
 الطزق العامت لحفع االغذيت

تستهدف طرق الحفظ تؤخير فساد الغذاء عن طريق 
نمو ) التحكمفي عوامل الفساد المختلفة والمتمثلة في 

نشاط  –التفاعالت الكيميائية  –الميكروبات 
(.االنزيمات  

 



 حفع االغذيت بالتبزيذ

 -:االساس العلمي للحفظ بالتبريد•

خفض درجة حرارة المواد الغذائية الي قرب الصفر المئوي وقبل تجمد   
 .السائل الخلوي

 يالحظ ان التبريد يإدي الي تؤخير فساد الغذاء واليمنعه•

 يإدي الي ابطاء سرعة التفاعالت الكيميائية •

يمكن ان يستخدم الغراض اخري بخالف إطالة فترة الحفظ مثل البلورة •
وانضاج اللحوم والجبن وتسهيل اجراء بعض العمليات التصنيعية 

 .لالغذية مثل تقطيع اللحوم والخبز الي شرائح

 قد يكون مصحوبا بطريقة حفظ اخري كالبسترة ثم الحفظ بالتبريد•

(  60- 30)تترواح درجات الحرارة المستخدمة في التبريد تتراوح مابين •
 فهرنهيت



 -:طزق التبزيذ الشائعت

 التبريد المباشر  -1•

 التبريد غير المباشر بالمحلول الملحي -2•

 -:المواد المبردة•

) منها ( المواد التي تستخدم في ازالة الحرارة من المواد المراد تبريدها)   
و ثاني 11,12,13,14,22فريون  -كلوريد الميثيل –االمونيا 

 (.اكسيدالكربون

 -:يشترط بالمواد المبرده

 ذات نقطة غليان ونقطة تكثف منخفضتين-

 التسبب تآكل للمعادن-

 التكون روائح كريهة-

 تكون غير قابلة لالنفجار-



 هناك دورتين للتبزيذ  

 دورة التبريد باالنضغاط•

 دورة التبريد باالمتصاص•



العىامل المؤثزة في جىدة الخضزواث والفاكهت 

 -:المحفىظه بالتبزيذ

 الرطوبة النسبية•

 التهوية•

 درجة الحرارة•

 الضوء•



 حفع االغذيت بالتجميذ

 -:االساس العلمي•

خفض درجة حرارة المادة الغذائية الي أقل من الدرجة التي 

وتختلف تلك الدرجة باختالف .يتجمد عندها السائل الخلوي

تركيز المواد الصلبة في السائل الخلوي تبعا لطبيعة المادة 

 .الغذائية

 انواع التجميد•

   Slow Freezingتجميد بطئ -

 Fast freezingتجميد سريع -



Slow Freezing Fast Freezing 

تتجمد المادة الغذائية ف  مدة ال تقل   -1

 عن عدة ساعات

  ساعة أو أقل½- تتجمد المادة الغذائية ف  1

- تتكون بللورات ثلجية كبيرة الحجم وتنتشر 2

بدون نظام داخل وخارج الخاليا يكون لها تؤثير 

ميكانيك  عل  الخاليا وا نسجة فتزقها نظرا 

 للضغط الكبير الواقع عل  الجدران الخلوية 

- تتكون بللورات ثلجية صغيرة الحجم معظمها 2

داخل الخاليا   وال يكون لها تؤثير ميكانيك  

ممزق للخاليا نظرا النخفاض الضغط الواقع 

 عل  الجدران

 كمية كبيرة Drip- السائل المنفصل بعد التفكيك 3

% من وزن لمادة الغذائية 20قد يصل ال  

 المجمدة 

 كمية  drip- السائل المنفصل بعد التفكيك 3

 % من وزن المادة 0.5قليلة قد ال تزيد عن 

 الغذائية المجمدة 

- التجميد البطئ يزيد من فرصة تالمس المواد 4

الذائبة المركزة والمكونات الغروية مع أنسجة 

 الغذاء نظرا لطول وقت التجميد

- التجميد السريع يقلل من الحد ا دن  لتؤثير 4

التركيز وذلك بتقليل الزمن الذ  يتالمس فيه 

المكونات الغروية والمواد الذائبة المركزة مع 

أنسجة الغذاء أثناء مرحلة االنتقال من الحالة 

 غير المجمدة ال  المجمدة .

- المادة الغذائية تفقد جزء كبير من الوزن 5

والقيمة الغذائية نظرا  حتواء السائل المنفصل 

 عل  الكثير من المغذيات الذائبة

- المادة تحتفظ بنسبة عالية من خواص الجودة 5

 الغذائية 

- قد يحد  بعض الفساد أثناء التجميد نظرا 6

 لطول المدة 

- حدو  الفساد غير وارد حي  ال توجد 6

 فرصة لحدو  ذلك نظرا لقصر المدة 

 



 الطزق المستخذمت في التجميذ

 التجميد بالغمر•

 التجميد بالهواء•

 الهواء الساكن-

 الهواء المدفوع-

-Fluidized bed Freezing   

 التجميد بالتالمس•

 التجميد بغاز النيتروجين السائل•


