
 حفظ االغزٌت ببلتجمٍذ

ٌعتمد علً حفض درجة حرارة المادة الغذائٌة 

الً درجة حرارة أقل من الدرجة التً ٌتجمد 
 .علٌها السائل الخلوي فً الخالٌا



دسجت 18-ٌفضل حفظ المواد الغزائٍت المجمذة علً 

 لمبرا؟,مئوي 

النه عند هذه الدرجة المنخفضة من الحرارة ٌحدث بطء  -1•

شدٌد للتفاعالت الكٌمٌائٌة غٌر االنزٌمٌة كما ٌتاخر فعل عدٌد 

 .من االنزٌمات

ٌحدث اٌضا تثبٌط لالحٌاء الدقٌقة التً تتحمل الحرارة  -2•
 المنخفضة



 أنواع التجمٍذ

 :تبعا لسرعة التجمٌد هناك نوعان من التجمٌد•

  Slow Freezingتجمٌد بطىء  -1•

 Fast Freezingتجمٌد سرٌع  -2•



 :مقبسنت توضح الفشق بٍن التجمٍذ السشٌع والبطىء
Slow Freezing Fast Freezing 

تتجمد المادة الغذائٌة فى مدة ال تقل   -1

 عن عدة ساعات

  ساعة أو أقل½- تتجمد المادة الغذائٌة فى 1

- تتكون بللورات ثلجٌة كبٌرة الحج  وتنتشر 2

بدون ن ا  داخل وخار  الخالٌا ٌكون لها ت ثٌر 

مٌكانٌكى على الخالٌا وا نسجة فتزقها ن را 

 للضغط الكبٌر الواقع على الجدران الخلوٌة 

- تتكون بللورات ثلجٌة  غٌرة الحج  مع مها 2

داخل الخالٌا   وال ٌكون لها ت ثٌر مٌكانٌكى 

ممز  للخالٌا ن را النخفاض الضغط الواقع 

 على الجدران

 كمٌة كبٌرة Drip- السائل المنف ل بعد التفكٌك 3

% من وزن لمادة الغذائٌة  2قد ٌ ل الى 

 المجمدة 

 كمٌة  drip- السائل المنف ل بعد التفكٌك 3

 % من وزن المادة 5. قلٌلة قد ال تزٌد عن 

 الغذائٌة المجمدة 

- التجمٌد البط  ٌزٌد من فر ة تالم  المواد 4

الذائبة المركزة والمكونات الغروٌة مع أنسجة 

 الغذاء ن را لطول وقت التجمٌد

- التجمٌد السرٌع ٌقلل من الحد ا دنى لت ثٌر 4

التركٌز وذلك بتقلٌل الزمن الذ  ٌتالم  فٌه 

المكونات الغروٌة والمواد الذائبة المركزة مع 

أنسجة الغذاء أثناء مرحلة االنتقال من الحالة 

 غٌر المجمدة الى المجمدة .

- المادة الغذائٌة تفقد جزء كبٌر من الوزن 5

والقٌمة الغذائٌة ن را  حتواء السائل المنف ل 

 على الكثٌر من المغذٌات الذائبة

- المادة تحتف  بنسبة عالٌة من خوا  الجودة 5

 الغذائٌة 

- قد ٌحدث بعض الفساد أثناء التجمٌد ن را 6

 لطول المدة 

- حدوث الفساد غٌر وارد حٌث ال توجد 6

 فر ة لحدوث ذلك ن را لق ر المدة 

 



 الطشق المستخذمت فً التجمٍذ

 -: Immersion Freezingالتجمٌد بالغمر  -1•

 .تغمر المادة الغذائٌة مباشرة فً المواد المستخدمة فً التجمٌد•

 -:  Air Freezingالتجمٌد بالهواء -2•

تستخد  فً تجمٌد كثٌر من المواد الغذائٌة خا ة غٌر منت مة •

 :الشكل حٌث ٌستخد  الهواء الذي ٌت  تبرٌده اوال ث  ٌستخد  اما

 . Still air Freezingمجمدات هواء ساكن  -أ•

 . Air blast Freezingمجمدات هواء مدفوع  -ب•

• - Fluidized bed Freezing . 



 -: Contact Freezingالتجمٌد بالتالم   -3•

ٌت  التجمٌد عن طرٌ  مالمسة المادة الغذائٌة السطح معدنٌة •
موازٌة لبعضها ومفرغة من الداخل حٌث ٌمر بها المبخر 

 .الخا  بدورة التجمٌد

 -: Cryogenic Liquidالتجمٌد بغاز النٌتروجٌن السائل  -4•

ٌت  التجمٌد السرٌع عن طرٌ  تعرٌض المادة الغذائٌة •
عندما ٌتعرض )للنٌتروجٌن السائل الذي ٌتحول الً غاز 

وٌت  التحك  فً  درجة مئوي  196-حرارته ( للضغط الجوي
 .  حركة الغاز بواسطة مراوح خا ة


