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 المختلفةتعريف الغذاء و طرق حفظ األغذية 

 

 الغذاء هو كل ما يتناوله اإلنسان من طعام سائل أو صلب، حيث يزود الغذاء 

الالزمة التي تمكنه من القيام بوظائفه الحيوية، باإلضافة الى الجسم بالطاقة 

الغذاء ببناء األنسجة وتعويض الخاليا التالفة، كما يقوم تزويده بالحرارة المفقودة، 

 .عن نقصهاووقاية الجسم من األمراض التي تنشأ 



 طرق حفظ األغذية

 

الهدف من عملية الحفظ هو إطالة مدة عمر المادة الغذائية و ذلك الستهالكها 

 (.كون إن اإلنتاج الزراعي موسمي)في غير أوقات 

 

 :عدة طرق لحفظ األغذية وهي كالتاليهناك 

 

 (التخليل)بالملح األغذية حفظ . 1

 بالزيتاألغذية حفظ . 2

 تجفيف األغذية.3

 تعليب االغذية.4

 تجميد االغذية.5

 (المربيات، العصائر)بالسكر األغذية  حفظ . 6



 (  التخليل)حفظ االغذية بالملح .1

 تصنيع المخلالت : مثال

الخضار المختلفة والهدف طرق حفظ عملية تصنيع المخلالت طريقة من تعتبر 

 مدة حفظ الخضار واستهالكه في أوقات غيابه،هي إطالة من عملية التخليل 

عادة لألشخاص وال توصف وتعتبر المخلالت غنية بالفيتامينات، فاتحة للشهية، 

 .السن، وكبار .المصابين بأمراض ضغط الدم

 :اهم المخلالت في السوق 

 (الرصيع)األخضر الزيتون .1 

 المشقح الزيتون األخضر  .2

 الخيارمخلل . 3

 مخلل الليمون. 4



 حفظ األغذية بالزيت. 2

 مخلل المكدوس و مخلل اللوزاالخضر :مثال

 

 :تجفيف األغذية. 3 

المبدأ األساسي في عملية التجفيف هو إزاحة الماء الحر الموجود طبيعياً في 

 .المادة أسهل في الحفظ وأقل وزناً واقل عرضة للتلفبحيث تصبح المادة الغذائية 

 

استغالل الطاقة الشمسية لتجفيف الخضار والفواكه، ومن أهم األمور التي يتم 

 :التجفيف ما يلي مراعاة عند يجب 

 .عرضة للتسوسال يجب تخزين البقول و الحبوب بكميات قليلة 

 يفضل إضافة كمية من الملح للحبوب المتصاص الرطوبة التي تساعد في فسادها 

 .تخزن في أكياس من القماش وتحفظ في مكان جاف بعيد عن الرطوبة 



 :ومن أهم األمثلة على تجفيف األغذية ما يلي 

 الخضارمثل الملوخية والبندورة والفواكه كالعنب والمشمش والتين تجفيف  

  

 :تعليب األغذية.4 

تمتاز عملية تعليب الخضار باالحتفاظ بالمادة الغذائية بجميع خواصها باستثناء 

 .الذوابة بالماءبعض الفيتامينات 

 

 .  مثال تعليب البندورة والبازيالء



 (رب البندورة)تعليب البندورة 

 

 :يوجد عدة طرق لتصنيع رب البندورة من أهمها

 .استالم الثمار كاملة النضج السليمة الخالية من التشققات -

 .  غسيل البندورة غسالً جيداً  -

 وذلك بغلي الماء ووضع الثمار بالماء الساخن من أجل: تقشير الثمار -

 .تقشيرها و يمكن االستغناء عن هذه العملية

تقطيع الثمار وعصرها اما يدوياً أو بالخالط، كما ويمكن تقطيع البندورة الى  -

 .قطع صغيرة جداً وغليها ثم طحنها

 .  تصفية العصير بقطعة قماش بيضاء اللون في حال عدم تقشير الثمار -

 



من كمية %  2غلي العصير بعد إضافة الملح بحيث ال تتجاوز نسبة الملح عن  -

 .  العصير

نستمر في عملية الغليان على نار هادئة و نراعي تحريك العصير بشكل مستمر  -

بحيث ال  يلتصق رب في قاع الطنجرة حتى يتبخر جزء كبير من الماء، ومن 

 .المستحب أن تستمرعملية الغليان حتى وصول العصير الى ثلث كميته

يعبأ رب البندورة في مرطبان وهي ساخنة مع مراعاة تنظيف المرطبان  -

 .وتعقيمه بشكل جيد

 .وتعقم العبوات بعد عملية التعبئة بغليها بالماء لمدة ال تقل عن ربع ساعة -

 



 :تجميد األغذية. 5

الهدف من عملية التجميد استغالل الفائض من المادة الغذائية واستعمالها في غير 

العلمي لعملية التجميد هو تجميد الماء الحر الموجود بالغذاء األساس . موسمها

 .وتحويله إلى بلورات ثلجية

 

 :عند عملية التجميد في الفريزر ما يليمراعاتها األمور التي يجب ومن 

ْم حيث يقل تكاثر معظم  4التأكد من درجة حرارة البراد بحيث يكون على األقل 

بينما درجة حرارة , البكتيريا التي تنتقل بواسطة الطعام عند هذه الدرجة  أنواع

 .عندها يتوقف تكاثر البكتيريا ْم والتي  18 -الفريزر

عدم تكديس الفريزر باألغذية لضمان كفاءة مرور هواء التبريد مما مراعاة  -

 .التلف من  يحافظ عليها 

 



عند شراء اللحوم يجب وضعها في الفريزر مباشرة بعد تقسيمها حسب كمية  -

االستهالك  ووضعها في الرف السفلي للفريزر خوفا من تسرب السوائل الى 

 الخضار و الفاكهة المفرزة 

» وبكميات قليلة حسب .حفظ األغذية بأكياس نايلون شفاف االستهالك اليومي -

 « أكياس بولي اثليين 

 .  يجب تصفية الخضار و الفاكهة من المياه جيداً قبل تفريزها -

 

 :الخضارتجميد 

 (الخ............البازيالء، الفاصوليا، البامية، لوبيا، كوسا، الزهرة، الفطر)



 حفظ االغذية بالسكر .6

 المربياتصناعة _1

تمد الجسم بالطاقة الشتاء كونها تعتبر المربيات مصدر للطاقة خاصة في فصل 

 .وتتم تصنيعها بطبخها على النارالفاكهة والسكر وتتكون المربيات من 

 :يراعى عند تصنيع المربيات ما يلي 

 .  النضج أن تكون الثمار المعدة لتصنيع المربى مكتملة يجب  -

 .  المستخدم ابيض اللون خالي من الشوائبالسكر  -

أثناء الرغوة  نار هادئة كونه عرضه لالحتراق إزالة يطهى المربى على  -

 .فساد المربىالمربى آلن بقاَءها يؤدي الى تحضير 

 لالحتراقالمربى بشكل مستمر أثناء طبخ المربى كونه عرضه تحريك  -

 .يحفظ المربى ضمن أوعية نظيفة ومعقمة ويفضل تعبئة في الزجاج -

 

 .مربى البرتقال ودبس العنب , مربى الفراولة , مربى التفاح : مثال



 صناعة العصائر _2

 

 :يجب مراعاة ما يلي عند تصنيع العصير

 .نظافة وجفاف زجاجات حفظ العصير  -

 عند تصنيع العصير على الطريقة الباردة يجب مراعاة تحريك العصير  -

 .بملعقة خشبية، كون الملعقة المعدنية تؤثر على لون العصير

 .  بعد فتح عبوة العصير يجب حفظها في الثالجة -

متجانساً  وغير منفصالً في طبقاته، خالي من : ميزات مواصفات العصير الجيد -

بلورات السكر ويمتاز بلون وطعم الفاكهة المحضر منها، خالي من أي مظاهر 

 .الخ...........للتعفن او التخمر




