتدريج  .3

 .التقشير والتقطيع وإزالة البذور  .4

 الغرض  منة تثبٌط األنزٌمات حرارٌا وإٌقاف كل الفعالٌات الحٌوٌة :السلق الخفيف .5

 دقائق أو استعمال البخار لمدة 5- 3 م لمدة °95حٌث تتم العملٌة بالتغطٌس بالماء الحار 

وعند عدم مناسبة .  دقائق ثم تجري عملٌة تبرٌد بعد السلق وتنشف الفواكه بسرعة2-4

عملٌة السلق لبعض الفواكه والخضر فأن عملٌة تثبٌط األنزٌمات تجري بإضافة المواد 

 فً محلول ٌحتوي Cومن هذه المواد المستخدمة فٌتامٌن  (مانعات األكسدة )الكٌمٌائٌة 

أو  (م°18)- لتغطٌس الخوخ وحفظة لمدة سنتٌن على % (0,2 – 0,05)نسبة 

 الذي ٌقلل من االسمرار غٌر األنزٌمً وذلك بتفاعله مع SO2استعمال  محلول 

 .مجموعة االلدٌهاٌد فً السكر ولهذا ال تكون حرة االرتباط مع الحوامض األمٌنٌة 

 تعبا الخضراوات  والفواكه فً عبوات مناسبة مثل أكٌاس البولً  :التعبئة والتجميد .6

 .أثٌلٌن ثم تعرض للتجمٌد السرٌع وقد تجمد المواد بدون  تعبئة ثم تخزن فً صنادٌق 

 :- التجميذ على المواد الغذائيت ثيرتأ
عند اإلذابة وتتفاقم الحالة إذا  (وبالتالً القٌمة الغذائٌة  )فقد قسم من العصارة النباتٌة  (1

 .تمت إعادة اإلذابة ثم التجمٌد

 حصول التلف األنزٌمً وخاصة عند خزن المواد بدون سلق كاللحم  (2

 .حدوث بعض التغٌرات التأكسدٌة فً الدهون عند الخزن  (3

تغٌر القوام وذلك الن الماء عند اإلنجماد ٌزٌد حجمه وبالتالً تمزٌق األنسجة النباتٌة  (4

للخلٌة أو إن الماء ٌزداد حجمها وبالتالً تؤدي على كسر العبوات وتمزٌق األكٌاس مما 

 .ٌؤدي فقد العصارة النباتٌة وٌتهدم قوام المادة الغذائٌة 

عند الخزن فً درجة الحرارة المتغٌرة ٌؤدي الى ظهور بقع ذات : االحتراق األنجمادي (5

لون فاتح على سطح المادة الغذائٌة وخاصة اللحوم والدواجن حٌث ٌؤدي الى صالبتها 

 .بعد الطبخ 

 :فوائد الحفظ بالتبريد 
 .حفظ المادة الغذائٌة لفترة طوٌلة دون تلف (1
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توفٌر المنتجات الغذائٌة فً وقت ندرتها بأقل ما ٌمكن من التعٌٌرات على مواصفاتها  (2

 .الحسٌة والتغذوٌة

 .تقلل من تلف وفقدان القٌمة  الغذائٌة مقارنة ببقٌة طرائق الحفظ (3

 .(كتطرٌة اللحوم )تحسن من نوع المادة الغذائٌة  (4

تعد طرٌقة أكثر أمانا من الناحٌة الصحٌة لندرة استعمال المواد الحافظة والمواد  (5

 .الكٌمٌائٌة األخرى معها
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