
 حفظ االغذيت ببستخذام درجبث الحزارة المزتفعت

Using High Temperature of Food 
Preservation 

اسماعيل جالل/ اعداد دكتور   



تعتبر عملية حفظ االؼذية بالحرارة المرتفعة من أكثر الطرق •

 :وهناك طريقتان رئيسيتان . انتشارا في حفظ االؼذية 

 حفظ االؼذية بالتعليب  -1•

 حفظ االؼذية بالبسترة -2•



 حفظ االغذيت ببلتعليب

Preservation of Food by Canning 

 :  يقصد بالتعليب •

عملية حفظ الؽذاء في عبوات محكمة الؽلق مع استخدام التعقيم   
 . Thermal Sterilizationالتجاري 

مع  1تقرير ) وهناك فرق بين التعقيم الطبي والتعقيم التجاري 

 (ذكر استخدامات كال منهما في مجال التصنيع الؽذائي

تمر عملية الحفظ بالتعليب بعدة خطوات سنوضحها فيما •

 -:يلي

 اختيار الصنؾ المناسب من المادة الخام -1•

 



 النقل والفحص واالستالم -2•

 التخزين -3•

 الفرز -4•

 التشذيب -5•

 التدريج -6•

 الؽسيل -7•

 التقشير -8•

 التجهيز -9•

 



 السلق -10•

 التبريد -11•

 التعبئة في عبوات -12•

 الخلخلة -13•

 القفل المزدوج -14•

 التعقيم الحراري -15•

 التبريد  -16•

 التحضين -17•



 وضع البطاقات -18•

 التسويق -19•

 االستهالك -20•

)  عملية الحفظ بالتعليب تمر بعشرون مرحلة تسمي بالـ *  
flow sheet  ) قد تناولنا مايقرب عن احدي عشر في خطوات

 .االعداد ثم نستكمل ماتبقي منها للوصول الي المنتج النهائي



 التعبئت في عبواث -12

Filling in the Cans 

حيث تعبأ العلب بالكميات المناسبة من المادة الؽذائية بعد •

تجهيزها ثم يضاؾ اليها المحلول سواء الملحي أو السكري 

 .أو الزيت وخالفه

 -:هناك عدة أؼراض الضافة هذه المحاليل•

 

 -:بعض النقاط التي يجب مراعاتها عند التعبئة•



 طزق التعبئت

 -: Pumpingتعبئة ميكانيكية بالمضخات  -1•

 

 

 

  Valaesتعبئة ميكانيكية بالصمامات  -2•

 



 Exhaustingالخلخلت  -13

وهي عملية تسخين العلبة بمحتوياتها بعد عملية التعبئة ووضع •
 . Head Spaceالؽطاء بدون ؼلق لترك فراغ قمي 

 :وتهدؾ الي•

 

هو المسافة المحصورة مابين سطح المادة  -:الفراغ القمي * •
 .الؽذائية او وسط التعبئة وحافو العبوة

كمية الهواء التي تمت ازالتها من العبوة  -: Vacuumالتفريػ * •
فرق الضؽط مابين الضؽط الواقع علي جدران العبوة من ) 

/  معبرا عنه سم زئبق( الخارج والضؽط الواقع عليها من الداخل
 .  البوصه زئبق



 طزق اجزاء الخلخلت

   -:هناك ثالث طرق الجراء الخلحلة •

 :Hot Filling Methodالمليء الساخن  -1•

 

 -: Mechanical Methodالخلخلة الميكانيكية  -2•

 

 -: Steam Injectionالحقن بالبخار  -3•



   Double Seamingالقفل المزدوج  -14

تتم بعد الخلخلة مباشرة لقفل العبوة قفال مزدوجا محكما •
 .بواسطة آالت القفل المزدوج



  Sterilization التعقين التجبري -15

بعد قفل العبوة قفال محكما تعامل معاملة حرارية تتناسب مع  •

طبيعة المادة الؽذائية والعبوة لمدة زمنية معينة يعقبها تبريد 

 .مفاجيء

 -:وتهدؾ الي•

 

 

 

 -:انواع المعقمات•

 



 Coolingالتبزيذ  -16

تعتبر خطوة متتمة للتعقيم وفيها تبرد العبوات الي درجة •

وليست ( مئوي 50)درجة فهرنهيتي  100حرارة التقل عن 
 لدرجة حرارة الؽرفة  علل؟



 Incubationالتحضين -17

هذه الخطوة تمس مباشرة صحة وسالمة المستهلك فهي  •
 .تهدؾ الي ضمان عدم خروج اي عبوات فاسدة للسوق



 Labelingوضع البطبقبث  -18

بعد فترة التحضين المناسبة وفحص العبوات والتاكد من  

سالمتها عن طريق معامل مراقبة الجودة بالمصنع يتم لصق 

 .البطاقات علي العبوة

 ثم بعد ذلك التسويق واالستهالك•

 



 نشكر لكم حسن استماعكم•

 

 


