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يهدف هذا الدليل

 اىل تطوير مهارات املتدربني/ات يف جمال التصنيع الغذائي

التدريب على عمليات التصنيع  الغذائي املختلفة  وبالتايل االحتفاظ باملواد الغذائية لفترة   •

طويلة دون تلف أو فساد.

حتويل املواد اخلام الزراعية اىل أغذية مصنعة.    •

تعزيز مبدأ االقتصاد املرتيل حيث تتمكن ربة البيت  من توفري املواد املصنعة بأقل األسعار.  •

تطبيق الشروط الصحية الواجب إتباعها أثناء إجراء عمليات التصنيع الغذائي  •

التعرف على القيمة الغذائية لكل نوع من األغذية املصنعة.  •
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مقـدمــــــة

تكمن امهية االرشاد كونه مصدر التجديد ووسيلة املزارع لتحسني انتاجه كمًا و 

نوعًا، وغين عن القول بأن هذه األمهية يف ازدياد مستمر نتيجة للتطور السريع يف جمال 

البحوث وتكنولوجيا املعلومات وزيادة املنافسة الداخلية و اخلارجية نتيجة التفاقيات حترير 

التجارة الدولية ، لذا فسيبقى االرشاد الزراعي يشكل العمود الفقري للتنمية الزراعية واليت 

بدورها تشكل االساس للتنمية الريفية. 

من هنا أولت وزارة الزراعة اهتماما كبريا بتطوير خدمات األرشاد الزراعي من 

خالل وضع سياسات و استراتيجية األرشاد الزراعي يف فلسطني، و بتعيني موارد بشرية و 

العمل على تدريبها و تأهيلها يف خمتلف التخصصات الزراعية دف خلق املرشد املختص 

و على خمتلف املستويات ، كما عملت الوزارة على فتح الوحدات األرشادية يف القرى و 

التجمعات يف الريف، اضافة اىل توفري وسائل االيضاح مبختلف انواعها لتقدمي اخلدمات 

االشادية بطريقة علمية و مبسطة.

 ، املتاحة  الوسائل  و  الطرق  الزراعة مبختلف  األرشادية يف وزارة  اخلدمات  تقدم 

من خالل الزيارات الفردية للمزارعني و عقد االجتماعات و الندوات و أيام احلقل و 

املشاهدات يف حقول املزارعني، كذلك تقدم االرشاد الزراعي من خالل وسائل االعالم 

الزراعي املختلفة املرئي و املسموع و املطبوع ، و عن طريق الرسائل األرشادية sms عرب 

شبكة األتصاالت اخللوية .

ونتيجة لالوضاع الصعبة اليت يعيشها شعبنا بشكل عام و املزارع الفلسطيين بشكل 

خاص نتيجة ممارسة االحتالل االسرائيلي اهلمجية من اغالقات و حواجز و تقطيع اوصال 

الوطن فقد لعب االعالم الزراعي يف وزارة الزراعة  دورًا مهمًا و بارزًا يف تقدمي اخلدمات 

اارشادية
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التلفزيونية  و  االذاعية  الزراعية  الربامج  تكثيف  خالل  من  املزارعني  لالخوة  االرشادية 

يف حمطات االذاعة و التلفزة املركزية و املحلية، واعداد النشرات الزراعية واملطويات و 

البوسترات و االفالم االرشادية  يف خمتلف الفروع الزراعية النباتية و احليوانية ، واستمرارا 

هلذا اجلهد املتواصل يف دائرة االعالم الزراعي يف االدارة العامة لالرشاد و التنمية الريفية يف 

وزارة الزراعة، فقد مت العمل على اعداد هذه النشرة من خالل اخلربات الفنية يف الوزارة 

الزراعي لتطوير هذا  العاملني يف املجال  املزارعني و كافة  لتكون مصدرا علميا لالخوة 

القطاع املهم .

دائرة  االخوة يف  و  االخوات  الشكر من مجيع  اتقدم جبزيل  ان  ويسعدين  ، كما 

االعالم الزارعي و كافة دوائر الزراعة و الذين شاركوا يف اعداد هذه النشرة واخراجها 

اىل حيز الوجود .

مدير عام األرشاد والتنمية الريفية

وزارة الزراعة
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الفصل األول

أمهيـــة التصنيـع الغــذائـي

يعترب علم الصناعات الغذائية من العلوم اليت  حباجة اىل العلم و الفن متصالن مع بعضهما 

البعض حيث  يهدف إىل إعداد و حتضري املواد اخلام الزراعية الغذائية و حتويلها إىل مواد مصنعة 

قابلة لالستهالك املباشر مع منع فساد هذه املنتجات أو تأخري هذا الفساد.  

 و تكمن أمهية عملية التصنيع الغذائي بإطالة عمر املادة الغذائية حيث أن املواد الغذائية 

تتعرض للفساد أثناء إنتاجها وتداوهلا و ختزينها  بفعل الكائنات احلية مثل البكترييا والفطريات 

واخلمائر و األنزميات، حيث حتدث تغيريات جتعل املواد الغذائية غري مقبولة التداول من حيث 

الشكل والطعم وميكن حفظ املواد الغذائية ملدة طويلة إذا أمكن احلد من نشاط أو القضاء على 

الكائنات احلية، كذلك إيقاف مفعول اإلنزميات اليت حتتويها املواد الغذائية.
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تقسم املواد الغذائية إىل:
املواد الغذائية سريعة التلف: تشمل   •

أغلب اخلضار و ميكن أن حتفظ ملدة 
ساعات إىل يوم أو يومني و ليس أكثر 
الورقية،  اخلضار  وخاصة   ذلك  من 

اللحوم واالمساك.    
التلف:  متوسطة  الغذائية  املواد   •

تشمل الفاكهة مثل التفاح و الربتقال 
والبندورة و غريها حيث تتميز  بقشرة خارجية  مسيكة حتميها من العوامل اخلارجية , 

تتحمل فترة أسابيع إىل أشهر قبل أن تتلف.
املواد الغذائية بطيئة التلف: حتوي نسبة رطوبة منخفضة جدًا حيث ال تتجاوز نسبة   •

الرطوبة يف احلبوب ( 12 – 14 %)  و تبقى سنوات إذا مل تصل إليها الرطوبة .

املراحل اليت متر فيها املادة الغذائية بطريقها اىل التصنيع :
اختيار الصنف املناسب : حيث أن لكل من الصناعات مواصفات حمددة جيب توافرها يف   .1

املواد اخلام الزراعية , مثالً  العصريية يف البندورة لصنع عصري البندورة أو رب البندورة.
العمليات األولية من تنظيف وفرز .... اخل: حيث أن املواد اخلام الزراعية حتمل الكثري   .2

من امللوثات و كلما خففنا من كثافة األحياء الدقيقة على سطح املادة اخلام حصلنا على 
منتج ذو صفات و جودة أفضل،حيث تعترب امللوثات البكتريية من أكثر امللوثات خطراً  

على اإلنسان أكثر من امللوثات الكيميائية و املبيدات و املعادن الثقيلة.
فمثًال  التصنيع  أهم عملية من عمليات  تعترب  للتصنيع:   املادة اخلام  التصنيع وحتضري   .3

عملية التركيز يف عصري البندورة للحصول على رب بندورة حيث تعترب هذه العملية هي 
األهم. 

اللحوم واأساك وأغلب اخضار الورقية 
فظ من عدة س�اعات إى  التي يمكن أن تح

يومن.
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التعبئة: وهي إما عادية أو آلية .  .4

احلفظ و التخزين: وهو من مراحل ما بعد التصنيع.  .5

أنواع الفساد الذي يصيب األغذية:
1.  الفساد الطبيعي: و هو الذي يصيب املواد اخلام الزراعية و املواد الغذائية نتيجة التعرض 

لإلصابات امليكانيكية وخدوش يف األسطح اخلارجية ( فساد طبيعي ميكانيكي). 
2. الفساد الكيميائي: عن طريق تفاعل املادة الغذائية مع مادة العبوة مثالً  .

3. الفساد احليوي : و هو أنزميي بفعل األنزميات املختلفة( األميالز، األميلو بكتني.....اخل). 

4. الفساد امليكرويب: أهم أنواع الفساد نتيجة نشاط الكائنات احلية واليت تسبب تلف للمادة 

الغذائية وبالتايل ينتج عنها فساد للمادة املصنعة.
5.  أو فساد بفعل القوارض و احلشرات و غريها من الكائنات احلية غري الدقيقة. 
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األمور اليت جيب مراعاا عند تداول املواد الغذائية

وذلك من حلظة شراء الطعام إىل حلظة التخلص منه. إن مسئولية املستهلك تبدأ عند شراء 

الطعام و من مث ختزينه وحتضريه وطبخه وتقدميه وتناوله والتعامل مع ما يتبقى منه. 

أوًال: الشراء 
املرحلة االخرية من . 1 املجمدة يف  الغذائية  واملواد  والدجاج  اللحوم  منتجات  جيب شراء 

عملية  التسوق.  

أنواع . 2 وخاصة  األخرى،  املشتريات  عن  والدجاج  اللحم  أكياس  فصل  أو  عزل  جيب 

املأكوالت اجلاهزة لألكل. 

 التأكد من أن منتجات اللحوم والدجاج الطازجة مربدة قبل الشراء. . 3

جتنب شراء املعلبات اليت ا عيوب بارزة يف الشكل مثل االنتفاخ أو االعوجاج.. 4

إذا كانت الرحلة إىل البيت حتتاج ألكثر من ساعة على الطريق فيجب وضع املأكوالت . 5

سريعة التلف داخل السيارة يف املكيف و ذلك للمحافظة على سالمتها و جودا. 

 ثانيًا: التخزين يف البيت 
واملجمد . 1 الرباد  يف  احلرارة  درجة  من  تأكد 

(الفريزر) باستخدام ميزان حراري. 

من . 2 أقل  الرباد  حرارة  درجة  تكون  أن  جيب 

حتت  -18ْم  عند  واملجمد(الفريزر)  4ْم، 

الصفر. حيث يقل تكاثر معظم أنواع البكترييا 

اليت تنتقل بواسطة الطعام عند درجة حرارة 4 

عند  البكترييا  تكاثر  ويتوقف  مئوية.  درجات 

18 درجة مئوية حتت الصفر. 

 

ن 
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عند الوصول إىل البيت، جيب وضع اللحوم والدجاج واملواد الغذائية املجمدة يف الرباد . 3

أو املجمد (الفريزر) فورًا  

اللحوم والدجاج أو وضعها يف طبق ملنع تسرب . 4 البالستيكية حلفظ  استخدم األكياس 

والدجاج يف  اللحوم  معلبات  املأكوالت األخرى، كما جيب ختزين  إىل  منها  السوائل 

مكان بارد ونظيف وجاف، و جتنب ختزين املعلبات عند درجات احلرارة العالية واليت 

ميكن أن تضر باملأكوالت املعلبة.

جيب عدم ختزين أي نوع من املواد الغذائية اجلافة حتت حوض الغسيل يف املطبخ، كما . 5

جيب ختزين املأكوالت يف مكان مرتفع عن األرض ومنفصل عن مواد التنظيف.

ثالثًا: مرحلة ما قبل التحضري 
وأرخص . 1 اهم  من  األيدي  غسل  عملية  تعترب 

الوسائل اليت ميكن استخدامها ملنع انتقال األمراض 

والكائنات احلية.

استعمال  ▪ مع  (حىت  اليدين  غسل  فيجب 

ثانية   20 ملدة  واملاء  بالصابون  القفازات) 

قبل مباشرة حتضري الطعام.

والدجاج  ▪ النيئة  اللحوم  حتضري  وبعد 

ملس  وبعد  والبيض،  البحرية  واملأكوالت 

وبعد  احلمام،  استخدام  وبعد  احليوانات، 

تنظيف  وبعد  األطفال،  حفاضات  تغيري 

األنف و العطس.

عن  ▪ الناجتة  السوائل  امتزاج  منع  جيب   

اللحوم والدجاج واملأكوالت البحرية النيئة 
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مع الطعام املطبوخ أو الذي ال حيتاج إىل طبخ مثل اخلضار والفاكهة والسلطات.
جيب غسل اليدين وطاولة التحضري واألدوات واألطباق ولوحة التقطيع بالصابون واملاء . 2

فور االنتهاء من استخدامها.
 كما وميكن تعقيم طاولة التحضري ولوحة التقطيع واألدوات األخرى باستخدام  ▪

حملول الكلورين ومزج ملعقة واحدة من املطهر املرتيل مع جالون من املاء.   

 رابعًا: الطبخ 
جيب دومًا طبخ الطعام جيداً، ففي حالة وجود بكترييا ضارة فإنه ال ميكن التخلص منها . 1

إال بواسطة الطبخ اجليد فالتجميد أو غسل الطعام باملاء البارد ال يكفي لتدمري البكترييا. 
طبخ . 2 جيب  كما  الحقًا.  طبخه  تكملة  ليتم  جزئيًا  املطبوخ  الطعام  جتميد  عدم  جيب 

منتجات اللحوم والدجاج بالكامل وبصورة جيدة وكاملة، وبعدها ميكن إعادة جتميد 
الطعام ليتم تسخينه الحقًا. 

عند استخدام فرن امليكرويف للطبخ جيب . 3
التقييد بتعليمات الشركة الصانعة. 

خامسًا: تقدمي الطعام 
قبل . 1 والصابون  باملاء  اليدين  غسل  جيب 

تقدمي أو تناول الطعام. جيب تقدمي الطعام 
املطبوخ يف أطباق نظيفة واستخدام أدوات 

املائدة النظيفة.  
جتنب استخدام األطباق املستخدمة للحوم . 2

النيئة لتقدمي الطعام املطبوخ إال بعد غسلها باملاء الساخن والصابون. 
جيب املحافظة على حرارة املأكوالت الساخنة عند 64ْم وما فوق، واملأكوالت الباردة . 3

عند 4ْم أو ما دون ذلك. 
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الغرفة . 4 حرارة  درجة  يف  املطبوخ  الطعام  تترك  ال 

ألكثر من ساعتني. ويف األيام احلارة (32ْم وأكثر) 

تقل هذه الفترة إىل ساعة واحدة. 

الطريقة املثلى لغسل الفواكه واخلضار؟
الكائنات . 1 نقل   ملنع  واملاء  بالصابون  يديك  غسل 

احلية. 

غسل اخلضار والفاكهة قبل تناوهلا من خالل فركها . 2

بيديك حتت ماء نظيف. 

وتنظيف . 3 لفرّك  فرشاة خمصصة  استخدام  بإمكانك 

البطاطا  الشمام،  مثل  القاسية  والفاكهة  اخلضار 

والكوسا.   

من الضروري أيضًا غسل الفاكهة اليت هي حباجة . 4

غسل  وتذّكري  والربتقال.  املوز  مثل  تقشري  اىل 

اخلضار والفاكهة قبل استخدامها وليس قبل ختزينها. 

ميكن غسل الفاكهة يف سّلة مشّبكة وادخليها يف وعاء مليء باملاء الفاتر، وقومي بإخراج . 5

السلة وإدخاهلا مرات متتالية وبسرعة. غّيري املاء إىل أن يصبح نظيفًا.

مالحظة: 
غسل اخلضار والفاكهة يف ماء فاتر يعّزز طعم ورائحة اخلضار والفاكهة اليت يتّم حتضريها. ▪

 جتفيف اخلضار والفاكهة:

بعد عملية الغسل فالتجفيف هو خطوة دقيقة جدًا ألن أي نقطة ماء على سطح اخلضار 

أو الفاكهة قد تؤّدي إىل تلفها و بالتايل جيب جتفيفها يف حمرمة أو منشفة نظيفة
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اجلدول التايل يوضح كيفية غسل أنواع اخلضار والفاكهة املختلفة: 

طريقة غسلهانوع اخلضار والفاكهة

اخلضار والفاكهة القاسية: التفاح، األجاص، 
الطماطم، اخليار، الفلفل واألفوكادو.

حرارة  على  نظيف  شرب  ماء  يف  اغسليها 
تتراوح ما بني 27 و40 درجة مئوية.

اشطفيها بلطف بواسطة رشاش املغسلة، أو اخلضار الناضجة والطرية: الفراولة، التوت...
وعاء  يف  وادخليها  مشّبكة  سّلة  يف  ضعيها 
السلة  بإخراج  قومي  مث  الفاتر،  باملاء  مليء 
وإدخاهلا مرات متتالية وبسرعة. غّيري املاء 

إىل أن يصبح نظيفًا.

الفجل،  اخلّس،  الورقية،  اخلضراء  اخلضار 
اجلزر.

على  للحفاظ  جدًا  بارد  ماء  يف  اغسليها 
قرمشتها. وغسلها باملاء وامللح للقضاء على 

الكائنات احلية.

انتبهي!
ال ينصح باستخدام مواد التنظيف أو صابون غسل الصحون لغسل اخلضار والفاكهة، إذ 

أن آثار هذه املواد عليها قد تسّبب اإلسهال. 

باملقابل ميكنك استعمال امللح او اخلل لنقع اخلضار الورقية  أو استخدام مواد خاصة 

لتعقيم اخلضار والفاكهة واملتوفر يف السوبر ماركت.

نصائح و إرشادات لالحتفاظ بالعناصر الغذائية لألطعمة 
احلرص على شراء األغذية الطازجة مثل الفواكه و اخلضروات حسب احلاجة. . 1

استخدام األغذية الطازجة عند توفرها بدال من األغذية املثلجة واملحفوظة. . 2

تناول ما ميكن تناوله من اخلضار والفواكه حبالته الطازجة من خالل االستهالك املباشر . 3

و السلطات بقدر اإلمكان .  
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غسل . 4 بل جيب   ، غسلها  أثناء  طويلة  ملدة  املاء  يف  الفواكه  و  اخلضار  نقع  عدم  جيب 

املنتجات الغذائية بأقصر فترة زمنية وبأقل كمية من املاء.

جتنب تقشري اخلضار والفواكه ما أمكن . . 5

6 .. إضافة امللح عند تناول الطعام فقط وجتنب إضافته عند طبخ اخلضار 

جيب االحتفاظ مبرق الطبخة وتناوهلا مع املادة املطبوخة . . 7

جتنب تكرار تسخني األطعمة.. 8

تناول الطعام بعد طهيه مباشرة وجتنب حتضري طبخات كبرية ألكثر من يومني .. 9
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يل:
ثناء 

ريات 

الزراعي 

مية وملحة.

ة طويلة 

اإلنتاج 

كن 
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الفصل الثاين :
 

تعريف الغذاء و طرق حفظ األغذية املختلفة

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

بالطاقة الالزمة اليت متكنه من القيام بوظائفه احليوية، باإلضافة اىل تزويده باحلرارة املفقودة، كما 

يقوم الغذاء ببناء األنسجة وتعويض اخلاليا التالفة، ووقاية اجلسم من األمراض اليت تنشأ عن 

نقصها.  

أمهية التصنيع الغذائي املرتيل:
بفعل  وختزينها  تداوهلا  أثناء  الفساد  اىل  األغذية  تتعرض 

اجلراثيم او اإلنزميات حيث حتدث تغريات جتعل املواد الغذائية 

قابلة للفساد والتلف و مبا أن اإلنتاج الزراعي إنتاج مومسي 

لذا يعترب التصنيع الغذائي ضرورة حتمية وملحة.

فتكمن امهية التصنيع املرتيل:

الغذائية لفترة طويلة دون  ▪ االحتفاظ باملواد 

تلف أو فساد.

اإلنتاج  ▪ من  املحلية  املوارد  استغالل 

الزراعي.

تتمكن  ▪ حيث  املرتيل  االقتصاد 

املواد  هذه  توفري  من  املرأة 

املصنعة بأقل األسعار .

يل:
بفعل  وختزينها  تداوهلا  ثناء 

ريات جتعل املواد الغذائية 

الزراعي إنتاج مومسي 

مية وملحة.

ة طويلة دون 

اإلنتاج 

كن 
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الدليل العملي يف التصنيع الغذائي املرتيل

طرق حفظ األغذية
اهلدف من عملية احلفظ هو إطالة مدة عمر املادة الغذائية و ذلك الستهالكها يف غري 

أوقاا (كون إن اإلنتاج الزراعي مومسي).

 

هناك عدة طرق حلفظ األغذية وهي كالتايل:

حفظ األغذية بامللح (التخليل). 1

حفظ األغذية بالزيت. 2

جتفيف األغذية . 3

جتميد األغذية. 4

حفظ األغذية بالسكر (املربيات، العصائر). 5
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1-1.تصنيع املخلالت:
طرق  من  طريقة  املخلالت  تصنيع  عملية  تعترب 

حفظ اخلضار املختلفة واهلدف  من عملية التخليل هي 

غيابه،  أوقات  يف  واستهالكه  اخلضار  حفظ  مدة  إطالة 

وال  للشهية،  فاحتة  بالفيتامينات،  غنية  املخلالت  وتعترب 

توصف عادة لألشخاص املصابني بأمراض ضغط الدم.، 

وكبار السن.

أهم املخلالت املتوفرة بالسوق:

1-1-1. الزيتون األخضر (الرصيع):
طريقة الرصع هي األكثر انتشارا يف منطقتنا، ومن مزاياها املحافظة بدرجة عالية على 

نكهة الزيتون وصفاته الطبيعية.

الرصع: تتم العملية  بتعريض الثمار لقوة ميكانيكية تؤدي إىل جرح اللحمية بشكل غري منتظم 

ويتم ذلك اما يدويا، باستعمال حجر أو مطرقة خشبية أو معدنية، أو آليا بتمرير الثمار بني 

اسطوانتني متماثلتني تدوران بشكل متعاكس. واهلدف من الرصع: 

 تسهيل انتقال حملول التخليل إىل داخل الثمار وخروج املركبات املرة منها عن طريق  •

الذوبان واالنتشار، مما يسرع يف حتلية الزيتون.

 تسهيل فصل اللحمية عن النواة وللحصول على جودة عالية. •

ينبغي أن ال يكون الرصع جائرا وال خفيفا بل وسطا بني ذلك، وهذا يعين أن جرح 

الثمار دون أن تتهشم. وينبغي اإلسراع بعد الرصع بوضع الزيتون يف املاء أو يف املحلول امللحي 

لتفادي اسوداد الثمار.



التصنيع الغذائي22

طريقة التصنيع:
تكون  ▪ أن  حيب  الرصع  لعملية  املالئم  الزيتون  اختيار 

متماثلة من حيث احلجم.

ترصع حبات الزيتون اما بالطريقة اليدوية او امليكانيكية. ▪

إعداد املحلول امللحي(التخليل): ثبت بالتجارب العلمية  ▪

أنه من املناسب استخدام حملول ملحي بتركيز 10 % أي بإذابة 1 كغم ملح يف 9 

لتر ماء أي نصف تنكة ماء) و جيب مراعاة ترويق املحلول وإزالة ما يطفو على السطح 

من شوائب وتصفيته من خالل قطعة قماش مناسبة. لتركيز امللح أمهية يف جناح التخليل 

وحفظه.

 إضافة محض الليمون (ملح الليمون) أو عصري الليمون بنسبة 5 غرام محض الليمون  ▪

(نصف ملعقة صغرية) لكل 10 لتر حملول، أو إضافة ملعقة كبرية من عصري الليمون لكل 

كيلو زيتون كما ميكن إضافة ملعقة صغرية من السكر لكل 10 لتر.

نقع الثمار املرصوعة: إن حفظ الزيتون بعد الرصع مباشرة يف املحلول امللحي حيتاج إىل  ▪

وقت طويل من التخزين لتخف مرارته، ولإلسراع يف التحلية تنقع الثمار املرصوعة يف 

املاء أو يف حملول ملحي خمفف مع تغيري ماء النقع كل 24 ساعة ويعاد ذلك مرة أو بضع 

مرات حسب الرغبة يف مستوى الطعم املر.

براميل  ▪ أو  اللون  قامتة  زجاجية   عبوات  يف  املرصوع  الزيتون  تعبئة  يفضل  التعبئة: 

بالستيكية مناسبة من حيث قابليتها لإلغالق املحكم، وذلك بدال من استخدام الصفيح 

املطلي(التنك) حيث انه  سريع التآكل والتلف. بعد تعبئة الكمية املناسبة يضاف إليها 

حملول التخليل حبيث يكون وزن الزيتون مساويا لوزن املحلول (نسبة 1 كغم زيتون اىل 

1 لتر حملول تقريبا) ويستحسن إضافة شرائح من الليمون. كما جيب ان يكون الزيتون 

مغمورا يف املحلول.

إضافة طبقة من الزيت أو طبقة من ورق العنب ملنع حدوث التعفن، أو اي طبقة عازلة  ▪

رز 

أخرى.
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أخرى.

تغلق العبوات بشكل غري حمكم يف بداية عملية احلفظ  للسماح خبروج الغازات املتكونة  ▪

مث تغلق متامًا و حتفظ يف درجة حرارة الغرفة ( 20 - 25ْم ) لإلسراع يف التخليل. 

ميكن تعبئة الرصيع يف عبوات زجاجية كمرطبانات الضغط مع مراعاة فتحها من وقت  ▪

آلخر إلخراج الغازات. ويف مجيع األحوال يستحسن مراقبة الزيتون خالل فترة التخليل 

واخلزن وإضافة حملول ملحي إذا حصل أي نقص يف مستواه.

1-1-2. الزيتون األخضر املشقح
إلنتاج زيتون مائدة فاخر ذي سعر جيد، يتم تشقيح الثمار بانتظام بدال من رصعها، إال 

إن هذه العملية حتتاج اىل وقت أطول من الرصع. ويعامل الزيتون بعد تشطيبه بنفس اخلطوات 

السابق ذكرها يف الزيتون الرصيع.

1-2. تصنيع خملل اخليار:
لتصنيع خملل اخليار يف املرتل جبودة عالية جيب إتباع 

اخلطوات التالية: 

من . 1 املخلل  لصناعة  املالئمة  األصناف  اختيار 

وفرز  املناسبة  والصالبة  املنتظم  الشكل  حيث 

وتدريج الثمار حسب احلجم. 

غسل الثمار وإزالة الزهرة(البتلة) عن مثار اخليار . 2

ألن وجودها يؤدي إىل طراوة وهري املخلل إثناء اخلزن، وذلك لوجود أنزميات حملله 

لألنسجة فيها. 

حتضري املحلول امللحي والذي يتكون من ماء وملح وسكر حسب الكميات التالية: امللح . 3

بنسبة 6-8 % (أي لكل 12-13 كأس ماء : كأس ملح ) و 1 % (أي 10 غم 

وفرزرز 
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لكل لتر ماء أي ما يعادل ملعقة صغرية من السكر لكل 1 كغم خيار). وميكن حتضري 

املحلول بطريقة أخرى باضافة  2.5 ملعقة كبرية ملح وملعقة صغرية من السكر لكل 

1 كغم خيار يضاف القليل من اخلل الطبيعي.

إضافة املنكهات مثل الفلفل والثوم ورق الغار أو أي منكهات مراد إضافتها.. 4

بعد ذلك تعبأ اخلضار يف املرطبانات ويضاف إليها املحلول امللحي، مع التأكد أن مجيع . 5

الثمار مغمورة يف املحلول امللحي.ميكن إضافة طبقة من الزيت أو ورق عنب ملنع صعود 

الثمار إىل األعلى وإصابة الثمار بالعفن، بعد ذلك تترك املرطبانات ملدة تتراوح ما بني 

أسبوعني إىل ثالثة أسابيع على درجة حرارة الغرفة.

ميكن  كما  والفلفل  والزهرة  اجلزر  مثل  أخرى  مثار  لتخليل  الطريقة  هذه  تطبيق  ميكن 

استخدام خضار مشكلة. 

مالحظة:
امللحي  املحلول  لتركيز  كمعيار  البيضة  استخدام  يفضل  ال   

وذلك لعدة أسباب منها:

أن حجم البيض خيتلف من بيضة اىل اخرى وبالتايل  ▪

يتغري  البيضة  داخل  املوجود  اهلواء  كيس  فان 

غري  تركيز  يعطي  مما  اخلزن  فترة  أثناء  حجمه 

صحيح للمحلول امللحي.

امللحي  ▪ املحلول  تلوث 

باألحياء الدقيقة املوجودة على سطح البيضة.  

1-3. تصنيع خملل الليمون:  
اختيار الثمار: جيب اختيار الثمار كبرية احلجم وذات القشرة السميكة. ▪

 غسيل الثمار: إلزالة األوساخ والغبار. ▪

امللحي  ل 

تايل 

 

 

ة
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الدليل العملي يف التصنيع الغذائي املرتيل

عرضيًا  ▪ الثمار  وتقطيع  ومنتظم  كامل  غري  بشكل  الثمار  تقشري 

بشكل حلقات بسماكة 5ملم.

ملعقة  ▪ مبقدار  امللح  من  قليل  باملرطبان ويضاف  الثمار  ترص 

صغرية لكل كيلو من الليمون ويضاف املاء أو الزيت ويضاف 

املكسرات مثل اجلوز واللوز املقطع مع الثوم.

تغلق املرطبان بأحكام وتترك ملدة شهر، مع مراعاة ترك مسافة  ▪

أثناء  للغازات  إنتاج  املرطبان حيث حيدث  أعلى  1 سم يف 

عملية التخليل لتجنب حدوث انفجار يف املرطبان. 

1-4 خملل الباذجنان باملاء:

اختيار األصناف املالئمة للتصنيع مثل البتريي. ▪

فرز الثمار املصابة والتالفة عن الثمار السليمة وتصنيف احلبات حسب حجمها. ▪

سلق الثمار بعد إزالة جزء من الكأس.   ▪

الثمرة  داخل  امللح  وإضافة  املسلوقة  الثمار  شق 

للمحافظة على بياض النسيج الداخلي.

خضراء،  ▪ بندورة  عن  عبارة  وهي  احلشوة  حتضري 

خيار، ثوم، فلفل، شطة، بقدونس، قليل من امللح، 

قليل من اخلل.........اخل.

تعبأ الثمار باحلشوة املجهزة وترص باملرطبان. ▪

ملعقة  ▪  2.5) من  املكون  امللحي:  املحلول  إعداد 

كبرية ملح، ملعقة صغرية من السكر، قليل من اخلل)/ كغم باذجنان أو  كأس ملح اىل  

12-13 كأس ماء. 

ة
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الدليل العملي يف التصنيع الغذائي املرتيل

التعفن  ▪ حدوث  ملنع  الزيت  من  طبقة  إضافة  وميكن  املرطبان،  يف  امللحي  املحلول  يعبأ 

ويراعى ترك 1سم من عنق املرطبان ملنع حدوث فوران أو انفجار يف املرطبان.

ختزن املرطبانات يف أماكن جافة و بعيدة عن الرطوبة.   ▪

1-5 خملل الزهرة واللفت:
اختيار الثمار السليمة واستبعاد الثمار التالفة واملشققة. ▪

غسيل الثمار إلزالة بقايا األتربة، الرمل والشوائب. ▪

تقشري وتقطيع مثار اللفت وتنقع الثمار بنصف كمية امللح البالغة (1 ملعقة كبرية لكل  ▪

كيلو من اللفت) ملدة 3-4 ساعات.

 تنظيف الزهرة وتقطيعها ونقعها باملاء الساخن ملدة ساعتني وذلك لتليني األنسجة متهيدًا  ▪

لعملية التخليل. 

تصفية الزهرة من املاء وخلطها مع اللفت وإضافة املحلول. ▪

إعداد املحلول امللحي( 1.5 ملعقة لكل كيلو زهرة أو لفت، ملعقة صغرية من السكر،  ▪

ملعقة خل طبيعي، علمًا أن كمية امللح املنقوع فيها اللفت تكون حمسوبة حيث سيتم 

االستفادة من ماء منقوع اللفت)،مع إضافة قليل من الصبغة الطبيعية احلمراء من الشمندر.

مع مراعاة ترك فراغ 1 سم من عنق املرطبان لتفادي الفوران.

ختزن املرطبانات يف أماكن جافة وبعيدة عن الرطوبة يتم استهالك املخلل بعد 13-18 يوم. ▪

1-6 خملل اجلزر:
اختيار اجلزر السليم اخلايل من اإلصابات املرضية ومتوسط احلجم.  ▪

قشر الثمار من القشرة اخلارجية الرقيقة وتقطيعه حسب الرغبة.  ▪

 نقع اجلزر باملاء الساخن ملدة ساعة لتليني الثمرة. ▪

حتضري املحلول امللحي بتركيز 5-7 % أي يتم مبعدل 2 ملعقة من امللح، او كل 13 كاس  ▪

ماء : كأس ملح،  ملعقة صغرية من السكر، ملعقة خل طبيعي أو قليل من محض الليمون. 
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الدليل العملي يف التصنيع الغذائي املرتيل

ترص الثمار يف املرطبان وجيب مراعاة ترك 1سم يف عنق املرطبان لتاليف حدوث أي  ▪

تسرب أو انتفاخ أو انفجار املرطبان.   

1-7 خملل احلصرم:
اختيار العناقيد السليمة: اخلالية من اإلصابات احلشرية واملرضية. ▪

إزالة العناقيد عن احلبات. ▪

غسيل حبات احلصرم باملاء جيدًا. ▪

إعداد املحلول امللحي (2 ملعقة ملح كبرية/كغم من احلصرم، ملعقة سكر صغرية)  ▪

رص احلبات ضمن املرطبان وصب املحلول امللحي مع ترك الفراغ املطلوب. ▪

يترك املرطبان ملدة شهر الكتمال نضج املخلل واستهالكه. ▪

مالحظة: 
يتم إعداد املحلول املحلي جلميع املخلالت بنسبة 6-8 % أي ما يعادل 2.5 ملعقة 

ملح/كغم من املادة املراد ختليلها.

2. حفظ األغذية بالزيت (املخلالت بالزيت):

2-1 خملل (مكدوس):
اختيار واستالم الباذجنان املناسب لعملية التخليل وخاصة من ناحية احلجم وسالمته من  ▪

اإلصابات احلشرية أو امليكانيكية.

غسيل الثمار وإزالة جزء من األعناق والكؤوس. ▪

سلق الثمار باملاء الساخن مع إضافة قليل من امللح ملاء السلق. ▪

غسل الثمار مباشرة بعد السلق وشق الثمار طوليًا وإضافة قليل من امللح إلبقاء النسيج  ▪

اللحمي ابيض اللون.
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الدليل العملي يف التصنيع الغذائي املرتيل

حتضري احلشوة املكونة من( اجلوز، الثوم، البقدونس، الشطة..............اخل) وحشو  ▪

الثمار وكبسها بوضع ثقل عليها للتخلص من املاء الزائد و تستمر العملية هذه مدة ال 

تقل عن 12 ساعة.

رص الثمار يف مرطبان بشكل منتظم. ▪

يضاف زيت الزيتون إىل املكدوس بعد التأكد من تصفية الباذجنان من املاء. ▪

ترك املكدوس املضاف له الزيت عدة ايام قبل احكام اغالقه وذلك جتنبا لفورانه، وبعد  ▪

3 أيام يتم احكام اغالقه.

يتم استهالك املكدوس بعد شهر اىل شهر ونصف من تصنيعه بعد متام نضجه. ▪

2-2 خملل اللوز األخضر
استالم املادة اخلام: اللوز األخضر متوسط احلجم.  ▪

غسيل الثمار باملاء لعدة مرات. ▪

تقطيع اللوز األخضر القشرة مع اللب األبيض تقطيعًا ناعمًا. ▪

إضافة قليل من امللح حيث يتم إضافة ملعقة صغرية /كغم من اللوز ويترك ملدة ساعتني. ▪

يتم تصفية اللوز وكبسه بثقل ملدة 3-4 ساعات.  ▪

خيلط اللوز مع اللوز اجلاف املقطع والثوم...اخل، ،يضاف الزيت ويترك ملدة شهر إلكمال  ▪

نضجه.

2-3 صناعة اخلل
يتم فرط حبات العنب املشققة وشبه التالفة يف حال  ▪

صناعة اخلل من العنب بينما لو استخدمنا التفاح يتم 

تقطيع التفاح التالف او شبه التالف وازالة البذور.

يتم تعبئته يف علبة بالستيكية أو زجاجية اىل النصف  ▪

تغلق العبوات بقطعة من الشاش ليسمح تبادل اهلواء. ▪

صة 

  ،

 



التصنيع الغذائي

يتم وضعها حتت الشمس ملدة 40 يوم. ▪

يتم تصفيته بقطعة شاش ابيض ولعدة مرات. ▪

يعبأ يف عبوات زجاجية مناسبة ومعقمة وحيفظ يف مكان بارد وجاف. ▪

3. جتفيف األغذية:
 املبدأ األساسي يف عملية التجفيف هو إزاحة املاء احلر املوجود طبيعيًا يف املادة الغذائية حبيث 

تصبح املادة أسهل يف احلفظ وأقل وزنًا واقل عرضة للتلف.

يتم استغالل الطاقة الشمسية لتجفيف اخلضار والفواكه، ومن أهم األمور اليت جيب مراعاا 

عند التجفيف ما يلي :

جيب ختزين البقول و احلبوب بكميات قليلة ألا عرضة للتسوس.

يفضل إضافة كمية من امللح للحبوب المتصاص الرطوبة اليت تساعد يف فسادها .

ختزن يف أكياس من القماش وحتفظ يف مكان جاف بعيد عن الرطوبة .

 ومن أهم األمثلة على جتفيف األغذية ما يلي :

3-1 جتفيف اخلضار: 

3-1-1 امللوخية
تعترب امللوخية غنية بالفيتامني (A,C) باالضافة اىل  املعادن خاصة 

الكالسيوم واحلديد ،البوتاسيوم،الصوديوم، الفسفور، الكلور واملغنيزيوم،  

وواقية  مغذية  أا  وذات خواص مسهلة، كما  للطحال  مفيدة  وامللوخية 

لألغشية و ملينة. 

اختيار امللوخية السليمة اخلالية من اإلصابات واألوراق الصفراء. ▪

فصل األوراق عن السيقان واستبعاد التالف منها واملثقوب. ▪

صة 

  ،
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ة 

 

 غسيل األوراق بشكل جيد ويتم الغسل لعدة مرات و ذلك إلزالة األتربة والرمل كون  ▪

امللوخية نبات عشيب.

 تصفية األوراق بشكل جيد. ▪

فرش األوراق على قماش ابيض نظيف يف الظل أو على صواين نظيفة ملدة 3-4 أيام،  ▪

يف اليوم الرابع يتم نقل امللوخية إىل منطقة مشمسة ملدة ال تتجاوز ساعة و ذلك لتسهيل 

عملية فرك امللوخية.

تعبأ امللوخية يف أكياس نايلون نظيفة وحتفظ يف منطقة جافة  ▪

بعيدة عن الرطوبة.

 نسبة التصايف تقدر ب 6-7 كغم ملوخية خضراء إىل  ▪

1 كغم ملوخية جافة.

3-1-2 جتفيف البندورة:

ودهون  بروتينات  على  وحتتوي     c بالفيتامني  الغنية  اخلضار  من  البندورة  تعترب 

ونشويات كما أا غنية باليود هلذا تستخدم يف عالج تضخم الغدة الدرقية. ومن أهم ميزات 

البندورة أا ال تفقد شيئًا من فيتاميناا إال فيتامني C  سواء عند الطهي أو التسخني كما أا 

حتتفظ ذه الفيتامينات عند حفظها بالشكل املناسب.

اختيار البندورة السليمة اخلالية من اإلصابات و التشققات ويراعى أن تكون البندورة  ▪

بلدية كوا تتميز بطعم حامضي مميز.

غسيل الثمار باملاء بشكل جيد.  ▪

تقطيع حبات البندورة عرضيًا إىل قطعتني. ▪

إضافة امللح إىل قطع البندورة بنسبة 7-10 % كون امللح يعترب مادة حافظة وينثر امللح  ▪

نثرًا.

تفرد البندورة على قماش نظيف أو صواين نظيفة و تقليبها بشكل مستمر تستغرق عملية   ▪
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التجفيف بضعة أيام متتد إىل 10 أيام.
جتمع حبات البندورة وتكوم بكومة يف الظل ملدة يومني. ▪
تستهلك  ▪ حيت  ساعات   5-4 ملدة  الساخن  باملاء  نقعها  بعد  البندورة  استهالك  يتم 

للسلطات أو تستعمل عند طبخ ورق العنب أو أي نوع من املحاشي.  

3-2 جتفيف الفواكه:
يعترب جتفيف الفواكه من أهم وسائل حفظ الفواكه باإلضافة 
إىل استغالل الفائض من املنتجات الزراعية واستهالكها بغري مومسها.

3-2-1جتفيف العنب:
القيمة الغذائية للعنب:

يستهلك  العنب كفاكهة سريعة اهلضم ، غنية بالسكريات 
وخاصة السكر الغلوكوز، حيث تعطي السكريات اجلسم الطاقة 
الالزمة للحركة والنشاط، هذه السكريات اليت يعتمد عليها الكبد 

اعتمادًا كبريًا فيخزا لالستفادة منها عند احلاجة إليها كالصيام مثًال ، والسكريات هي املادة 
األساسية لالحتراق وإنتاج الطاقة . يعترب العنب عين بفيتامني B.C املهمان يف عمل وسالمة 

اجلهاز اهلضمي ويرفع من مناعة اجلسم.

 طريقة العمل:
امليكانيكية و احلشرية واستبعاد  ▪ السليمة واخلالية من اإلصابات  العنب  اختيار عناقيد   

احلبات التالفة.
غسيل عناقيد العنب إلزالة األوساخ واألتربة. ▪
الصودا  ▪ له حملول  املغلي مضاف  املاء  من  واملكون  العنب  عناقيد  لتغطيس  إعداد حملول 

الكاوية أو (كربونات الصوديوم ) بتركيز 1 % و كأس زيت زيتون لكل (10 لتر ماء). 

ة 
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غمس عناقيد العنب الواحد تلو األخر ومراعاة عدم تشقق احلبات الذي ميكن ان حيدث  ▪

تلوثًا للمنتج النهائي.

نشر العناقيد حتت أشعة الشمس بعد وضعها على صواين أو على قماش ابيض نظيف  ▪

وتقليبه بشكل مستمر حىت يتم جفافه بشكل كامل، وتعتمد مدة التجفيف على حجم 

العنب ودرجة حرارة الشمس خالل فترة التجفيف. 

  نقل عناقيد العنب إىل أماكن الظل بشكل كومة من اجل جتانس الرطوبة. ▪

فصل حبات العنب عن العناقيد واستبعاد التالف منها. ▪

يف  ▪ أو  قماشية  اكياس  نايلون،  أكياس  يف  الزبيب  تعبئة 

صناديق خشبية أو كرتونية.  

3-2-2 جتفيف املشمش
على  املحتوية  الفواكه  أغىن  من  املشمش  يعترب 

و  الكالسيوم  و  اليود  و  احلديد  وأمهها  املعدنية  األمالح 

  . (A - B - C) املنغنيز كما و حيتوي على الفيتامني

اختيار الصنف املالئم للتجفيف.

فرز الثمار التالفة واملصابة عن السليمة واستبعاد األعناق.  ▪

غسيل الثمار باملاء، شق الثمار إىل نصفني وإزالة النواة من الثمار.  ▪

كربتة الثمار: تعريض الثمار املراد جتفيفها اىل حملول كربيتات الكالسيوم و ذلك بغمسها  ▪

مبحلول كربيتات الكالسيوم تركيز 2 %.

تنقل  ▪ للمشمش،  املستمر  التقليب  مع  أيام  ملدة 5-6  الشمس  أشعة  الثمار حتت  نشر 

حبات املشمش بشكل أكوام يف الظل لعدة أيام لتسوية الرطوبة.

بعد التأكد من متام عملية التجفيف يعبأ املنتج يف صناديق كرتونية أو خشبية. ▪

يف  و 

 

و   
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3-2-3 جتفيف التني:
يعترب التني  من الفاكهة الغنية  بالسعرات احلرارية واألمالح املعدنية لذا فإن تناوله جمففًا 

يف  فصل الشتاء ميد اجلسم بطاقة حرارية تساعده على مقاومة الربد وابقاء  اجلسم يف حالة قوة 

ونشاط، كما ويفيد يف مكافحة اإلمساك املزمن حيث تتم العملية كالتايل: 

اختيار احلبات السليمة و فرز احلبات التالفة. ▪

غسيل الثمار باملاء لعدة مرات. ▪

كربتة التني: كما شرحنا سابقًا. ▪

  نشر الثمار حتت أشعة الشمس ملدة 5-7 أيام مع تقليب الثمار.   ▪

تعبأ يف عبوات خشبية أو كرتونية وختزن يف مناطق جافة وبعيدة عن الرطوبة.  ▪

3-2-4 صناعة امللنب:
هو منتج مصنع من عصري العنب.

اختيار عناقيد العنب السليمة اخلالية من التلف أو اإلصابات احلشرية. ▪

تعصر حبات العنب يدويًا وليس على اخلالط الكهربائي ألن كسر البذرة يؤدي اىل تغيري  ▪

يف طعم العصري.

تصفية العصري من التفل للحصول على عصري رائق صاحل للتصنيع. ▪

ترويق العصري ملدة ساعتني ويصفى العصري مرة ثانية. ▪

تقدر كمية العصري حيث يضاف لكل 10 لتر عصري /كغم مسيد. ▪

يسخن العصري وتزال الرغوة (الرمي) عند الغليان. ▪

قبل غليان العصري يؤخذ جزء منه ويذاب السميد ويضاف بالتدريج عند الغليان. ▪

حيرك املزيج حىت يبدأ بالتجمد ويضاف جوز اهلند واليانسون، القريش . ▪

ميد امللنب على أطباق من نايلون اصفر اللون ويترك ليجف لعدة أيام. ▪

 بعد متام جفافه يطوي النايلون وخيزن يف مناطق جافة، من حني ألخر يتم وية امللنب ملنع تعفنه.  ▪
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4.تعليب األغذية:
بعض  باستثناء  خواصها  جبميع  الغذائية  باملادة  باالحتفاظ  اخلضار  تعليب  عملية  متتاز 

الفيتامينات الذوابة باملاء. 

4-1. تعليب البندورة (رب البندورة)
يوجد عدة طرق لتصنيع رب البندورة من أمهها:

اخلالية  ▪ السليمة  النضج  كاملة  الثمار  استالم 
من التشققات.

غسيل البندورة غسًال جيدًا. ▪
املاء  ▪ بغلي  وذلك  الثمار:  تقشري 

ووضع الثمار باملاء الساخن من أجل 
هذه  عن  االستغناء  ميكن  و  تقشريها 

العملية.
تقطيع الثمار وعصرها اما يدويًا أو باخلالط، كما وميكن تقطيع البندورة اىل قطع صغرية  ▪

جدًا وغليها مث طحنها. 
تصفية العصري بقطعة قماش بيضاء اللون يف حال عدم تقشري الثمار.   ▪
غلي العصري بعد إضافة امللح حبيث ال تتجاوز نسبة امللح عن 2 % من كمية العصري.  ▪
نستمر يف عملية الغليان على نار هادئة و نراعي حتريك العصري بشكل مستمر حبيث ال  ▪

يلتصق رب يف قاع الطنجرة حىت يتبخر جزء كبري من املاء، ومن املستحب أن تستمر 
عملية الغليان حىت وصول العصري اىل ثلث كميته. 

يعبأ رب البندورة يف مرطبان وهي ساخنة مع مراعاة تنظيف املرطبان  وتعقيمه بشكل  ▪
جيد.

وتعقم العبوات بعد عملية التعبئة بغليها باملاء ملدة ال تقل عن ربع ساعة. ▪

( ور

 

اخالية 
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الدليل العملي يف التصنيع الغذائي املرتيل

4-1-2 تعليب البازيالء:
استالم البازيالء املعدة للتصنيع. ▪

فصل احلبات املوجودة بالقرون، واستبعاد احلبات التالفة والصفراء واملتليفة. ▪

سلق البازيالء:تتم هذه العملية بتسخني املاء حىت الغليان ووضع البازيالء أو أي نوع من  ▪

اخلضار املراد سلقها يف مصفاة مثقبة ونترك املاء بالغلي ملدة 5-7 دقائق,او يتم السلق 

القضاء على اإلنزميات، وارختاء األنسجة  السلق هو  باملاء،  اهلدف من عملية  مباشرة 

بالسلق والتخلص من الطعم الغض للخضار.

تربيد اخلضار باملاء البارد إلحداث صدمة حرارية للكائنات املحبة للحرارة العالية.  ▪

حتضري املحلول امللحي املعد حلفظ اخلضار بتركيز 3-4 % أي بإضافة ملعقة كبرية من  ▪

امللح لكل لتر ماء.

 تسخني املحلول امللحي لدرجة 45ْم ويصب فوق اخلضار املرصوصة يف املرطبان. ▪

تعقيم املرطبان املعبأ فيه اخلضار و ذلك بوضع املرطبان يف ماء ساخن يغلي ملدة 15  ▪

دقيقة هذه العملية تؤدي اىل القضاء على الكائنات احلية الدقيقة وبالتايل إطالة مدة حفظ 

اخلضار املعلبة.

ورق  ▪ فاصوليا،  لوبياء،  اخلضار(  على مجيع  ينطبق  البازيالء  على  ينطبق  ما   مالحظة: 

عنب، بامية...................اخل). باختالف مدة السلق كون اخلضار ذات االنسجة 

الصلبة حتتاج اىل وقت أطول يف السلق.

5. جتميد األغذية:
اهلدف من عملية التجميد استغالل الفائض من املادة الغذائية واستعماهلا يف غري مومسها.

األساس العلمي لعملية التجميد هو جتميد املاء احلر املوجود بالغذاء وحتويله إىل بلورات ثلجية.

ومن األمور اليت جيب مراعاا عند عملية التجميد يف الفريزر ما يلي: 

التأكد من درجة حرارة الرباد حبيث يكون على األقل 4 ْم حيث يقل تكاثر معظم أنواع  ▪
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البكترييا اليت تنتقل بواسطة الطعام عند هذه الدرجة , بينما درجة حرارة الفريزر 18-ْم  

واليت عندها   يتوقف تكاثر البكترييا .

مراعاة عدم تكديس الفريزر باألغذية لضمان كفاءة مرور هواء التربيد مما حيافظ عليها  ▪

من التلف .

عند شراء اللحوم جيب وضعها يف الفريزر مباشرة بعد تقسيمها حسب كمية االستهالك  ▪

الفاكهة  و  اخلضار  اىل  السوائل  تسرب  من  خوفا  للفريزر  السفلي  الرف  يف  ووضعها 

املفرزة .

حسب  ▪ قليلة  وبكميات  اثليني»  بويل  «أكياس  شفاف  نايلون  بأكياس  األغذية  حفظ 

االستهالك اليومي .

جيب تصفية اخلضار و الفاكهة من املياه جيدًا قبل تفريزها.  ▪

5-1 جتميد اخلضار:
(البازيالء، الفاصوليا، البامية، لوبيا، كوسا، الزهرة، الفطر............اخل)

5-1-1جتميد الفاصولياء:
استالم املادة اخلام (الفاصولياء). ▪

غسيل الفاصولياء وتقطيعه  ▪

سلق الفاصولياء باملاء مباشرة مع إضافة قليل من امللح. ▪

تربيد الفاصولياء مباشرة باملاء البارد. ▪

تعبئة الفاصولياء باألكياس نايلون وإغالقها بإحكام وجتميدها بالفريزر. ▪
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5-2  جتميد الفاكهة

5-2-1جتميد الفراولة

استالم الفراولة الطازجة. ▪

استبعاد الثمار التالفة والطرية، فصل األعناق.  ▪

غسيل الثمار باملاء ونقعه باملاء للتخلص من الرمل. ▪

تصفية الفراولة من املاء، مث وزن الفراولة. ▪

خلط السكر مع الفراولة وذلك بنسبة 1 سكر:2 فراولة وتركها ملدة ال تقل عن ساعة.  ▪

يعبأ  خليط الفراولة  مع السكر واملاء بأكياس وجتميده .   ▪

6 صناعة العصائر:

هناك عدة طرق لصناعة العصري ومنها:

الطريقة الباردة: يتم حتضري العصري على البارد بدون تعريض العصري اىل احلرارة ومتتاز  ▪

هذه الطريقة بأا حتافظ على خواص العصري من حيث الطعم واللون الطبيعي للفاكهة 

املحضر منها باإلضافة اىل الفيتامينات ولكن من عيوب هذه الطريقة أا تستغرق وقت 

طويل فهي حباجة اىل 2-3 أيام.

الطريقة الساخنة: وفيها يتم تسخني وغلي عصري الفاكهة بوجود السكر وهذه الطريقة  ▪

تزيد من مدة حفظ العصري باملقارنة مع الطريقة السابقة، لكن يفقد العصري معظم خواصه 

مثل اللون والطعم والفيتامينات.

الطريقة النصف ساخنة: يتم فيها إذابة السكر على النار هادئة مع كمية من العصري  ومن  ▪

مث خلط الكمية مع باقي العصري وابعاده عن النار مع إزالة الرغوة ومتتاز هذه الطريقة  بأا 

ختتصر الوقت يف حتضري العصري باإلضافة اىل احتفاظ العصري مبعظم خواصه.  
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جيب مراعاة ما يلي عند تصنيع العصري:
نظافة وجفاف زجاجات حفظ العصري. ▪
العصري  ▪ حتريك  مراعاة  عند تصنيع العصري على الطريقة الباردة جيب  

مبلعقة خشبية، كون امللعقة  املعدنية تؤثر على لون 
العصري.

بعد فتح عبوة العصري جيب حفظها يف الثالجة. ▪
متجانسًا  ▪ اجليد:  العصري  مواصفات  ميزات 

وغري منفصًال يف طبقاته، خايل من بلورات السكر وميتاز بلون وطعم الفاكهة املحضر 
منها، خايل من أي مظاهر للتعفن او التخمر...........اخل.

سنورد بعض األمثلة للعصائر:

6-1عصري البندورة: 
الفيتامينات  ▪ بارتفاع نسبة  البندورة  متتاز 

.c وخاصة فيتامني
كاملة  ▪ اللون  محراء  البندورة  اختيار 

النضج.
غسيل البندورة، وفرزها. ▪
تقطع البندورة إىل قطع صغرية.  ▪
بالعصارة  ▪ أو  باخلالط  البندورة  عصر 

أن  مراعاة  العصري.(مع  وتصفية  اليدوية 
يتم العصر بدون استخدام املاء).

العصريري     حتحتريك  مراعاة  بب  
ى لون  

ة.
سًا

ت 

ة

ة 

و ر س

C
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%4 أي ما يعادل ملعقة كبرية من امللح. ▪ إضافة امللح بتركيز 3-

غلي العصري: يغلى العصري ملدة 10 دقائق مع مراعاة إزالة الرغوة (تسمى هذه الطريقة  ▪

الساخنة) أو ميكن االستغناء عن عملية الغلي واالكتفاء بتعقيم الزجاجات وهي مملوءة 

وذلك بغليها ملدة 15-20 دقيقة، ومن مث جتفيفها قبل ختزينها.

بالطريقة  ▪ كانت  إذا  ساخنة  وتعبأ  اإلغالق  حمكمة  نظيفة  زجاجات  يف  العصري  تعبئة 

الساخنة.

6-2 عصري الربتقال أو الليمون أو اخلشخاش:  

يعترب الربتقال والليمون من أغين الفاكهة بالفيتامني C  الذي يقي من مرض (األسقريوط 

 C إن تناول االنسان لربتقالة واحدة يف اليوم كفيل بتزويده مبا حيتاج إليه من الفيتامني 

،(

 وحيتوي الربتقال على الربوتينات والسكريات وبعض املواد املعدنية مثل  الكالسيوم 

 ،

و البوتاسيوم. باإلضافة إىل فيتامني C حيتوي الربتقال على فيتامني 

(A,B ) كما أن قشور الربتقال تفيد األمعاء وتنشط إفراز الكبد 

وهلا خواص مقوية و مهدئة لألعصاب. 

اختيار الربتقال او الليمون او اخلشخاش القابل للعصري.  ▪

غسيل الثمار بشكل جيد وعصر الثمار.  ▪

تصفية العصري مبصفاة ناعمة الثقوب أو بقطعة قماش. ▪

إضافة كوب سكر لكل كوب عصري برتقال وكوب ونصف سكر  ▪

لكل كوب من الليمون واخلشخاش وحتريكه مبلعقة خشبية جافة جدًا ملدة تتراوح بني 

.C 2-3 أيام، مع مراعاة تغطية الوعاء حىت ال يفقد فيتامني

جتهيز العبوات الزجاجية بعد تنظيفها ويتم تعبأ العصري مع مراعاة ترك فراغ 2 سم يف  ▪

عنق الزجاجة.

ميكن إضافة كمية قليلة من بشر قشر الربتقال أو الليمون.  ▪

سسققررريوووووووطط 

C
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▪   .C من املفضل جتهيز عصري احلمضيات على الطريقة الباردة للمحافظة على فيتامني

6-3 عصري احلصرم:
استالم احلصرم وفصل األعناق عن احلبات وغسل الثمار.  ▪

طحن حبات احلصرم مع إضافة القليل من املاء. ▪

تصفية احلصرم مبصفاة ناعمة الثقوب او بقطعة قماش نظيفة. ▪

غلي العصري بعد إضافة سكر مبقدار 1:1 تستمر عملية الغلي ربع ساعة حىت حيمر لون  ▪

العصري.

إزالة الرغوة بشكل كامل ألن الرغوة تؤدي اىل تلف العصري. ▪

 يعبأ ضمن عبوات زجاجية نظيفة جافة. ▪

7- صناعة املربيات 
تعترب املربيات مصدر للطاقة خاصة يف فصل الشتاء 

الفاكهة  من  املربيات  وتتكون  بالطاقة  اجلسم  متد  كوا 

والسكر وتتم تصنيعها بطبخها على النار.

يراعى عند تصنيع املربيات ما يلي: 
جيب أن تكون الثمار املعدة لتصنيع املرىب مكتملة  ▪

النضج.

السكر املستخدم ابيض اللون خايل من الشوائب. ▪

يطهىاملرىبعلى نار هادئة كونه عرضه لالحتراق إزالة  ▪

الرغوة أثناء حتضري املرىب آلن بقاَءها يؤدي اىل فساد 

املرىب.

حتريك املرىب بشكل مستمر أثناء طبخ املرىب كونه عرضه لالحتراق. ▪
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حيفظ املرىب ضمن أوعية نظيفة ومعقمة ويفضل تعبئة يف الزجاج. ▪

من عالمات نضج املرىب:
ظهور اللون املعروف للمرىب. ▪

يتم فحص نضج املرىب بأخذ ملعقة من املرىب ونسيل املرىب على الوعاء فإذا سال املرىب  ▪

بشكل مستمر دليل على نضج املرىب أما سيالنه بشكل متقطع دليل عدم نضج املرىب. 

الطبخ الزائد للمرىب يؤدي اىل ظهور اللون الغامق والطعم املحروق. ▪

سوف نورد بعض األمثلة على املربيات:

7-1 مرىب التفاح:
اختيار التفاح كامل النضج. ▪

تقشري التفاح بعد غسيل التفاح، ويقطع اىل قطع  اما مربعة او حلقات حسب الرغبة أو  ▪

يتم بشر التفاح.

سلق التفاح باملاء حلني نضجه. ▪

طبخ املرىب على نار هادئة بإضافة كأس من ماء سلق التفاح، وتذاب كمية السكر  مباء  ▪

السلق حيث يتم إضافة ¾ كغم سكر لكل 1 كيلو تفاح، واستخدام ماء السلق يفيد يف 

إذابة السكر بشكل أسرع وبالتايل يؤدي اىل نضج املرىب ، وتركيز الطعم.

هناك قاعدة هامة يف تصنيع املرىب (الثمار اليت يتم تقشريها يضاف عادة ¾ كيلو من  ▪

السكر لكل كيلو من الثمار مثل التفاح، سفرجل،.................اخل، بينما الثمار اليت 

ال تقشري مثل اخلوخ، املشمش...............اخل حباجة اىل كيلو سكر/كيلو فاكهة) .

7-2 مرىب البوملي: 
يعد البوملي من أصناف احلمضيات اليت يستهلك الثمار وتستبعد القشور، هنا يف طريقة 

عمل مرىب البوملي سيتم استغالل القشور يف عمل املرىب.
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الدليل العملي يف التصنيع الغذائي املرتيل

طريقة العمل:
اختيار حبات البوملي الناضجة و الطازجة. ▪

يتم تقشري البوملي واستبعاد الثمرة.  ▪

يتم فصل الطبقة البيضاء عن القشرة اخلضراء حيث سيتم تصنيع القشرة البيضاء (مرىب) ▪

تقطع القشرة البيضاء اىل قطع حسب الرغبة. ▪

نقع القشرة البيضاء ملدة 3 أيام مع تغيري املاء باستمرار ليتم حتلية القشرة وازالة الطعم املر. ▪

تسلق القشرة ملدة 10-15 دقيقة، وتصفى القشور وتضغط إلزاحة معظم املاء.  ▪

تقدر كمية القشرة ويضاف نفس الكمية سكر و كأس من ماء سلق القشور باإلضافة  ▪

اىل القشور والسكر ويطبخ املرىب تتراوح مدة الطبخ ¾ ساعة وميكن بشر قليل من قشر 

البوملي األخضر إلعطاء طعم البوملي املرغوب.

نظافة  ▪ مراعاة  مع  ساخن  وهو  املرىب  اىل  ويضاف  الشمع  وتسيخ  ساخن  وهو  يعبأ    

املرطبانات.

7-3 مرىب الربتقال:
اختيار الثمار الناضجة السليمة اخلالية من أي إصابات حشرية. ▪

تغسل الثمار باملاء وتقشر أو تبقى القشرة. ▪

تقطيع الثمار اىل قطع صغرية وإزالة البذور. ▪

سلق الثمار: ويتم وضع السكر بالنسبة السابقة ويترك املرىب  ▪

يغلي حىت ينضج مع مراعاة التحريك املستمر. 

ابقاء جزء من بشر قشرة الربتقال ونضيفها يف اية  ▪

علمية الطبخ.

اليت مت  ▪ بالطريقة  تعقيمه  املرىب ساخنًا وميكن  يعبأ 

شرحها سابقًا. 

لعصري 

صر 

صري

 عن 
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الدليل العملي يف التصنيع الغذائي املرتيل

7-4 مرىب الكرز أو اخلوخ:
غسل الثمار جيدًا وإزالة األعناق. ▪

نقع كمية الكرز أو اخلوخ مع نصف كمية السكر ويترك ملدة 3-4 ساعات، علمًا بأن  ▪

نسبة السكر اىل الثمار 1:1. 

ختلط بقية السكر مع الثمار، ويوضع على النار وحيرك باستمرار حىت اية عملية الطهي. ▪

يعبأ املرىب ساخنًا ويعقم. ▪

7-5 دبس العنب 
تقطف عناقيد العنب الناضجة متاما وتزال الثمار املصابة. ▪

العصري يف  ▪ ويصفى  يدويًا  العنب  تعصر حبات  الثمار جيدًا،  غسيل 

بنسبة  العصر  أثناء  إليها  احلور  مادة  يضاف  الثقوب  ناعمة  مصفاة 

%3 (تساعد مادة احلور على ترسيب الشوائب يف العصري وإزالة  -2

احلموضة يف الدبس)، وميكن عدم اضافة هذا احلور.

يصفى العصري مرة ثانية بقطعة قماش أو كيس خيش ويرفع عن  ▪

األرض حبيث يرتل يف وعاء حتت الكيس. 

يترك العصري يف وعاء ملدة 12 ساعة لتترسب حبيبات احلور يف القاع مث  ▪

يسحب  العصري من اإلناء مع مراعاة عدم اختالط الرواسب.

يوضع العصري على النار حىت ينضج الدبس ويستدل على نضج الدبس بوضع طبقة رقيقة  ▪

يف صحن ويضغط يف وسطها بسبابة اذا عاد الدبس وغطى مكان اإلصبع ببطء فهذا يدل 

على أنه حباجة اىل مزيد من الطبخ.

يضاف اىل الناتج (ملح الليمون) وذلك مبعدل نصف ملعقة صغرية لكل 10 كيلو من  ▪

الدبس وذلك ملنع تبلور السكر.

يربد الدبس ويعبأ يف أواين نظيفة ومناسبة. ▪

لعصري يف 

بنسبة  صر 

صري وإزالة 

 عن 
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8 صناعة منتجات االلبان
احلليب بالتعريف: هو سائل ابيض اللون مفرز من ثدي احليوانات اللبونة وأنثى اإلنسان بعد 

الوالدة مباشرة حيث أنه يتركب من الربوتينات، الدهون، السكريات وأمهها سكر الالكتوز، 

الفيتامينات، األمالح املعدنية.

تركيب احلليب (األبقار)
املاء: 87-85 % ▪

الدهون: تبلغ نسبة الدهون إىل 3.5 %. ▪

إىل  ▪ الربوتينات  نسبة  تبلغ  الربوتينات: 

3.5 % تقسم الربوتينات إىل :

بروتني الكازئني تبلغ نسبته 95 %. ▪

بروتينات املصل تبلغ 5 % .   ▪

السكريات: تشكل السكريات 4 % ، وأمهها سكر 

الالكتوز ونسبته 3.5 %

▪  Ca,P.Na,Mg األمالح املعدنية مثل

▪     B,C الفيتامينات: وتقسم الفيتاميناتاىل: 1. الذوابة باملاء

 K,E,D,A 2. الذوابة بالدهون                   

حليب السرسوب (اللبا) : هو احلليب املفرز بعد الوالدة مباشرة ويستمر ملدة 2-3 أيام  ▪

وميتاز باللزوجة وحيتوي على نسبة مرتفعة من الربوتينات وميتاز باللون املائل للصفرة،ميتاز 

بارتفاع نسبة احلديد تقريبًا 10 أضعاف.

نتيجة هلذا التركيب الكيميائي، يعترب احلليب من املواد الغذائية سريعة التلف حيث حتدث 

تغريات من أمهها تفسخ الدهون ويستدل على تفسخ الدهون من خالل الرائحة الكريهة املنبعثة 

منه، وحتلل الربوتينات حيث عند تسخينه يؤدي اىل ختثر احلليب .

...%%

ىل 
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أهم االختبارات السريعة للكشف عن فساد او غش احلليب: 
اللون: ميكن الكشف عن األغنام واملصابة بالتهاب الضرع من اللون احلليب األمحر،  ▪

حيث يكون احلليب ذو لون ناصع البياض عند األغنام، بينما حليب األبقار يكون مائل 

للصفرة.

فساد  ▪ على  تدل  الكريهة  احلامضية  والرائحة  واملر  احلامض  فالطعم  والرائحة:  الطعم 

احلليب وتلوثه الشديد باجلراثيم.

الفاسد  ▪ فاحلليب  فسادة،  او  يدل على سالمته  احلليب  فغلي  بالغليان:  احلليب  اختبار 

يتجنب عند الغلي. 

الكشف عن غش احلليب بالنشا: يتم استخدام اليود، فظهور اللون األزرق يدل على  ▪

غش احلليب، أما اللون البين فيدل على خلوه من النشاء.

االحتياطيات الواجب اختاذها ملنع تلوث احلليب واملحافظة على خواصه:
تنظيف ضرع احليوان قبل احلالبة مباشرة وذلك منعا لتلوث احلليب هذه العملية تؤدي  ▪

اىل تقليل سرعة تلف احلليب .

(الشعر)  ▪ احلليب كون  األوساخ من  احللب: وذلك إلزالة  بعد  مباشرة  احلليب  تصفية 

مصدر لتلوث احلليب.

النظافة: جيب مراعاة نظافة األوعية واألواين املستخدمة يف مجع احلليب. ▪

8-1 اللنب اخلاثر (اليوغورت): 
يعترب اللنب اخلاثر من أقدم األلبان املتخمرة املعروفة منذ القدم حيث تكمن أمهية اللنب  ▪

اخلاثر يف:

مينع البكترييا العصوية املوجودة يف اللنب منو البكترييا القولونية املسببة لإلسهال. ▪

اجلراثيم  ▪ أن  التجارب  اثبتت  السرطانية حيث  لتكاثر بعض اخلاليا  مانع  تأثري  للنب  لـ 

العصوية تفرز مادة معينة هلا فاعلية مضادة للسرطان.
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ارتفاع سرعة تفريغ املعدة. ▪

ارتفاع زمن حفظ املنتج وزيادة الصفات احلسية (الطعم, الرائحة). ▪

حجز املعادن مثل الكالسيوم, الفسفور.احلديد مقارنة باحلليب. ▪

اخنفاض تفاعالت التحسس للربوتينات اخلامة والسكريات وخاصة الالكتوز. ▪

ارتفاع ثباتية الفيتامينات (B) خالل التخزين واملعاملة احلرارية. ▪

طريقة تصنيع اللنب: 
اختيار احلليب اخلام النظيف السليم للتأكد من صالحية احلليب تؤخذ كمية من احلليب  ▪

وتسخن على النار ملدة 4 دقائق فإذا ختثر احلليب هذا يدل أنه حليب حامضي وال يصلح 

لتصنيع اللنب.

يسخن احلليب لدرجة 85-95ْم للقضاء على اجلراثيم املمرضة واإلنزميات. ▪

يربد احلليب اىل درجة 45ْم بأقصى سرعة(تربيد فجائي) وذلك للقضاء على الكائنات  ▪

احلية املحبة لدرجة احلرارة املرتفعة.

اضافة احلليب املجفف(بودرة احلليب) بنسبة 2 % لزيادة نسبة املواد الصلبة وذلك بعد  ▪

اذابتة بكمية من احلليب املسخن وليس باملاء.

اضافة الروبة اىل احلليب بنسبة 1 % اي ما يعادل ملعقة صغرية  ▪

من الروبة اىل كغم احلليب وحترك الروبة جيدا لتتم عملية 

التجانس.

نظيفة بعد اضافة الروبة اىل احلليب يعبأ يف عبوات  ▪

ومعقمة وحمكمة اإلغالق ملنع تلوثه.

يلف  ▪ أو  احلاضنة  يف  احلليب  يوضع 

درجة  على  حتافظ  القماش  من  بقطعة 

احلرارة ما بني 43-45° م ملدة 4-3 

ساعات حلني ختثر احلليب وحتوله اىل لنب 

نظيفة 

ف 

نب 

التصنيع الغذائي46



47 التصنيع الغذائي

ووصوله اىل درجة احلموضة املطلوبة، ومتتد فترة التحضني يف فصل الشتاء لتصل اىل 

6-8 ساعات. 

بعد انتهاء عملية التخثر توضع العبوات يف اجلو العادي ملدة نصف ساعة مث تنقل اىل الثالجة  ▪

حلني االستعمال ويبقى صاحل لالستعمال ملدة 8-10 ايام على درجة حرارة 4-6ْم. 

العيوب اليت تظهر يف صناعة اللنب:
درجات  ▪ وعلى  طويلة  لفترة  للتحضني  نتيجة  احلموضة  ارتفاع  بسبب  املصل  انفصال 

حرارة مرتفعة.

إنتاج غاز او فقاعات غازية بسبب تلوث احلليب باخلمائر. ▪

لفترة قصرية وعلى درجة  ▪ والتحضني  قليلة  البادئ  اخلثرة: سببها كمية  ضعف متاسك 

حرارة منخفضة.

قوام رملي (البودرة) سببه تسخني شديد للحليب, ارتفاع نسبة احلليب املجفف. ▪

▪ 

8-2 تصنيع اللبنة: 
بالتعريف هي عبارة عن تركيز اللنب اخلاثر برتع املاء منه واهلدف من العملية إطالة مدة حفظ 

املنتج وميكن حفظها بالزيت حيث متتد مدة حفظها اىل سنة كاملة. 

 

طريقة التصنيع:
استالم اللنب اخلاثر بعد تصنيعه من احلليب  ▪

اضافة امللح اىل اللنب بتركيز 3-5 % بالتدريج كون امللح مادة حافظة ويسهل خروج  ▪

املاء من املنتج.

وضع اللنب ضمن أكياس قماشية نظيفة وتوضع يف مكان بارد ويوضع ثقل عليها لسهولة  ▪

خروج املاء.
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وتعجن  ▪ بالتدريج  امللح  يضاف  يوميا  األكياس  تفتح 

وبعد  ايام   3 التصفية  عملية  تستغرق  اللبنة 

التصفية، تعجن  التأكد من إكمال عملية 

اضافة  ميكن  حيث  املنكهات  مع  اللبنة 

شطة  الربكة،  حبة  الزيتون،  الزعتر، 

.....اخل 

وحتفظ  ▪ صغرية  كرات  اىل  اللبنة  تشكل 

بالزيت ملدة سنة كاملة. 

8-3 تصنيع االجبان : 
تعد صناعة اجلبنة البيضاء من الصناعات التقليدية يف الوطن العريب ويف فلسطني خاصة،  ▪

فاجلبنة البيضاء هي اجلبنة التقليدية واليت حتظى بإقبال كبري لدى املستهلك املحلي.

اجلبنة البيضاء هي اخلثرة املتكونة لتجنب احلليب باستعمال األنزميات ومنها أنزمي الرينني او  ▪

أمحاض ومنها محض الالكتيك مث إزالة املاء بالتقطيع والتسخني العطاءها شكل القالب 

الذي توضع فيه.

غزة  ▪ وقطاع  الغربية  الضفة  يف  البيضاء  اجلبنة  من  السنوي  الفرد  استهالك  معدل  يقدر 

1.543 كغم سنويا .

فمثال  ▪ للحليب  املنتج  احليوان  نوع  على  البيضاء  اجلبنة  التصايف يف صناعة  نسبة  تعتمد 

3-3.5 لتر حليب تعطي 1 كغم جبنة يف األغنام، اما يف األبقار 4-6 كغم من حليب 

األبقار تعطى 1 كغم جبنة.

التركيب الكميائي للجبنة البيضاء:
تعترب اجلبنة البيضاء مصدر بروتيين مركز حيث ان نسبة الربوتني يف 100 غم من اجلبنة  ▪

مركز  مصدر  اجلبنة  وتعترب  التالفة،  األنسجة  بناء  يف  الربوتينات  أمهية  وتكمن   18%
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49

للفسفور والكالسيوم وتكمن أمهيتهما يف بناء العظام واألسنان.

 وهي مصدر دهين جيد ومعتدل مقارنة باالجبان الصفراء حيث تصل نسبة الدهون يف  ▪

اجلبنة البيضاء اىل 18-22 % بينما يف اجلبنة الصفراء 65-45 %.

هناك عملية مهمة يف تصنيع االجبان هي البسترة: وهي تعريض احلليب لدرجة حرارة  ▪

68-72 م ملدة 15-20 دقيقة مع التحريك املستمر وذلك لقضاء على الكائنات احلية 

املسببة لألمراض اليت أيضًا تسبب فساد األجبان.

أمهية بسترة احلليب: 
اجلبنة  ▪ استهالك  ضمان  وبالتايل  للفساد  واملسببة  املمرضة  احلية  الكائنات  على  القضاء 

طازجة.

جتانس اجلبنة املنتجة من حيث اخلواص. ▪

زيادة نسبة التصايف نتيجة لترسب الربوتينات املصل الذائبة (األلبومني, اجللوبني) باحلرارة  ▪

وكذلك نتيجة الحتفاظ اخلثرة بنسبة أعلى من الرطوبة والدهون أي تصبح اخلثرة لبنية.

حتسني طعم ونكهة اجلبنة املنتجة. ▪

تتلخص خطوات تصنيع اجلبنة البيضاء البلدية يف:
تصفية احلليب من الشوائب وبقايا الشعر وذلك بقطعة من الشاش األبيض. ▪

بسترة احلليب اىل درجة (68-72)ْم ملدة 15-20 دقيقة. ▪

التربيد املفاجئ للحليب:حيث متنع منو البكترييا املقاومة للحرارة، ويربد اىل درجة احلرارة اىل 35ْم. ▪

نقاط حيث  ▪ على شكل   انزمي   عن  عبارة  وهي  املساة):  او  (املنفحة  البادئ  اضافة 

يضاف نقطة لكل كغم من احلليب يف فصل الشتاء، بينما تقل عدد النقاط يف الصيف 

الرتفاع درجة احلرارة ، ويضاف االنزمي لتكوين  اخلثرة وهي ما تسمى باراكازئينات 

الكالسيوم.

للتجنب كون عملية  ▪ قابلية احلليب  لزيادة  الكالسيوم إىل احلليب وذلك  إضافة كلوريد 
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تسخني احلليب تؤدي اىل زيادة كمية الكالسيوم املرتبط وكلما زادت كمية الكالسيوم 

املرتبط تؤدي إىل إعاقة جتنب احلليب، ويتم إضافة كلوريد الكالسيوم بنسبة(40-20 

غ/100 كغم ) بعد إعداد حملول مائي منه ، يتم حتريك املحلول باحلليب ليتجانس 

احلليب مع كلوريد الكالسيوم.

بني  ▪ ما  احلرارة  درجة  على  املحافظة  مراعاة  مع  دقيقة   (60-45) ملدة  احلليب  يترك 

30-40 °م.

املربعات كلما سهل خروج  ▪ وكلما صغر حجم  مربعات صغرية  بشكل  اخلثرة  تقطع 

بروتينات املصل وبالتايل زادت نسبة التصايف.

تصفية اخلثرة من بروتينات املصل ضمن قطع قماش نظيفة مع كبسها خلروج املصل. ▪

 توضع اخلثرة ضمن قوالب ستانلس استيل  او تشكيلها ضمن قطع قماش مع كبس املنتج  ▪

وتستغرق هذه العملية مدة  ساعة لضمان خروج املصل.

اجلبنة يف  ▪ امللح 7-10 % ميكن وضع  تقدر كمية  اجلاف  بامللح  اجلبنة  أقراص  متليح 

عبوات بالستيكية او توضع بالثالجة لتجف أقراص اجلبنة. 

▪ 

8-3-1 غلي اجلبنة:
يتم حتضري املحلول امللحي 1.8-2 كغم ملح اىل 18-20 لتر من املاء يغلي املحلول امللحي. ▪

 تضاف املواد املنكهة مثل (املسكة، املحلب) على شكل مسحوق او على شكل صرة  ▪

قماشية.

تقطع أقراص اجلبنة حسب الرغبة. ▪

توضع اجلبنة يف املحلول امللحي وتترك لتغلي مع املحلول امللحي واملواد املنكهة  وعند  ▪

متام الغليان تطفو قطع اجلبنة إىل سطح املحلول وتصبح طرية امللمس. 

يتم رفع قطع اجلبنة من املحلول وتوضع على سطح أملس، ترش حبات الربكة وتترك  ▪

لتربد ومن مث تعبأ يف اواين بالستيكية او زجاجية. 
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يربد املحلول امللحي اىل 20ْم ويصفى ويصب فوق اجلبنة ، يتم غمرها باملحلول امللحي  ▪

وتغلق بإحكام.

8-3-2 عيوب اجلنب

اسباب العيب العيبالرقم

ضعف قوام اخلثرة 1
احلليب مغشوش باملاء

كميات املنفحة املستعملة غري كافية

حفظ اجلبنة مبحلول ملحي عايل التركيز(18 %)قوام اجلبنة صلب جدًا2

قوام اجلبنة طري جدًا3
حفظ اجلبنة مبحلول ملحي منخفض التركيز أقل من (15 

(%

سطح اجلبنة هالمي 4
منو األحياء الدقيقة على سطح اجلبنة الطرية لطول فترة 

التخزين  

اصفرار السطح اخلارجي5
تعرض اجلبنة للهواء لفترة طويلة

استعمال حليب االبقار

الطعم املر 6
اضافة املنفحة بكمية كبرية

مدة التخثر طويلة 

7
القوام االسفنجي(وجود 

فراغات هوائية)
وجود كميات كبرية من االحياء الدقيقة املنتجة للغازات 

حتلل الدهن ألسباب حيوية أو كيماويةالطعم املتزنخ8

الطعم اخلمريي 9
استعمال أدوات وأوعية غري نظيفة أثناء التصنيع 

وخصوصًا اخلشب
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8-4 تصنيع الشنكليش
استالم احلليب و تصنيع اللنب كما شرحنا سابقًا. ▪

النقل  ▪ عملية  اجل  من  وذلك  ماء  اضافة 30 %  بعد  اىل 85ْم،  اخلاثر  اللنب  تسخني 

احلراري. 

يضاف 4 % من وزن اللنب ملح من اجل تسهيل فصل املصل عن اخلثرة. ▪

تربيد اللنب حىت 45ْم.  ▪

تصفية اللنب بقطعة قماش نظيفة ملدة ساعة واحدة. ▪

الناتج من التصفية (عجينة تسمى القريشة)واليت هي اخلطوة األوىل لصناعة الشنكليش  ▪

يانسون..........اخل،  ▪ حملب،  الربكة،  حبة  كمون،  السمسم،  مثل  املنكهات  اضافة 

وتعجن جيدًا .

يشكل الناتج بأشكال خمتلفة حسب الرغبة. ▪

ختزن يف مرطبانات زجاجية وتترك لفترة شهر اىل شهرين ليحدث تعفن يف املرطبانات. ▪

يستهلك الشنكليش بعد تقشري أو غسيل العفن الناتج مع خلطة مع سلطة اخلضار أو  ▪

زيت الزيتون. 

8-5 تصنيع الزبدة: 
الزبدة: هي مستحلب املاء يف الدسم وهي ذات تركيب كميائي ثابت 82 %، 2 % 

مادة صلبة الدهنية، 16 % ماء. 

املادة الصلبة الالدهنية (بروتينات، كازئني، بروتينات املصل، أمالح معدنية، الالكتوز، 

الفيتامينات الذوابة باملاء).

 تصنيع الزبدة من اللنب اخلاثر ختضع لعملية الرج أو اخلض أو ممكن تصنيع الزبدة مباشرة 

من احلليب كامل الدسم.
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خطوات تصنيع الزبدة
تصفية احلليب من الشوائب وبقايا الشعر. ▪

فرز احلليب: للحصول على القشدة اما باخلض اليدوي، او اخلض امليكانيكي: عملية  ▪

اخلض تشكيل قوة مثقلة اىل فصل احلليب اىل قسمني حليب فرز، قشدة(املادة الدمسة).

تربد القشدة تدرجييًا يف محام مائي حىت تصل اىل 14م. ▪

يضاف بادئ الزبدة بنسبة 3-5 % ملدة 16 ساعة تسمى هذه العملية إنضاج الزبدة. ▪

بعد استالم الزبدة نضعها يف اخلالط الكهربائي ونضيف هلا املاء البارد وذلك لتخلص  ▪

من مادة الكازئني املوجودة يف احلليب ونستمر باخللط حىت تتكون الزبدة مث يزال املاء 

الناتج وتكون الزبدة جاهزة.

8-5 تصنيع السمن
 ميتاز التركيب الكميائي للسمنة بأن املادة الدهنية تتجاوز 99.9 % و0.1 % ماء. 

خطوات تصنيع السمن :
توزن الزبدة بامليزان لتحديد نسبة التصايف.  ▪

وضع الزبدة يف إناء من معدن األملنيوم السميك وجيب مراعاة أن ال تزيد كمية الزبدة  ▪

بالوعاء عن الثلث.

تضاف كمية من امللح أو الربغل تقدر ب 30-40 غم/ كغم من الزبدة واهلدف من  ▪

إضافة امللح او الربغل لتخثري الربوتينات وامتصاص املاء.

يوضع اإلناء على نار هادئة حىت تسيل الزبدة متامًا مع التقليب املستمر ملنع حرقها.  ▪

االستمرار يف التسخني مع زيادة اللهب والتقليب املستمر وميكن مالحظة التغريات التالية  ▪

أثناء:

تبدأ الزبدة باالنصهار عند درجة حرارة 35ْم وتتم عملية االنصهار بالكامل عند درجة  ▪

60ْم.
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ترتفع درجة احلرارة بسرعة اىل 90ْم وتطهر رغوة حقيقية تسمى التسيح تزيد تدرجييًا  ▪

عند 95ْم وبط ثانية.

ترتفع درجة احلرارة ببطئ 95-105ْم حيث تبدأ بالغليان بشكل هادئ ومنتظم وتظهر  ▪

طبقة تسمى طبقة الرمي.

ميكن اضافة قطعة من التفاح المتصاص الروائح. ▪

باستمرار التسخني يتبخر معظم املاء وترتفع درجة احلرارة اىل 118ْم. ▪

تترسب الربوتينات واجلوامد املسببة للعكارة مشكلة رغوة تسمى التسوية وجيب رفع  ▪

االناء عن اللهب. 

 

عالمات تسوية السمن :
ظهور رغوة حادة يف اية عملية التسيح. ▪

ظهور رائحة السمن املعروف.    ▪

 يترك اإلناء ساخنًا حىت تترسب الربوتينات واجلوامد. ▪

تنقل السمنة اىل إناء أخر وهي سائلة مع تصفية اجلزء األخري بواسطة شاش ابيض نظيف. ▪

تعبأ السمنة يف أواين زجاجية ملونة وجيب جتنب تعبئتها اىل اية املرطبان.  ▪

حتفظ بعيدة عن الرطوبة ويف درجة حرارة منخفضة. ▪

▪ 

8-7 تصنيع اجلميد:
هو لنب مركز و جمفف ويعترب مصدرًا غنيًا للربوتني يتم تصنيع اللنب كالتايل:

تصنيع اللنب اخلاثر من احلليب الطازج. ▪

خض اللنب اخلاثر لفصل الزبدة (املادة الدهنية). ▪

 تسخني اللنب املخضوض (الزبدة) حىت تتجمع احلبيبات وتطفو لألعلى.  ▪

تصفية احلبيبات ضمن أكياس قماشية نظيفة ملدة ثالثة أيام. ▪
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الدليل العملي يف التصنيع الغذائي املرتيل

تعجن حمتويات الكيس حىت تصبح كالعجني.  ▪

تعاد حمتويات الكيس ويضاف امللح بنسبة 8-10 % من وزن اللنب ويترك 6-7 أيام  ▪

حىت متام جفافه.

يشكل اجلميد اىل كرات متوسطة احلجم مع إضافة العصفر. ▪

تترك حبات اجلميد يف الظل ملدة أسبوع دون التعرض ألشعة الشمس مع تقليبه باستمرار  ▪

مع تغطية احلبات بقماش للتقليل من تلوث احلبات.

تكوم الكرات وتترك لتجف متامًا و تقلب باستمرار. ▪

احلبات. ▪ وية  مع  زجاجية  مرطبانات  يف  أو  قماشية  أكياس  يف  ختزينه  يتم 
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