حفظ االغذية بانتجفيف
ٌعتبر حفظ األغذٌة بالتجفٌف من أهم وأقدم طرق
الحفظ التى عرفها االنسان  ،فعن طرٌق التجفٌف
ٌمكن حفظ األغذٌة لمدد طوٌلة دون فساد

• التجفٌف  :هو احدى طرق حفظ المواد الغذائٌة عن طرٌق خفض
محتواها من الرطوبة باستخدام الحرارة  .وذلك تحت ظروف مالءمة
من الرطوبة النسبٌة Relative Humidityوسرعة الهواء Air
Velocityمما ٌؤدى الى نقص ما تحتوٌه المواد المجففة من رطوبة ،
وبالتالى ترتفع نسبة المواد الصلبة الى الحد الذى ٌقف عنده نمو ونشاط
األحٌاء الدقٌقة مع عدم االضرار كلما أمكن ذلك بصفات المادة الغذائٌة
مثل اللون أو القٌمة الغذائٌة وخالفه .
• وعلى هذا األساس تجفف الخضروات الى أن تصل الى رطوبة حوالى
 % 6-4فى حٌن تجفف الفاكهة الى  % 24-16رطوبة وذلك الحتواء
الفاكهة على نسبة مرتفعة من المواد الصلبة الذائبة والتى ٌصل تركٌزها
بعد التجفٌف الى حوالى  %70حٌث تعمل كعامل حفظ وتؤدى الى
بلزمة خالٌا الكائنات الحٌة ووقف نموها مع تثبٌط النشاط االنزٌمى .

بعض انتعاريف انهامة :
• الرطوبة النسبية Relative Humidity -:
عبارة عن وزن بخارالماء الموجود فً حجم معٌن من الهواء علً وزن بخار الماء الذي
ٌشبع نفس الحجم علً نفس درجة الحرارة مضروبا فً . 100
• درجة الحرارة الحرجة -: Critical Temperature
هً اقصً درجة حرارة ٌمكن استخدامها فً تجفٌف مادة ما حٌث بعدها ٌحدث تلف للمادة
الغذائٌة.
• التصلب السطحي : Case Hardening
هو جفاف االنسجة السطحٌة للمواد الغذائٌة اثناء عملٌة التجفٌف فً حٌن ان االجزاء الداخلٌة
ماتزال رطبة بسبب زٌادة سرعة الهواء وانخفاض رطوبته النسبٌة عن الالزم.
• الحرارة الكامنه للتبخر -: Latent Heat of Evaporation
هً كمٌةالحرارة الالزمة لتحوٌل جرام واحد من المادة من الحالة السائلة الً الحالة الغازٌة
عند درجة حرارة غلٌان السائل.

•

مميزات وعيىب األغذية انمجففة
العٌوب
الممٌزات
قلة حجم ووزن المادة المجففة مما ٌقلل تتعرض معظمها اثناء التجفٌف لفقد
بعض ما تمتاز به من خواص طبٌعٌة
من تكالٌف التعبئة والنقل والتخزٌن
وكٌمٌائٌة وغذائٌة حٌث ٌت ثر القوام
والطعم والمظهر
عدم استعمال خامات أخري مع الخامات ٌ-2ستدعى عند اعدادها لالستهالك اعادة
نقعها فى الماء لتشبعها بالماء مرة
المجففة كما هو الحال فى استعمال
السكر مع الفاكهة أو المحالٌل الملحٌة مع أخرى
الخضروات
تتعرض أثناء التجفٌف والتخزٌن الطوٌل
احتفاظ بعض المواد الغذائٌة المجففة
من
لفقد كمٌات كبٌرة من محتوٌاتها
المخزنة بطرٌقة سلٌمة بخواصها
الطبٌعٌة لمدة طوٌلة.
الفٌتامٌنات خاصة A , C
توافر المواد المجففة عند ندرة المواد
الطازجة باألسواق
صالحٌة التجفٌف فى تحضٌر كثٌر من
األغذٌة كالشاى والبن واللبن المجفف
والتوابل

تغٌر لون المواد الغذائٌة واكتساب
الخضروات المجففة لطعم الق أحٌانا
اذا لم تعب وتخزن بحالة جٌدة تفتك بهاالحشرات وال ٌمكن حفظهالمدة طوٌلة.

طزق انتجفيف
• علً حسب مصدر الطاقة الحرارٌة المستخدمة فى التجفٌف :
اما أن ٌكون طبيعيا كالشمس أو يكون صناعيا كالوقود
والكهرباء كما هو الحال فى المجففات الصناعٌة لذا ٌجب
التفرقة ما بٌن مصطلحٌن -:
Drying
عملية التج ي
ي ا تستخد الطا ة الشمسية
طري ة ير مكل ة ولكن يعيب ا :
و
-

-

المادة ال ا ية ل تربة وال بار
تعر
والحشرا
ا ج ا
حدو تخمر لبع
التج ي
تعتبر جودة
تحتا ال عمالة ك يرة
تت ر با حوا الجوية

Dehydration
ي ا تستخد الطا ة الصناعية
عملية التج ي .
و ي ا يت الت لب عل عيوب
ا ن ا
التج ي الشمس
مكل ة نسبيا.

طزق انتقال انماء فى انمىاد انغذائية وانعىامم انمتحكمة فيه
•
•

•
•
•
•
•

الخاصية الشعرية Capillary Force :ف نسجة المادة الغذائٌة تقوم فٌما بٌنها بعمل
أنانٌب شعرٌة  ،فتقوم بنقل الماء من خاللها بالخاصٌة الشعرٌة  ،وتحدث فى بداٌة
التجفٌف نظرا لتوافر الرطوبة مما ٌساعد على حدوثها .
با نتشار  : Diffusionفى نهاٌة عملٌة التجفٌف نظرا النخفاض الرطوبة عن
السطح من الداخل ٌكون االنتشار هو العامل المحدد لحركة الماء من الداخل الى الخارج .
الـ aw :حٌث أنها فى المركز أعلى من السطح
ا نت ا من تركي عال ال
ا نت ا تح ت ير الجا بية ا رضية Gravity
فى األماكن أو المناطق داخل المادة الغذائٌة ٌؤدى الى انتقال
الض ط الج
 اختالماء – فالمناطق التى بها ماء أكثر ٌكون الضغط الجزئى بها أكبر فٌحدث االنتقال
عند استخدا طرق التج ي تح ت ريغ Vacuumم التج يد Freezdrying
نجد ان حركة الماء تكون نتٌجة أو تحت ت ثٌر الفرق فى الضغط الكلى والجزئى ،
فالضغط الخارجى صغٌر والداخلى كبٌر
الما د يتحرك نتيجة انكماش المادة ال ا ية فاالنكما ٌؤدى الى دفع الماء للخارج .

• وأهم طرٌقتٌن النتقال الماء هما Capillary , Diffusion
• فانتقال الماء بالخاصٌة الشعرٌة ٌكون فى المراحل ذات نسبة
الرطوبة العالٌة حٌث تحتاج ماء بكثرة كى ٌتحرك حركة
دٌنامٌكٌة بالخاصٌة الشعرٌة -وهذا ٌتوفر فى بداٌة التجفٌف
فى المراحل األولى  ،وباستثناء ذلك ( باستثناء المراحل
األولى) فجمٌع األراء قد أجمعت على أن االنتقال ٌكون بالـ
Diffusionفى نهاٌة عملٌة التجفٌف

أنىاع انمجففات انصناعية
• هناك الكثٌر من أجهزة التجفٌف التى تستخدم فى مصانع تجفٌف
األغذٌة  ،استخدام أى من هذه األجهزة ٌعتمد على نوعٌة المادة
الغذائٌة المطلوب تجفٌفها  ،ومستوى الجودة المطلوب  ،وكذلك
امكانٌات المصنع نفسه  .والمجففات اما أن تستخدم الهواء
المندفع طبٌعٌا بتٌارات الهواء الطبٌعٌة مثل مجففات القمائن
ومجففات األبراج  ،أو أن ٌستخدم فٌها الهواء المدفوع صناعٌا
مثل أغلب المجففات األخرى  ،والشكل النهائى للناتج المجفف اما
أن ٌكون مسحوق(بودر) أو قشورأو شرائح أو لفائف أو ثمار
كاملة مجففة – وكل شكل من هذه األشكال ٌناسبه نوع معٌن من
أجهزة التجفٌف  ،و فٌما ٌلى أمثلة فقط لبعض أنواع المجففات
شائعة االستخدام

•
•
•
•
•
•
•
•

( )1المجففات ذات الحجرات أو المقصورات أو الكبائن :
)Cabinet ( Compartment Drier
( )2مجففات األنفاق Tunnel Drier
 -1النظام العكسى أو المضاد لمرور العربات
 -2النظام الموازى لمرور العربات
 -3النظام الموازى والمضاد ( النظام المتعدد)
( )3المجففات االسطوانٌة Drum Driers
( )4مجففات الرذاذ Spray Driers
()5التجفٌف من الحالة المجمدة ( التجفٌد )

