
حابع الخطىاث الخحضيشيت للخاهاث 

 الضساعيت للخصنيع والحفظ

 -:Cleaning  لتنظيؾ ا -6

 :  تجرى خطوة التنظيؾ لالؼراض التالية

األتربة واألوراق وبقايا المبيدات والحشرات إزالة  -

 .  وأى مواد ؼريبة عالقة بالثمار

 . األجزاء الصلبة وبعض السوق النباتية ازالة  -

 . الحمل الميكروبى  بالكائنات الحية الدقيقة تقليل  -

رالتقشيكفاءة عملية زيادة  -   



 -:وحمسن طشق الخنظيف الً 

 -: Dry Cleaningالتنظيف الجاف : أوال •

استخدام أجهزة تحتوى على ؼرابيل تتحرك حركة دائرية أو اهتزازية : ويتم فى هذه الطريقة 
وتمرر المادة المادة الؽذائية المراد تنظيفها على على هذه الؽرابيل أو تمرر على اسطوانات 
متوازنة مؽطاه بطبقة من المطاط لمنع تجريح الثمار ، وخالل هذه العملية يتم ازالة األتربة 

بهدؾ   Magnetic Separatorsكذلك قد يتم استخدام مجال مؽناطيسى  . المالصقة للثمار
التخلص من القطع المعدنية التى قد تتواجد مع المادة الؽذائية ، والتى قد تؤثر على سير 

العمليات التصنيعية أو سالمة األجهزة أو الماكينات المستخدمة أثناء مراحل التصنيع المختلفة 
 . 

كذلك قد يتم دفع الهواء فى اتجاه مقابل التجاه مرور المادة الخام فيتم بذلك فصل  •
التبن أو القش أو الخثاالت الخفيفة منخفضة الكثافة عن المنتج الرئيسى أو المادة الخام 

 . الرئيسية عالية الكثافة 

 :  والمجموعات الرئيسية بماكينة التنظيؾ المستخدمة هى ثالث  •

1- air classifiers.  
2- magnetic scparators  
3- separators basod on screening of Foods.     

 
 



 -: Wet Cleaningالخنظيف الشطب   : ثانيا 

 :  كفاءة عملية الؽسيل للمادة الخام تتوقؾ على عدة نواحى •

 نوع المادة الؽذائية -1  

 مدى وجود الشوائب بالمادة الؽذائية -2  

 صفات ماء الؽسيل  -3  

 .  كمية الماء المستخدم  -4

حيث أن زيادة : ضؽط الماء المستخدم ودرجة حرارته  -5
 .  درجة الحرارة وزيادة ضؽط الماء تزيد من كفاءة الؽسيل 

 .  الطريقة المتبعة فى الؽسيل   -6

استخدام مواد تزيد من كفاءة عملية الؽسيل كالمنظفات   -7
 .  وخالفه 

 

 

 



عوليت الغسيل للوىاد الغزائيت حخن بأكثش هن 

وسيلت ، وكل هنها هصووت بحيث حخالءم هع 

 الوىاد الغزائيت الوخخلفت 
 -: Soakingالؽسيل بالنقع   •

  Soaking & Agitatingالؽسيل بالنقع مع التقليب   •

  Sprayingالؽسيل بالرذاذ   •

 & Floatationتكنيك الطفو والترسيب                   •
Sedimentation  :  وهذا التكنيك يعتمد على طفو الشوائب

والقاذورات الخفيفة وترسيب القاذورات الكبيرة والطمى 
والطين فى القاع ، ثم تستخدم مناخل للتخلص من الشوائب 

 .الطافية ثم تجمع المادة المؽسولة 

 



 الغسيل بالنمع: أوال 

تعتبر هذه من أبطأ الطرق وأقلها كفاءة فى عملية الؽسيل •

مقارنة بالطرق األخرى ، وفيها يتم نقع المادة الخام فى 

أحواض بها ماء لفترة معينة للتخلص من القاذورات وبقايا 

التربة الموجودة مع المادة الخام كالبطاطس والبطاطا 

 .  وخالفه

وهذه الطريقة يمكن رفع كفاءتها بتكرار عملية النقع ، وبرفع •

درجة حرارة المياه المستخدمة ، وهذه الطريقة يمكن 

 . اعتبارها مفيدة كخطوة أولية للؽسيل بالطرق األخرى 

 



   -:الغسيل بالنمع والخمليب: ثانيا 



   -:الغسيل بالشرار: ثالثا 







   -:حخىلف كفاءة عوليت الغسيل بالشرار علً اآلحً

 حجم الماء المستخدم  -1•

 .ضؽط الماء المستخدم  -2•

 . سرعة تحريك المادة الؽذائية على السير الناقل لها  -3•

 . درجة حرارة الماء المستخدم   -4•

 . حجم أو كمية المادة المراد ؼسيلها  -5•

 المسافة بين مصدر الماء والثمار   -6•

 



 -:Peelingالخمشيش   ( 7)

هى العملية الثانية بعد الؽسيل التى يتم من خاللها التخلص من •
التلوث السطحى للمادة الخام ، أى هى مكملة لعملية الؽسيل 
بما )وتجرى بؽرض ازالة القشرة الخارجية أو الؽطاء الخارجى 

الذى ال يؤكل حيث أن وجود هذه ( يحمله من كائنات حية دقيقة
الجزاء يسبب تؽيرات ؼير مرؼوبة فى المنتج النهائى وهذه 

الخطوة تجرى على بعض أنواع الفاكهة مثل التفاح والكمثرى 
كما تجرى أيضا على بعض أنواع … والبرتقال والخوخ وخالفه

، .. البطاطس والجزر والبطاطا والقلقاس وخالفه: الخضر مثل 
ويجدر االشارة الى أن بعض المواد الخام ال يجرى لها تقشير بل 

يجرى لها تفصيص مثل البسلة ، وأيضا الفاصوليا الخضراء 
 .  يجرى لها عملية تشذيب فقط بازالة النهايتين والحبل السرى



عذم اجشاء عوليت الخمشيش بكفاءة سىف يؤدي الً ها 

 -:يلً 

فقد كبير فى المادة الخام ألنه قد يحدث مثال تقشير عميق   •
Deep Peeling   كما فى البطاطس. 

 . وجود بقايا القشرة يقلل من تقبل المستهلك للمنتج   •

 قد يسبب ذلك مشاكل كبيرة فى الصرؾ  •

 



أو اخخياس الطشيمت الوناسبت )حخخلف طشق الخمشيش 

 -:علً اآلحً ( للخمشيش

شكلها ، ) طبيعة القشرة أو طبيعة المادة الخام المراد تقشيرها  -
 (  …حجمها ، 

 .  النسبة المئوية للفاقد الحادث فى المادة الخام -

 . الصفات المرؼوبة للناتج النهائى -

 .اإلمكانات الموجودة بالمصنع   -

 



 -:طشق الخمشيش

   Hand peelingالتقشير اليدوى  •
  Mechanical Peelingالتقشير الميكانيكى بالتصادم أو االحتكاك   •
  Chemical Thermalالتقشير بالطرق الكيماوية    •
 :وهذه تقسم الى    Thermal Peelingالتقشير بالطرق الحرارية  •

   Hot Water or Flash Steamاستخدام البخار أو الماء الساخن   –( أ •
     Hot Oilاستخدام الزيت الساخن  –( ب•
 Hot airاستخدام الهواء الساخن    – ( ث•
   Flamاستخدام اللهب    – ( ج•
   IRاستخدام األشعة تحت الحمراء   ( ح•
 التقشير بالتجميد ثم التفكيك •

وعلى القائم بالتصنيع أن يقرر الطريقة المناسبة على حسب نوع المادة الخام 
 .وطبيعتها وكذلك ظروؾ العمل 

 



  Hand Peelingالخمشيش اليذوي   (1)

 : يعاب عليها ما يلى •

 . نسبة الفاقد فيها كبيرة جدا •

 . بطيئة جدا من الناحية الصناعية •

مكلفة من الناحية االقتصادية حيث تحتاج الى عمالة كثيرة لذا •

 . فأنها ال تؤدى األؼراض الصناعية المطلوبة 

 .ذات كفاءة منخفضة •

حالة المواد الؽذائية ؼير المنتظمة الشكل والحجم وهي •

 طريقة اساسية في المنازل

 



 Mechanical Peelingالخمشيش الويكانيكً    ( 2)

  (  الت ا      Abrasive Peelingأ (  اال ت ا   

* ت ت        ال  ال وا  ال ا   تجان   ال    

 وال ج   ا   ال  وي   ن ا  ال  ا   والت ا  

 وال    ال  ان    أو اال  واني  أو ال   و ي   

  الج   وال  ا ا. 

* ت ت    أ ا ا     ال  ال وا  ال ا   

 ا  ا      ال   ي   ال     وال و  ال     

   ل ل        ت  ي   ي ت     نا  و 

  Veining الت  ي  

       ي ت         و  ا ت ا   ا  ي  ال

 ال ا جي  ل  ا   ال ا  ال  ا  ت  ي  ا   

          ال  وان   وا       ا   

  Carborandumال   و ان   

 )والج ا       ا  ( ونتيج  ل  ا اال ت ا 

  ي    ا ال  ل      . 

   

* ي ت         و  ت ا    ا  ي  ال  ف 

 ال ا ج   ل  ا   ال ا       ا ي   وا   أو 

  ي   ت ا ل  أو    ا      ني     ا   

         ال  ا  و   ت        و    ا    

وت توي   ا  وان        .  ونتيج    ا الت ا    

 ي    ان تا  ل     و  و  ال  و  الت  تت ا    

       اال  وان  ال      ويت  

ج   ا .  

  

* يتول   ن    ا   أ نا  الت  ي  نتيج  اال ت ا  

  ا ي ت    ا ت  ا  تيا     ال ا  ال ا   أ نا  

   ي  الت  ي       :  

      ج  ال  ا   وت  ي  ت  ي  ا      - 

ال ا   ال  ا  ت  ي  ا 

الت       أج ا  ال     الت  ت      ا  - 

    ال ا   ال  ا ي  

*      ال  ا ي  ال وا   أو ال ي  ال ت ا ل   

    ت و        ل   نو              

     ا *  وال ا ين  ت    أوتو اتي يا   ي   

يت    و  و  و  ال  ا  و  ا ال  و   نظا   ل   

* وال يتول   ن    ا   أ نا  الت  ي     ي ت     

 ت  ي  أ نا  ال   ي .

* ت تا    ن ا   ي    ا       ال  ال  ا  

 نتظ   ال        ي   ال  و  ن  يا   

 وان  ا  ن    ال ا   . 

 

* ي ا        ا الج ا  :  

أن   ت    و ن  ا ت  ا       وا     - 

و  ا   ي     ج      ال  ا  ال  ي   ت    

وال  ي   ال يت  ت  ي  ا ت ا ا   ل    ن  

ا ت  ا    ا     ج  ي و  ال ا    ي ا أ   .  

 ال اج  ال  ت    ل يان  ا ج ا  ال ت      - 

   و    ت     . 

 ي ا    ي ا :  

أن ا ت    ت ت  ل  و  ال     نتيج  

  و  الت ا   .  

 

 

 





 -: Thermal Peelingالخمشيش بالطشق الحشاسيت 

 : Steam Peelingالتقشير بالبخار أو بالماء المؽلى   (3)•

 :  وتمتاز هذه الطريقة باآلتى  •

 . سهلة ، بسيطة  -1

 . نسبة الفاقد منخفضة   -2

 .  مثالية للطماطم والبطاطس   -3

فأنه يتم تقشيرها بالبخار تحت :  وفى حالة الثمار ذات القشور السميكة كالبطاطا  
فيتم تقشيره بالماء الساخن أو : أما البنجر . ىضؽط لتطرية القشرة ثم ازالتها 

 .  البخار تحت ضؽط 

وهذه الطريقة ذات كفاءة عالية فى التقشير ، والمخلفات الناتجة عنها أقل  •
والمصانع التى تتبع هذه الطريقة  تستعمل جهاز . من بعض الطرق األخرى

 100 – 80) على ضؽط ( ساعة / رطل بخار  1500 – 1000) تقشير يستهلك 
وتكاليؾ . ساعة / طن بطاطس أو جزر (  5-4)لتقشير (   2بوصة /رطل 

 .الصيانة مرتفعة 

 



 -:الخمشيش بالهىاء الساخن 

 : تمتاز هذه الطريقة باآلتى •

 .تحافظ على التركيب الكيماوى للثمار خاصة فيتامين ج  -1•

 . نسبة الفاقد منخفضة   -2•

 .تحافظ على الطبقات التى تحت القشرة  -3•

أنها ذات كفاءة ؼير عالية حيث  قد تتبقى : ويعاب عليها •

 .أجزاء من القشرة ملتصقة بالثمار 

 



 الخمشيش باللهب  (5)

 :  يعاب على هذه الطريقة •

 . كفاءتها ؼير عالية  -1•

 . اسوداد لون جسم الثمرة نتيجة تكوين مواد كربونية  -2•

 تؤثر على قوام المادة الؽذائية  -3•

 



 -:الخمشيش باسخخذام األشعت ححج الحوشاء 

رؼم أن هذه الطريقة مكلفة اال أنها تستخدم بنجاح كبير فى •

تستخدم حرارة تصل الى : حالة التفاح والبطاطا ، وفيها 

بدال %   2.5، وينخفض الفاقد فيها الى حوالى   0ؾ1500

 .فى حالة التقشير اليدوى%  20من 

 

 الت  ي   ا ت  ا  ال ي  ال ا   •

تستخدم هذه الطريقة بنجاح فى تقشير الفلفل األخضر الرومى •

 .  0ؾ 400باستخدام زيت درجة حرارته : 

 



 الخمشيش باسخخذام الخجويذ ثن الخفكيك (4)

ؼمرها : تستخدم بنجاح فى تقشير ثمار الطماطم عن طريق •
 0ق على درجة حرارة  صفر ؾ 15فى محلول ملحى لمدة 

وهذا يؤدى الى تكوين بللورات ثلجية نتيجة (  0م 32-) 
حدوث التجميد ، هذه البللورات الثلجية تؤدى الى تحطيم 

 –( البروتوبكتين)خاليا الطبقة التى تلى طبقة القشرة مباشرة 
 10لمدة /   0ؾ 86يلى ذلك رفع درجة حرارة الطماطم الى 

ونتيجة لهذه المعاملة يحدث انسياب لالنزيمات المحللة . ق 
للبكتين من الخاليا المالصقة للقشرة والتى تم تحطيمها بفعل 
البللورات الثلجية التى تكونت فى أول مرحلة مما يؤدى الى 

 .سهولة نزع القشرة الخارجية من ثمار الطماطم 

 

 



 Lye Peelingالخمشيش بالملىي   (5)

وهذه تستخدم بكثرة  أو بصفة أساسية فى تقشير ثمار الخوخ ، وأيضا قد تستخدم فى تقشير ثمار •
 .البطاطس والبطاطا 

طبقة الصفيحة )تأثير القلوى على الطبقات تحت البشرة : األساس فى هذه الطريقة يعتمد على •
حيث أن هذه الطبقات تتكون أساسا من مواد بكتينية قابلة للذوبان  ( Middle Lamellaالوسطى  

تكون كبيرة الحجم  -طبقة الخاليا البرانشيمية –بسهولة فى القلوى ، بينما الطبقات التى تلى ذلك 
ومن هنا كان من المهم مراعاة الحذر عند المعاملة بالقلوى بحيث . ومقاومة لفعل أو تأثير القلوى 

يحدث فقط فصل لطبقة الصفيحة الوسطى دونما التأثير على الطبقات التى تلى ذلك حيث وجد مثال 
أن استخدام تركيز عالى من القلوى لمدة طويلة يؤدى الى تكوين سطح : فى حالة ثمار الخوخ 

خشن به ندب ؼير مستحبة نتيجة لتأثير القلوى على الطبقات التى تلى ذلك ، وهى احدى عيوب 
 . التقشير بالقلوى فى حالة استخدام معامالت ؼير مضبوطة 

نجد أن سمك القشرة كبير لوجود طبقة الكيوتين :  فى حالة ثمار البطاطا أو البطاطس  ••
Cutin   لذا يستخدم تركيز عالى من القلوى ووقت أطول مقارنة بثمار الخوخ : ومطلوب ازالتها  . 

 (  ق2 -½ % ( /  4-2)أو % (  2 – 1.5:   )ثمار الخوخ •

 ق 8-6% ( / 15-8:     ) البطاطا أو البطاطس •

 



 يوخاص الخمشيش بالملىي باآلحً  •

 .    طريقة ذات كفاءة عالية حيث نسبة الفاقد قليلة  -1•

 .  طريقة سريعة وسهلة فى اجراءها   -2•

 .  تكاليفها بسيطة اذا اتبعت األساليب السليمة فى عملية التقشير -3•

 :   يو  الت  ي   ال  و   ••

 .  ثمن القلوى قد يكون ؼالى خاصة فى حالة ضرورة استعماله بتركيزات عالية  -1•

 .  أنه يتطلب استهالك كميات كبيرة من الماء للؽسيل بعد التقشير به ، مع حدوث مشاكل فى الصرؾ   -2•

 .  قد يتطلب المعاملة بمحلول حامض الستريك الزالة آثار القلوى وهذا أيضا له تكاليفه   -3•

يجب اتخاذ كافة االحتياطات لحماية العمال من القلوى ، فمن الضرورى ارتداء األحذية المطاط والقفازات المطاط  -4•
 .  والمالبس والنظارات الواقية من أية أضرار ناتجة عن التعرض للقلوى 

 .  البد أن يكون المصنع مزود بأجهزة انذار لالبالغ فورا عن حاالت االصابة واالستعداد الكافى السعاؾ هذه الحاالت  -5•

يتطلب استخدام القلوى اتباع الدقة العالية جدا فى تحضير المحاليل بالتركيزات المطلوبة ، وضبط درجات حرارتها ،   -6•
ومدة التعرض للمحاليل ، وكفاءة الؽسيل وأى اهمال فى ذلك قد يزيد من فقد التقشير أو على العكس قد يؤدى الى عدم تمام 

 .  التقشير

هيدروكسيد الصوديوم ، ولكن قد يستخدم مخلوط من هيدروكسيد : القلوى المستخدم أساسا فى عملية التقشير بالقلوى هو * •
على الرؼم من أن تأثير كربونات الصوديوم أقل من فعل وتأثير هيدروكسيد الصوديوم فى ) كربونات الصوديوم + الصوديوم 

 :  لأل  ا  التالي  ( التقشير 

 .  تقليل الفعل الكاوى للصودا الكاوية  -1•

 Canner’sويطلق على مثل هذا المخلوط  . تسهيل ازالة آثار القلوى المتبقية على سطح لمادة الؽذائية بعد التقشير   -2•
Alkaline  

 
 



  Blanchingالسلك   ( 8) 

تعتبر من أهم العمليات أو الخطوات التى تجرى على المادة •
الؽذائية الخام ، وهى تجرى على معظم الخضروات ما عدا 

البصل والثوم وبعض الفاكهة ألن المواد المسئولة عن النكهة 
فيستعاض . يحدث لها تطاير بالسلق : فى هذه المواد الخام 

الكبرتة كما : عن عملية السلق هذه بمعامالت أخرى مثل 
 . سيأتى ذكره فيما بعد 

أولية ( زمن + حرارة )هى معاملة حرارية : وعملية السلق •
قصيرة تجرى على المواد الخام بعد تجهيزها فى معظم 

 األحيان 

 



-:اهذاف عوليت السلك   

تثبيط نشاط األنزيمات كهدؾ رئيسى ، والموجودة طبيعيا فى المادة  -1•
لؽذائية والتى تحدث تأثيرات عكسية ؼير مرؼوبة فى جودة الناتج 

 : النهائى كاللون والنكهة والقيمة الؽذائية خاصة اإلنزيمات اآلتية

 .  التى تسبب تؽيرات فى النكهة  :  Catalazeإنزيمات الكاتاليز   ( أ •

 .  التى تسبب تؽير فى اللون    Peroxidazeإنزيمات البيروكسيديز  ( ب•

 .  التى تسبب تؽير فى القوام   Pectinazesإنزيمات البكتينيز  ( جـ•

التى تسبب أكسدة بعض المواد   Oxidazesإنزيمات األوكسيداز  ( د •
 .وفقدان القيمة الحيوية 

التى تسبب أكسدة بعض المواد    Phenolazesإنزيمات الفينوالز   ( هـ •
 .الفينولية وتحدث تؽير فى اللون 

 



 .  ازالة الروائح والطعوم الؽريبة الموجودة فى بعض المواد الؽذائية مثل القرنبيط والكرنب -2•

 

 Ultimate theوالتى تقلل من التفريػ الموجود داخل العبوة  Respiratory Gasesالتخلص من ؼازات التنفس   -3•
Vacuum       اذا حدث لها تحرير اثناء المعاملة الحرارية فى األؼذية المعلبة. 

تعتبر استكمال لعملية تنظيؾ أو ؼسيل المادة الؽذائية ، وبالتالى التخلص من أى آثار موجودة للمبيدات ، والقضاء على   -4•
 .  بعض الكائنات الحية الدقيقة التى ال تقاوم المعاملة الحرارية للسلق أى تقلل الحمل الميكروبى فتقلل من التؽيرات 

اال أن ذلك يعتبر عيب فى حالة . التخلص من المواد اللزجة أو المخاطية الموجودة فى بعض األؼذية مثل القلقاس   -5•
يضاؾ حامض الستريك خالل عملية السلق لتقليل خروج المادة : وفى هذا الصدد . وكذلك الباميا ( لن يوجد عرق)الملوخية 
 .  المخاطية 

مما يسهل من عملية ( الخبيزة/ السبانخ )كالخضروات الورقية   Shrinkageاحداث انكماش للؽذاء  = تقليل حجم الؽذاء   -6•
 .  التعبئة وهذا مهم من الناحية االقتصادية 

تساعد على طرد بعض الؽاات الموجودة فى الفراؼات البينية بالمادة الؽذائية ، وبالتالى تقلل من الضؽط الواقع على   -7•
 .  جدران العلبة خالل عملية التعقيم 

لها قبل  Hydrationلبعض المنتجات الؽذائية الجافة التى لم يكتمل اجراء عملية     Hydrationترطيب أو تبليل    -8•
 .  تعليبها 

 .  تحسين لون بعض المواد الؽذائية وخاصة الخضروات الورقية كالسبانخ   -9•

 .  تحدث طبخ جزئى لبعض األؼذية مما يجعلها أكثر نفاذية للماء   -10•

 .المساعدة فى ظهور بعض ألوان األؼذية مثل الجزر  -11•

 



 Blanchingطشق اجشاء عوليت السلك  
Methods 

 : هناك طريقتين أساسيتين للسلق هما •

   Hot water Blanchingالسلق بالماء الساخن   -1•

  Steam Blanchingالسلق بالبخار   -2•



 Hot waterالسلك بالواء الساخن  : أوال 
Blanching 

على الرؼم من أنها طريقة رخيصة : ) عيوب هذه الطريقة  •
 ( :وسهلة 

حدوث اتصال مباشر بين الماء والؽذاء مما يسبب فقد كبير  -1•
 .  فى العناصر الؽذائية  والفيتامينات القابلة للذوبان فى الماء 

 .  استهالك كميات كبيرة من الماء   -2•

 .  حدوث مشاكل فى الصرؾ  -3•

فى وجود سير ناقل دوار يقوم بنقل : وتتلخص هذه الطريقة •
المادة الؽذائية ليمررها وهى محمولة عليه على حوض به ماء 

ساخن يحدث لها تقليب داخله ، ثم تخرج المادة بعد ذلك محمولة 
 .على سير آخر عبارة عن سلسلة معدنية متحركة لنهاية الحوض 

 



 Steam Blanchingالسلك بالبخاس  : ثانيا 

 :  وهى طريقة أفضل من الطريقة السابقة ، وتتميز باآلتى •

 . تقلل من زمن السلق  -1•

حيث يستخدم بخار فقط  و ال نستخدم ماء ، فالبخار : تمنع حدوث تصلب للقصرة   -2•
 ( .ليس به كالسيوم) ليس به ما يؤدى لتصلب القصرة 

السلق بالبخار يحافظ على بعض العناصر الؽذائية والفيتامينات التى تذوب بالماء   -3•
 . حيث ال يوجد اتصال مباشر بين الؽذاء والماء 

فى وجود سير ناقل متحرك يقوم بنقل المادة لؽذائية لداخل حجرة : وتتلخص الطريقة •
البخار حيث تتعرض المادة الؽذائية لبخار ماء ساخن من خالل رشاشات خاصة ، وأثناء 

 . مرورها على السير يحدث لها تقليب وتخرج من نهاية الحجرة بعد نهاية السلق 

هو عدم تجانس عملية :  من عيوب السلق بالبخارمن عيوب السلق بالبخار عامة *  •
السلق باالضافة الى حدوث طبخ زائد لبعض قطع المواد الؽذائية ، وان أمكن التؽلب على 

طريقة السلق :    هذه العيوب ومنع حدوثها عن طريق استخدام طرق أخرى مثل
 المنفصل السريع 

•Individual Quick Blanching  التى وضعها العالمLAZAR    1971عام  . 

 



هو تعريض كل جزء من المادة الؽذائية الى :  واألساس فى هذه الطريقة•
البخار على الضؽط الجوى العادى لفترة قصيرة من خالل مرور المادة 

وخالل مرور المادة على هذا السير يحدث لها تقليب )الؽذائية على سير ناقل 
وبعد ذلك توضع المادة الؽذائية ( يفيد فى تجانس توزيع الحرارة على الؽذاء 

فى حجرات بدون تسخين أو دون الحاجة الى استخدام المزيد من الحرارة حتى 
 .  يحدث اتزان أو تساوى للحرارة 

 ( : ال  ي ا ) وقد أدى استخدام هذه الطريقة مقارنة بالطرق العادية الى اآلتى •

عدم حدوث طبخ زائد فى أماكن :( الناتج له نفس صفات الجودة من حيث •
 . دون األخرى وذلك بسبب التوزيع المتجانس للحرارة على المادة الؽذائية 

 . الحصول على قوام جيد •

 .  تثبيط جميع االنزيمات •

 . أقل  Nutrientنسبة الفاقد فى العناصر الؽذائية  •

 % .99نسبة الفقد فى حجم الماء المستخدم يقل بنسبة  •

 





Caring for your body  

means being careful what you put in it !! 


