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 المحاضرة الثانية

طرائق حفظ المواد الغذائية 

 Food Canning حفظ المواد الغذائية بالتعليب  -1

حكاـ  يستند الحفظ بيذه الطريقة الى تعبئة المادة في عبوات معدنية  أو  زجاجية مناسبة  وا 
وتتفاوت الدرجات الحرارية المستخدمة في الحفظ باختالؼ طبيعة , غمقيا ومعاممتيا بالحرارة

لمتخمص مف األحياء المجيرية  خصوصًا  Sterilizationوتجرى عممية التعقيـ  . المادة الغذائية
واف الميـ في عممية  التعقيـ ىو القضاء عمى البكتريا  (التسمـ)تمؾ المسببة ألضرار صحية 

ا أما الخمائر .  والقضاء عمى سبوراتوClostridium botulinumوأىميا   , المسبب لمتسمـ
فاف Mesophilic , Thermophilic وأنواع البكتريا مف  molds and yeastsوالفطريات 

في حيف إف سبورات البكتريا تحتاج الى , كافية لمقضاء عمييا (ـ100-70)درجة حرارة البسترة 
 وىناؾ اعتبارات معينة تأخذ بنظر االعتبار لتحديد درجة الحرارة المستخدمة .درجات حرارة أعمى

 :لمتعقيـ  الغذاء ومنيا

 يدخؿ ضمف ىذا المجاؿ نسبة  الماء والعناصر الغذائية  ودرجة : نوعية الغذاء  -1
  ال تحتاج  الى تعقيـ  5,4 اقؿ مف pHفاألغذية الحامضية ذات   (pH)الحموضة 

 ال تستطيع  النمو وتكويف السبورات في مثؿ  ىذه Cl. botulinumشديد الف  بكتريا 
  الظروؼ كما في األغذية الحامضية والطرشي  والطماطـ

 وىذا بال شؾ يعتمد عمى حجـ العبوة ونوعية  الغذاء :سرعة انتقاؿ الحرارة داخؿ العمب -2
 .والتعبئة  ونوعية  المادة  الغذائية 

  حسب المحتوى الميكروبي  مف حيث النوعية  والكمية في الغذاء:المحتوى الميكروبي -3
 كعمميات السمؽ قبؿ التعبئة  أو التبريد بعد التعقيـ سواء :نوعية المعامالت  التصنيعية   -4

. كاف بطيء أو سريع
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: أنواع المعامالت الحزارية لألغذية

 4- 3ـ لمدة °83)استعماؿ درجات  حرارية دوف الغمياف  Pasteurization:البسترة   -1
وتستعمؿ لمسوائؿ واألغذية الحامضية كالحميب والعصائر ومنيا البسترة البطيئة  (ثواني

 ثانية فعند استخداـ 15ـ لمدة  °72 دقيقة  أو السريعة  30ـ لمدة °63بدرجة حرارة 
( (LTLTفاف المدة تكوف أقصر أو بالعكس ((HTSTدرجات الحرارة العالية وتدعى 

. تكوف درجات الحرارة أقؿ والمدة أطوؿ
دقيقة حيث توضع   (25-20)ـ لمدة ° 100حيث تستخدـ درجات  : Boilingالغمياف  -2

العمب في أحواض بيا ماء يغمي  أو الغمي المباشر لمغذاء وتستخدـ  لألغذية األقؿ 
 .حموضة

تستعمؿ قدور أو أجيزة التعقيـ : Sterilizationاستخداـ درجات الحرارة العالية لمتعقيـ  -3
 25ـ  لمدة ° (127-120)لغرض التعقيـ بدرجات حرارة  (Retort)تحت الضغط 
وىذه تستعمؿ لألغذية واطئة الحموضة كالخضراوات . 2إنج/ باوند15دقيقة  وضغط 

. وذلؾ ألنيا تحتوي عمى سبورات بكتيرية

: خطوات التعليب
 حيث يتـ الحصاد بعد مرحمة النضج التاـ لمحصوؿ عمى أغذية :Harvestingالحصاد  -1

. جيدة المظير والقيمة الغذائية 
 تستمـ المعامؿ كميات كثيرة أما أف تدفع الى التصنيع مباشرة أو :Receivingاالستالـ  -2

. لمخزف المبرد إليقاؼ عممية التنفس وىدـ المواد السكرية 
 الغسؿ خطوة ميمة في حفظ األغذية حيث  :Soaking & Washingالنقع والغسؿ  -3

يتـ التخمص مف اكبر كمية مف المحتوى الميكروبي وآثار المبيدات والحشرات وتستخدـ 
. عدة طرؽ لمغسؿ 

 وىي عمميو عزؿ األجزاء المصابة وغير  :Sorting and Gradingالعزؿ والتدريج  -4
. الجيدة أما التدريج فيتـ حسب الصنؼ والشكؿ والحجـ والقواـ والموف أو درجة النضج 
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زالة البذور  -5  التقشير يتـ يدويا أو ميكانيكيا أما إزالة البذور فأما أف  :Pealingالتقشير وا 
أو ميكانيكيًا وقد يتـ تعميب الحاصالت  (المحفارة)تتـ يدويا باستخداـ سكاكيف خاصة 
 .الفاصوليا بعد إجراء عممية التقطيع فقط , الزراعية بصورة كاممة كما في الباميا

 وهً تعرٌض المادة الغذائٌة  الى مصدر حراري رطب  :Blanchingالسلق الخفٌف  -6

 .الى ماء مغلً أو بخار وعادة البخار ٌكون أسرع من الماء المغلً

 

  وللسلق فوائد كثٌر من أهمها: 

. ٌعمل السلق على التقلٌل من األحٌاء المجهرٌة وزٌادة نظافة المادة الخام  - أ
التخمص مف الطعـ والرائحة غير المرغوبة في بعض الخضراوات والتخمص مف المواد  - ب

. المخاطية كما في الباميا
العمؿ عمى تقميؿ حجـ الخضراوات مف خالؿ تمييف أنسجتيا وخصوصا الورقية منيا مما  - ت

 .يسيؿ عممية التعبئة
 .التخمص مف الغازات الموجدة في أنسجتيا مما يقمؿ األكسدة  - ث
تثبيط فعؿ اإلنزيمات وبذلؾ يمنع حصوؿ التغيرات لحيف إجراء المعامالت الحرارية  - ج

 .األخرى
عطاء الموف األخضر المرغوب - ح  .يساعد عمى عدـ تغير الموف وا 
 .رفع حرارة محتويات العمبة قبؿ التعقيـ - خ

 
تتـ التعبئة في عمب مغسولة ومعقمة حيث تستعمؿ العمب الزجاجية  : Fillingالتعبئة  -7

لمفواكو والمعدنية لمخضراوات مع ممئيا بمحموؿ ممحي أو سكري وترؾ فراغ عموي 
Head space مف طوؿ العبوة 10 /1 مف أعمى العمبة ال يتجاوز . 

 وىي عممية تسخيف ابتدائي لمعمبة ومحتوياتيا داخؿ  :Exhaustingالتفريغ مف اليواء  -8
ومف أىـ فوائد عممية التفريغ لمفراغ . نفؽ لممساعدة عمى طرد اليواء قبؿ إحكاـ الغمؽ

 : الرأسي لمعبوة ىي 
. التغمب عمى مشكمة الضغط الناتج مف تحرر محتويات العمبة أثناء المعامالت الحرارية - أ

 التخمص مف األوكسجيف داخؿ العمبة وبذلؾ يمنع أو يقمؿ مف األكسدة لممواد الغذائية  - ب
 .المعمبة 
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تكويف ضغط مخمخؿ داخؿ العبوة بعد المعادلة الحرارية والتبريد فيحدث تقعر في   - ت
 .أغطية العمبة الذي يعتبر عامؿ مؤشر لعدـ التمؼ

 . استخداـ الحرارة في عممية التفريغ يساعد عمى إجراء المعامالت الحرارية الالحقة - ث
 

 وىو إجراء عممية الغمؽ لمقناني الزجاجية بواسطة الفميف أو المعدف  :Sealingالغمؽ   -9
والمطاط أو لمعمب المعدنية بواسطة غطائيا المعدني الخاص حيث توجد مكائف كابسة 

. عمى مرحمتيف لضماف غمؽ العمب غمقًا محكماً 
ويتـ ذلؾ باستخداـ دراجة حرارة معينة  ولمدة :  Heat processingالمعاممة الحرارية  -10

ـ °(127-120)معينة لمقضاء عمى البكتريا الضارة والمتمفة لمغذاء حيث تستخدـ حرارة 
 في أجيزة التعقيـ وكفاءة عممية التعقيـ 2انج/  باوند15- 10 دقيقة وبضغط 45-20لمده 

 وىي المنطقة التي تصميا الحرارة بوقت متأخر ويستخدـ Cold pointتعتمد عمى 
وىي استعماؿ درجة حرارة   Commercial sterilizationمصطمح التعقيـ التجاري 

لمتعقيـ لفترة تكفي لمقضاء عمى األحياء المرضية بما فييا بكتريا التسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمـ البوتيوليني 
Cl. botulinum  

 تبرد المواد الغذائية المعمبة بعد إجراء عممية التعقيـ وذلؾ لمحفاظ عمى :Coolingالتبريد - 11
. المادة الغذائية مف الطبخ الزائد وكذلؾ منع نمو البكتريا المحبة لمحرارة إف وجدت

 توضح عالمات عمى العمب لمعرفة محتوياتيا و :Labeling (وضع العالمات)التعميـ - 12
. الغرض منيا توضيح تاريخ ومدة الصالحية والسعر والوجبة في المعمؿ (Code)أرقاـ رمزية 

 يتـ خزف اإلنتاج في المعامؿ في مكاف بارد وجاؼ قبؿ التسويؽ وذلؾ  :Storage الخزف -13
وبعد ذلؾ يدفع الى المخازف الدائمية أو الى . يوـ (7-3)لألجراء فحوصات مختبرية لمدة 

. التسويؽ
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 :فساد األغذية المعلبة
: تشمل التغٌرات التً ٌمكن أن تحدث للعلب فً جو المخازن 

 وٌعزى لعدة أسباب منها عدم تفرٌغ العلب أو تفاعل كٌمٌائً فً  :Swellاالنتفاخ  

الذي  H2S أو Co2األغذٌة الحامضٌة أو نمو األحٌاء المجهرٌة حٌث تتكون غازات 

 .ٌتمٌز برائحة قوٌة 

 نمو األحٌاء المجهرٌة المنتجة لألحماض ٌسبب  :Flat sourالطعم الحامض الباهت  

 . ولكنها ال تكون غازات ولذلك ال نرى االنتفاخpHتغٌر الطعم وخفض 

 وجود رائحة كرٌهة نتٌجة نمو أحٌاء مجهرٌة تكون غاز :تغٌرات بالرائحة والنكهة  

H2S وغٌرها . 

فً غطاء  (Leak)نتٌجة حدوث ثقب : تغٌرات باللون والقوام وطبٌعة المادة الغذائٌة 

 .العبوة ٌمكن أن تتسرب من خالله الملوثات إلى داخلها

 :تعليب بعض الخضزاوات / الجزء العملي
 

تعلب بعض الخضراوات فً  المعمل  لغرض مشاهدة الطلبة وحسب المتوفر منها  كالفاصولٌا 
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