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 فقد العصارة  -1

-:ة المفقودة على عوامل عديدة منهاعند اإلذابة تفقد المواد المجمدة جزء من عصارتها الكمي 

  

يفسح مجاال  لبقاء الغذاء في حرارة   كلما كان التجميد سريعا بحيث ال -سرعة التجميد  - أ

الخاليا وبالتالي   م كلما كانت البلورات اصغر حجما وقل التمزق في جدران5-بين الصفر و

 .امكانية منع سيل العصارة 

هناك فرق كبير في   التمسك بالعصارة ففي اللحوم  له تأثير كبير على - نوع الغذاء - ب

  .كمية الفقد سواء في التجميد البطيء او السريع

ن التقلبات الكثيرة تؤدي الى تغير اكبر في حجم البلورات ا -تقلبات الحرارة اثناء الخزن  -ج

 .وزيادة حجمها مما يسبب فقد أكبر عند اإلذابة 

 

 

 



  التلف األنزيمي -2

إن األغذية الطازجة كاللحوم بأنواعها واألسماك والدواجن التعرض للسلق قبل التجميد لذا 

للسلق حتى في حرارة منخفضة جدا فإن اإلنزيمات تبقى فعالة في االنسجة غير المعرضة 

. م 55-م وتعرض الخضراوات والفواكه لعملية سلق خفيف لبضع دقائق بدرجة 73 -مثل 

وهذه المعاملة كافية لتغيير التركيب االنزيمي وجعله غير فعال اال ان الفواكه الحساسة مثل 

كرية مع اضافة الشليك فأنها عرضة للتلف عند السلق لذا توضع هذه الثمار في محاليل س

 .بعض المواد المانعة لالكسدة 

 

يسبب تغيرا في محتوى الخضروات والفواكه   ان وجود االكسجين :التغيرات التأكسديه -3

كما أن المواد الدهنية يسبب تغييرا خطيرا في النكهة والطعم وال تتأثر الدهون   (C)فيتامين 

ن االسماك و لحوم الدواجن وافضل وسيلة لعمليات  التاكسد كما في دهو  غير المشبعه نتيجة

بطبقة من الماء المتجمد وذلك بتجميد األسماك   لحفظ األسماك في الهواء الجوي هي تغطيتها

 .اوال  ثم  رشها  برذاذ من الماء فيتجمد  فوق السطح مكونا طبقة عازلة من االوكسجين

لها تأثير كبير على لون العديد من الموجودة في الخضروات والفواكه   ان انزيمات الفينوليز 

 .بنية  غامقة   الفواكه المجمدة الخوخ التفاح عند اإلذابة ويحولها إلى ألوان

 

 - :هي ي تعمل عليها انزيمات الفينوليزمن المواد الت 

 .في التمور  حامض الكافيك - 1

  (لاللتهابات هو أحد مركبات مادة البوليفينول المضادة  )في التفاح   الكاتيكين -2

 ةكلها تتاكسد  ما سبب ظهور الوان بنسبه غامق  .الدوبامين في الموز  -3 

 

 

 

 

 



 - :بأستعمال  احد االساليب التالية بهذه االنزيمات  منع االكسدةتوجهت العناية نحو 

 .بعمليه السلق الخفيف قبل التجميد  إتالف االنزيمات - 1

إيقاف فعل اإلنزيمات بصورة مؤقته مثل   إضافة مواد تسبب االختزال قادرة على - 2

 <جزء بالمليون= 3222  -2222وبتركيز   So2ما في صورة دائمة   (C) فيتامين

كما في   فيض  من غاز النتروجين او التعرف الى ضغط واطئ  ازاله الهواء باستعمال - 3

 .عصير الفواكه قبله جميله

على المواد الدباغية و   ربية وتحسين النبات اصنافا من الثمار تتصف بقله احتوائهات - 4

 .الفينولي كما في بعض أصناف التفاح

أعمال مواد كيميائيه او انزيمية لتغيير تركيب الكيميائي للوسط الذي تعمل عليه  - 5

 .اإلنزيمات

 

  :القيمة الغذائية  -4

امكن  االحتفاظ بهذه القيمة   ال تتأثر القيمة الغذائية بالتجميد بل كلما انخفضت درجة الحرارة

الخفيف   بصورة افضل واذا حدث نقص في بعض الفيتامينات فإنما يحدث ذلك اثناء السلق

 (.C), (B) قبل التجميد  وخاصة فيتامين 

يها وعلى  قيمتها الغذائيه يفضل ان عل  تكون الفواكه اكثر تاثرا من الخضروات والحفاظ --

وان االذابه ويعاد التجميد تؤدي الى زيادة ( 34-)الى ( 32 -)  تخزن  في حراره واطئه 

  .اكبر في الفقد 

 :تغير القوام  -5

داخل الغذاء ثم تحوله الى سيوله مره اخرى   النت حول الماء من طوره السائل الى الصلب

لى صفات الغذاء حل تبدا هذه التغيرات نحو االسوء ولهذا عند االذابه له تاثير ضار ع

اذا كانت مدة الخزن  (  علي من درجه االنجماد) المواد الطازجه بدرجات التبريد   يفضل

اما اذا كانت الغايه هي حفظ الغذاء  لمده طويله فال بد من استعمال حراره اول من ,  قصيره

 .من التذبذب  اره الخزناالنجماد بكثير والمحافظه على درجات حر

 



البروتين   فقد بعض مكونات الغذاء كفقد  أثناء التجميد يكون بسبب  و الضرر الرئيس   ** 

 .للماء

 

كما يحدث للميوسين   ويفقد اللحم   يفقد بروتوبالزم الخلية جزء من مائه  عند تجميد اللحوم 

في القوام يسمى بالدنترة كما   كبيرااالحتفاظ بالماء بعد اإلذابة ويحدث تغييرا   بذلك صفة

أما تجميد  صفار البيض   يحصل في األسماك والبيض كيف يصبح بياض البيض مطاطي

من وزنه   %12فيصعب  االستفادة منه في الخفق فيما بعد ويمكن المحافظة عليه بإضافة 

  .خليط من الكلوكوز والفركتوز قبل التجميد

 

  :االحياء المجهرية -6

م   12-اوطأ  من   من البكتيريا و الفطريات بشكل عام ال يمكنها النمو في حرارهان كل 

 .بغض النظر عن نوع الغذاء المحفوظ 

 -  :اما البكتيريا المرضيه والعامه مثل  

    Staphylococci, Salmonella , Clostridium 

ف اعداد  كبيره من هذه تتل  م وفي الحقيقه3-فانها ال تتمكن من النمو في حراره اوطأ من   

ولكن موتها ال يكون تاما وقد (  م18-)من  االحياء  المرضيه عند الخزن في حراره اوطأ

 .تعود االعداد المتبقيه الي النشاط مره ثانيه عند االذابه

 

 وهناك نظريتان لشرح اسباب موت خاليا في االحياء المجهريه

خل الخاليا وتكون بلورات ثلجيه خارجها مما مفادها نضوح الماء من داالنظريه االولى  - 1

 .يسبب زياده في تركيز المواد المذابه داخلها وبالتالي تغير التركيب البروتيني للخاليا

  

  .مما يسبب تشققها  مفادها هو تكون بلورات ثلجيه داخل الخاليا:النظريه الثانيه  - 2

 



تقبال وفي الحقيقه ال يمكن اعتبار التجميد االولى اكثر ة على النظرياكدوا و معظم الباحثين 

,  السلق,  التقشير,  التنظيف  )واحده بمفردها اذ هناك خطوات مكمله لها مثل ةوالخزن عملي

وخالل هذه المراحل .  ثم االذابه واالستعمال . التسويق , التجميد,  التعبئه,  التبريد

  .وخصوصا عند االذابه قد تكون مشجعه لنمو البكتيريا

 

 : المجمده المواد حجم في الزيادة -7

 الزيادة وتعتمد التجميد عند يزداد  الغذائيه المواد حجم ان  كما  انجماده عند  الحجم في يزداد  الماء إن

  -: على

 . المائي المحتوى  -أ

 العصارة التركيز زيادة  -ب

 عند االعتبار بنظر يؤخذ  ان  يتحتم لذا  البالستيكيه االكياس او العبوات تمزق تسبب قد  الزيادة وهذه 

 . التعبئة

 السكر نسبة بزيادة تقل  الحجم في الزيادة فان الفواكه تصنيع في السكرية المحاليل  استعمال عند اما 

 .الماء مع لقوة وذلك

 

 :  االنجمادي  االحتراق -8

  رطوبة نسب ذات او متغيرة حرارة  درجات ذات مخازن في المجمده االغذيه خزن عند يحصل و

 لها تكون  اذ مباشرة  للغذاء السطحية الطبقة تحت الموجودة الثلجية البلورات على يؤثر ذلك فان واطئه

 ويزداد البروتينيه الجزيئات بين بالهواء مملوءة فراغات  تاركه(   التبخر)  اي التسامي على القدرة

 ويكون جافا اللون فاتح الغذاء سطح فيظهر الماء أبخرة فقدان على القدرة لها عبوات استعمال  عند سوءا

 و الجفاف بسبب التزنخ  عملية تزداد كما  الطهي بعد صلبا  يصبح الذي الدواجن لحم في وضوحا اكثر

 .الجافة األنسجة خالل بسهولة الهواء مرور

 

 

 

 



 حفظ االغذيه المطبوخة

على اغذية جاهزة ثم تجميدها وتسويقهاالحرب العالمية الثانية عملية تحضير   انتشرت بعد 

 -: عديدة اهمها  وع استهالك هذه األغذية السبابهذا النحو وقد زاده تن

 .سهولة تحضير    -أ 

 .مع عبواتها   ال تحتاج اكثر من وضعها في الفرن او غاليه بالماء - ب

 .رضاه وتحصل  على   تمكن الصناعة من تجهيز أغذية جاهزة يستسيغها المستهلك - ج

األغذية ربات البيوت والموظفات لتحضير األغذية بسرعه   انتشار هذه  ساعد - ء

  .وخصوصا عند قدوم الضيوف 

 

عند التحضير وضرورة تجميدها بسرعة حال االنتهاء   األغذية أجهزة تتطلب عناية فائقة**

 .د والطبخاعدادها  لسهولة  نمو األحياء المجهرية  في الكثير منها بعد اإلعدا  من

 

واالحتفاظ  للتجميد  من حيث تحملها  اقسام  رئيسية  األغذية جاهزه الى اربعة  تقسم    

 - :وهي   بنوعيتها اثناء الخزن والتسويق

وخزنها وإذابتها  دون أن تتأثر صفاتها العامة مثل   مجهزه يمكن تجميدها   اغذيه  - 1 

  .الفطائر والخبز والكيك والشوربة 

التسخين ولكن   تتأثر صفاتها كثيرا التجميد والخزن وإعادة   غذيه الجاهزه التياال - 2 

ليحتفظ  بصفاته  بشكل مثل الدجاج   يمكن أن نغير طرق الطبخ بحيث يتم تحوير المنتوج

يمكن  إجراء اإلضافة   ,والديك الرومي  المطبوخين  بالكريم حيث ينفصل الماء عن الكريم

 .عند االستعمال 

تفقد و  تتصف بصفات جيدة بعد الطبخ واالعداد اال انها تتغير صفاتها  اغذيه جاهزه - 3 

  (م  18 -) عند الخزن في المجمدات العادية في درجة  خاصية القبول لدى المستهلك

 ( .م 25 -)والحفاظ عليها يتم تجميدها وحفظها في حرارة واطئة أوطأ  من



االذابة  ,بالتجميد   وتسويقها ومنها التي تتأثر كثيرايصعب تجميدها   االغذيه التي -4  

التصنيعية  مثل الكاستر واالغذية المحتوية    ويصعب  االحتفاظ  بصفاتها  طبيعيه الظروف

 .الخضراوات   على بياض البيض المطبوخ و سالطة

 

 -:تجابهها  االغذيه الجاهزه هي  المشاكل التي  

  التلف خطيرا  إال إذا تم  تبريدها  بعد  الطبخ  المجهرية التي يكون فيهاتلفها باالحياء    - 1 

  .مباشره وجمدت  بسرعة في حرارة تحت الصفر  المئوي

 

ثلجية صلبة ويزداد   تلف  المستحلبات بالتجميد حيث يتجمد الماء على شكل بلورات - 2 

المستحلب مره اخرى مثل   حجمها عند خزنها مدة طويلة  فعند اذابتها يصعب الحصول على

 .االغذية المحتوية علي علي الكريم والمايونيز 

 

عند   االغذيه المجمده و المحتوية على مواد نشوية مطبوخة او بروتين البيض تتلف - 3

الخزن  بالمجمدات  حيث  تتكون بلورات ثلجية نتيجة تجميد الماء ويحدث تغير في صفات 

 .ار البيض للمحافظة عليهالى صف  البروتين ويضاف الملح

  العجين المحتوي على الخميرة لفترة طويلة في المجمدات  من الصعب االحتفاظ بصفة - 4 

ثاني )  فيختفي  الغاز الموجود  حيث تتجمد المياه على شكل بلورات ويصبح  القوام  اسفنجيا

  .وكذلك الخميره تفقد جزء من حيويتها(  اوكسيد الكربون

 

 


