
 
 

تعتبر المخلالت من المواد التي قد ال تخلو منها 
الكثير من الموائد لما تتميز به من الطعم الطيب 
والفاتح للشهيه كما وانها تجمل السفره بشكلها 

 والوانها واصنافها المتعدده  



تطورت صناعة المخلالت واصبحت علم تصنيعي بحد ذاته    
وانتقل من دول الشرق اوسط الى الدول االوربيه وكثير من 

.                                                    دول العالم   

والفكره الرئيسيه للتخليل هي حفظ المواد الغذائيه سواء     
أكانت خضار او فاكهه بمحلول ملحي مع امكانية اضافة 

منكهات مختلفه من الفساد واالحتفاض به الطول مده 
.           ممكنه  

  



 

يوجد على سطح الخضار بقاية من البكتيريا جاءت معها من 

الحقل او اكتسبتها من الهواء المحيط او عن طريق اللمس 

وهذه البكتيريا منتجة لحامض الالكتيك او حمض اللبن يعمل 

بوجود الملح على المساعدة في اخراج السكر الموجود 

داخل الخضراوات الى سطحها مما يجعل البكتيريا تتغذى 

عليها وهذا يزيد من نشاطها في انتاج حامض الالكتيك 

وبمرور الوقت تصبح الحموضة داخل الخضار ويخرج جزء 
.  من الماء فيتكون المخلل بطعمه الحامض و القوام المميز  



• حتى تتم عملية التخليل يجب ضبط كل الظروف المحيطه من 
.  درجة الحراره والحموضه  



 
تختلف المنكهات عن المواد الحافظة وال لها صلة بها انما  

تعتبر اضافات حسب الرغبة عند المستهلك وهناك العديد 

من المواد التي يمكن اضافتها للمخلالت مثل النباتات 

كذلك يمكن اضافة عشبة الشبت ( يانسون,الزعتر)العطرية 

أو بذور الكرفس والخردل والقرنفل وجوزة الطيب والفلفل 

.   الحار  



 

اضافة النكهه والطعم الطيب لذا يعتبر فاتح للشهيه  .  1  

تنتج البكتيريا اثناء عملية التخليل فيتامينات مما يزيد من كمية .2
 الفيتامينات وزيادة تركيزها بالخضار 

امكانية استخدام ماء التخليل في الطبخ نظرا الحتواءه على .3
منكهات مع مراعاة عدم اضافة الملح اثناء الطبخ او اضافة  

.القليل  

يصبح هضم الخضار اسهل .4  

هناك دراسات تقول ان المخلالت تساعد على السيطره نوعا ما .5
 على السكري 

تساعد على تقوية جهاز المناعه والحد من بعض االمراض  .6  



تزيد من مشاكل القلب والكلى للذين يعانون من هذه . 1

 االمراض بسبب كمية االمالح الموجوده بالمخلل

تسبب قرحه بالمعده. 2  

تضعف العضالت .3  

زيادة الوزن بسبب حبس السوائل بالجسم والعمل على . 4

 تركيز السكر بالدم 

زيادة االلتهابات مثل التهابات المفاصل . 5  

تسمم واحتباس السوائل عند المرأه الحامل  . 6  


