الوادة  /حفظ األغذية
م/الوضافات الغذائية /الجزء األول
الورحلة الثالثة /قسن األقتصاد الونزلي
م .باهرة هحوود جعفر
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• المضافات الكيمياوية  :هً عبارة عن المواد غٌر المغذٌة
والتً تضاف بتعمد وبكمٌات قلٌلة من اجل تحسٌن المظهر أو
النكهة أو القوام أو الصفات الخزنٌة للغذاء .
• اهمية المضافات الكيمياوية
• تبرز أهمٌة المضافات نتٌجة التوسع السرٌع فً عدد االغذٌة
المصنعة وان نجاح تسوٌق هذه االغذٌة ٌفرض بعض الشروط
علٌها ومن هذه الشروط :
 .1ان تكون على مستوى عالً من األمان .
 .2مرتفعة القٌمة الغذائٌة .
 .3ثابتة المواصفات والتركٌب عند خزنها .
 .4اقتصادٌة من حٌث التكالٌف .
 .5اكثر جاذبٌة للمستهلك .
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• المتطلبات الواجب مراعاتها عند استعمال هذه المضافات :
ٌ .1جب ان تؤدي دورها بصورة فعالة عند اضافتها للغذاء .

 .2ان التضلل المستهلك أو تعرض صحته للخطر .
 .3ال تسبب فً نقصان القٌمة الغذائٌة للغذاء .

ٌ .4جب ان التستعمل للحصول على فائدة ٌمكن الحصول علٌها
بمجرد اتباع طرق تصنٌعٌة جٌدة وبطرٌقة اقتصادٌة .
 .5توفر طرٌقة تحلٌلٌة لمتابعة تقدٌر الكمٌات المضافة مثل اضافة
الٌود الى ملح الطعام .
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• مبررات استعمال المضافات الكيمياوية
أ -اختالف المادة األولٌة تبعا لجودتها وصنفها كالحلٌب مثال ٌختلف
لونه حسب نوع االبقار وتخزٌنها وظروف انتاجها الطبٌعٌة
والوراثٌة فٌضاف اللون أو بعض االمالح لتعوٌض هذه
االختالفات .
ب-اختالفات فً القٌمة الغذائٌة كما فً الحنطة تبعا للظروف
المناخٌة والمعامالت بالطرق التكنولوجٌة المختلفة فٌحصل فقدان
لبعض الفٌتامٌنات كالثٌامٌن والراٌبوفالفٌن والنٌاسٌن وفقدان
الحدٌد حٌث تسترجع مرة اخرى الى الطحٌن مباشرة  ,كذلك
تدعٌم الحلٌب بفٌتامٌن (  Aو . ) D
تٌ-ضاف الى ملح الطعام مانع التكتل لتعرضه الى ظروف مختلفة
من حرارة ورطوبة .
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السالمة الصحية للمضافات الكيمياوية
توجد المركبات الكٌمٌاوٌة السامة فً األغذٌة نتٌجة لعدة أسباب منها :
ٌ-1كون وجودهذه المركبات الكٌمٌاٌة مادة طبٌعٌة فً الغذاء نفسه .
 -2قد ٌكون سبب وجودها بسبب التلوث الماٌكروبً وماتفرزه المٌكروبات
من سموم .
-3تلوث الغذاء بسبب المعادن السامة كالزئبق والرصاص .

-4بسبب المركبات الكٌمٌاوٌة التً ٌسببها االنسان فتدخل للغذاء من
استعمال المبٌدات الحشرٌة .
 -5من بعض العبوات المستعلة فً تغلٌف الغذاء او من استهالكها
الخاطئ .
 -6نتٌجة عملٌات التصنٌع بالحرارة واالشعاىةع .
 -7بسبب التلوث البٌئً .
 -8التلوث بسبب األجهزة والمعدات والذي ٌحصل اثناء اثناء الخزن
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ـــ وبما ان السالمة الصحٌة مهمة فً استعمال المضافات الكٌمٌاوٌة فً
األغذٌة مهمة ولكون عدد المضافات كبٌرا لذا من الضروري ٌجب التاكٌد
على بعض االجراءات المهمة ومنها :
ٌجب التأكٌد والتركٌز من خلوها من أي نسبة تسبب الضرر او احداث التسمم
لألنسان .
ٌجب تقدٌم الدلٌل الكافً على سالمتها وذلك بأنجاز التجارب العلمٌة على
الحٌوانات المختبرٌة للتأكد من صالحٌتها .
التوصٌة من قبل منظمات الزراعة والغذاء ومنظمة الصحة العالمٌة باألقالل
من المضافات الكٌمٌاوٌة فً األغذٌة قدر المستطاع .
اشعار المستهلك بوجود مثل هذه المضافات فً الغذاء عن طرٌق كتابتها على
البطاقة الغذائٌة الموجودة على العبوات الغذائٌة .
التشدٌد فً عملٌات التفتٌش من قبل اشخاص أكفاء للمصانع المختلفة .
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تصنيف المضافات الكيمياوية
تصنف المضافات الكٌمٌاوٌة الى مجموعتٌن كبٌرتٌن :
االولى – تمتاز بأنها حافظة للغذاء من التلف بواسطة الكائنات الدقٌقة أي
مهلكة لها  ,وتشمل الكثٌر من المركبات ومنها :
المضافات غير العضوية وتشمل :
 -1ثانً اوكسٌد الكبرٌت
-2ثانً اوكسٌد الكاربون
-3بٌروكسٌد الهاٌدروجٌن
-4الكلور
المضافات العضوية وتشمل :
-2الحوامض الدهنٌة
 -1حامض البنزوٌك
-4الكالٌكوالت والمركبات المتطاٌرة
 -3حامض البرخلٌك
-5المضادات الحٌوٌة
 -5مواد التبخٌر
7

ثانيا – المضافات المحسنة لجودة الغذاء
تندرج تحت هذه المضافات عدد من المركبات الكٌمٌاوٌة التً تستعمل كمواد مساعدة
فً عملٌات حفظ األغذٌة كحماٌة النكهة والقوام والمكونات الغذائٌة وكذلك تحافظ على
الثباتٌة الخزنٌة للغذاء  ,ومنها :

 -1مضادات األكسدة
 -2مانعات األسمرار األنزٌمً
 -3مضافات التقوٌة والصالبة
 -4المثبتات والمكثفات
 -5المستحلبات

 -6مواد التشمع
 -7مواد منظمة ومعدلة
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