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عناصر الغذاء الرئٌسٌة 

تعتبر التؽذٌة السلٌمة خط الدفاع األول لصحة اإلنسان وال ٌقتصر االهتمام بالتؽذٌة على توفٌر األؼذٌة لتكون فً 

 .المتوازنةد بل ٌجب االهتمام بكٌفٌة اختٌار الؽذاء وإعداده وتقدٌمه واإللمام بأسس التؽذٌة السلٌمة متناول الفر

هذا الطعام ضروري لإلنسان لٌمده بالطاقة والحٌوٌة  الطعام،تبدأ التؽذٌة بتناول الفرد كل ٌوم أنواعاً مختلفة من 

وٌمده أٌضاً بالمركبات التً تجعل أعضاؤه   األنسجة،كما ٌمده بمواد تبنً خالٌاه وتحافظ على سالمة  والنشاط،

  .وباستمرارالداخلٌة تعمل بدقة وحٌوٌة 

 

: الغذائًتعرٌف العنصر 

السابق ذكرها أو جمٌعها تسمى أي مادة كٌماوٌة موجودة فً الؽذاء تستطٌع أن تؤدي أي من الوظابؾ الثالث 

. عنصرا ؼذابٌا 

  :هًنات ربٌسٌة وتحتوي المواد الؽذابٌة على ستة مكو

.   الدهون -ٖ.        الكربوهٌدرات -ٕ.           البروتٌنات -ٔ

.  الماء   -ٙ     .المعدنٌةاألمالح  -٘.         الفٌتامٌنات  -ٗ
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دراسة عامة للبروتٌنات 

ن والنٌتروجٌن كربون والهٌدروجٌن واألكسجًالوتٌنات هً مواد كٌمٌابٌة عضوٌة تتركب من عناصر البر

.   وبعض البروتٌنات التً تحتوي بجانب هذه العناصر على عناصر الفسفور والكبرٌت والحدٌد والٌود

، والبروتٌنات جزبٌات كبٌرة معقدة التركٌب تتكون كل منها من وحدات بنابٌة صؽٌرة تسمى األحماض األمٌنٌة 

.  يء البروتٌنوتتحد هذه األحماض االمٌنٌة اتحاداً كٌمٌابٌاً فتكون جز

حمضاً وتختلؾ البروتٌنات فً قٌمتها الؽذابٌة حسب ما تحتوٌه  ٕٕواألحماض األمٌنٌة المعروفة عددها حوالً 

. من هذه األحماض األمٌنٌة 

 

:  وتنقسم األحماض األمٌنٌة إلى قسمٌن

:  حماض  مٌنٌة ضرورٌة  :-  والًال 

وهً مهمة لنمو . ها بالكمٌات الكافٌة وقت الحاجة إلٌها وهً األحماض األمٌنٌة التً ال ٌستطٌع الجسم أن ٌصنع

 . الجسم وحفظ التوازن النٌتروجٌنً ولذا ٌجب وجودها فً الؽذاء الٌومً ومن أمثلتها الهستٌدٌن والالٌسٌن 

 

:   حماض  مٌنٌة غٌر ضرورٌة  :- انٌاًال 

.  مٌات الالزمة وقت الحاجة إلٌهاوهً األحماض األمٌنٌة التً ٌستطٌع الجسم أن ٌصنعها حسب احتٌاجاته بالك

وال ٌستطٌع الجسم اختزان األحماض األمٌنٌة كما ٌخزن  ٌة ،وهً ال تقل أهمٌة عن األحماض األمٌنٌة الضرور

 . الدهن والجلٌكوجٌن 

.   وٌمكن الحصول على البروتٌن من المصادر الحٌوانٌة والنباتٌة

الحتوابه على كل األحماض الضرورٌة والبروتٌن الذي ٌأتً  وٌسمى البروتٌن الحٌوانً بالبروتٌن الكامل وذلك

من النباتات بالبروتٌن ؼٌر الكامل لعدم احتوابه على كل األحماض األمٌنٌة الضرورٌة بالكمٌات الكافٌة لجسم 

لذلك كان من الضروري أن ٌحتوي الؽذاء على خلٌط من البروتٌنات الحٌوانٌة والنباتٌة حتى ٌستطٌع . اإلنسان 

.  لجسم الحصول على جمٌع األحماض األمٌنٌة الالزمة له ا
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: وتٌنات وظائف البر

:   وظٌفة بنائٌة -1

بناء أنسجة وخالٌا الجسم المختلفة كما ٌقوم بإصالح وتعوٌض أنسجة الجسم التالفة والمستهلكة بٌقوم البروتٌن 

 . نتٌجة العمل والحركة وٌساعد على التبام الجروح والكسور

:   وظٌفة تركٌب مواد كٌمٌائٌة هامة فً الجسم -2

وهً تساعد على حمل األكسجٌن  ٌدخل فً تركٌب المادة الحمراء فً الدم والمعروفة بالهٌموجلوبٌن.  

 .واستهالكه 

تدخل األحماض األمٌنٌة فً تركٌب األنزٌمات وهً مواد بروتٌنٌة تساعد على عملٌات تجزبة المواد . ب

، كذلك تدخل فً تركٌب ل كعامل مساعد فً العملٌات الكٌمٌابٌة التً تحدث داخل الخلٌة الؽذابٌة كما تعم

.  الهرمونات التً تفرزها الؽدد الصماء لتنظٌم العملٌات الحٌوٌة فً الجسم

ٌلعب دورا هاما فً تكوٌن المواد المضادة  فً الدم وهو نوع من البروتٌنالجلوبٌولٌن ٌدخل فً تركٌب . جـ

 .إعطاء الجسم مناعة ضد العدوى لألمراض و

 

  :تنظٌمٌةوظائف  -3

ٌلعب البروتٌن دوراً كبٌراً فً تنظٌم حركة السوابل من وإلى الخلٌة ومن وإلى الدم كذلك ٌلعب دوراً كبٌراً فً 

كما ٌعمل البروتٌن . المحافظة على الضؽط األسموزي والمحافظة على التركٌب الطبٌعً للدم وسوابل الجسم 

ظ حموضة الدم الخفٌفة التً تمٌل قلٌال إلى القلوٌة وكذلك ٌعمل على المحافظة على تركٌز أٌونات على حؾ

. الهٌدروجٌن 

 

:   إمداد الجسم بالطاقة -4

بعد أداء البروتٌن لوظابفه البنابٌة والتنظٌمٌة فً حالة نقص الكربوهٌدرات والمواد الدهنٌة ٌمكن أن ٌقوم 

، فعند  اقة الالزمة فٌحرق البروتٌن محرراً طاقته بدالً من عمله الربٌسً فً البناءالبروتٌن بإمداد الجسم بالط

.  سعرات حرارٌة  (  ٗ) من البروتٌن فً الجسم ٌولد ( جم  ٔ) احتراق 

 

احتٌاجات الجسم من البروتٌنات 

واحد من البروتٌن تقدر كمٌة البروتٌنات الالزمة للشخص البالػ حسب وزنه ، فالشخص البالػ ٌحتاج إلى ؼرام 

. لكل كٌلو جرام من وزن الجسم 
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: على الجسم  ات  ر نقص البروتٌن

طوٌلة ٌضطر الجسم إلى هدم أنسجته فٌنقص الوزن وتقل نسبة البروتٌن فً الدم مما  اتنقص البروتٌن لفترعند 

 عند،  تورم الجسمٌؤدي إلى عدم توازن سوابل الجسم فٌتسرب الماء من الدم إلى أنسجة الجسم فٌؤدي إلى 

 .وهذا ٌسمى مرض الكواشٌوركوراألطفال 

:   مصادر البروتٌن الغذائٌة

  .الحٌوانٌةالمصادر  -ٔ

  .النباتٌةالمصادر  -ٕ
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الكربوهٌدرات 

 .الكربوهٌدرات مواد ؼذابٌة أساسٌة ضرورٌة لإلنسان 

وٌوجد فٌها عنصرا األكسجٌن  .نأكسجً ومواد كٌمٌابٌة عضوٌة تحتوي على كربون  وهً عبارة عن

مٌع لها رات من حٌث تركٌبها إلى ثالث مجاوتقسم الكربوهٌد. والهٌدروجٌن بنفس نسبة وجودهما فً الماء 

:   همٌتها فً تغذٌة اإلنسان

. السكرٌات األحادٌة و هذه ال ٌمكن تحلٌلها إلى وحدات أبسط منها أثناء الهضم ومن أمثلتها الجلوكوز  -ٔ

بٌة وهً التً ٌتألؾ كل جزء منها من جزبً من السكر األحادي وهً تتحلل أثناء الهضم سكرٌات ثنا -ٕ

 . إلى السكرٌات األحادٌة المكونة لها ومن أمثلتها السكروز أو السكر المعتاد

السكرٌات المتعددة وهً جزٌبات متحدة ٌتكون الواحد منها من عدد كبٌر من السكرٌات األحادٌة  -ٖ

 . لك السكرٌات األحادٌة المكونة لها ومن أمثلتها النشا والجلٌكوجٌنوتتحلل بالهضم إلى ت

 

مصادر الكربوهٌدرات 

أؼلب الكربوهٌدرات من أصل نباتً   

:  فوائد الكربوهٌدرات

تمد الكربوهٌدرات الجسم بالطاقة والحرارة الالزمة للعملٌات الحٌوٌة والحركة والعمل التً تحفظ  -ٔ

.  حرارة الجسم

الحتراق المواد الدهنٌة احتراقا كامال وفً ؼٌابها ٌحترق الدهن احتراقا ؼٌر كامل وجودها ضروري  -ٕ

 . وٌنتج عن هذه العملٌة مواد ضارة بالجسم

د الطاقة وجود المواد الكربوهٌدراتٌة فً الؽذاء ٌؽنً الجسم عن استعمال المواد البروتٌنٌة لتولً -ٖ

 . لعملٌات بناء األنسجة وتعوٌض ما تلؾ منهاتوافر المواد البروتٌنٌة  والحرارة وبذلك تعمل على

وهً تساعد على تنبٌه حركة  مثل السلٌلوز هٌدرات الجسم باأللٌاؾ ؼٌر القابلة للهضمتمد الكربو -ٗ

 . األمعاء وبذلك ٌسهل التخلص من الفضالت الجسمٌة

 

: هٌدرات فً الجسم ا ر نقص الكربو

نقص الكربوهٌدرات أما فً حالة  والهزال ،عؾ العام لٌومً إلى الضهٌدرات فً الطعام اٌؤدي نقص الكربو

وهذا النقص ٌكون عادة مصحوبا بنقص عام فً المواد الؽذابٌة  بالهزال الشدٌد إصابتهم  ألطفال ٌؤدي إلىعند ا

. وتٌنات والفٌتامٌنات وتعرؾ هذه الحالة باسم المرازمس ن مثل البراألخرى م
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 :المقترحةالحاجة الٌومٌة 

ٌومٌا وبمقدار ال ٌقل ه ء التؽذٌة إلى أن الجلوكوز من المصادر الضرورٌة للجسم وٌجب تناول شا منٌتفق علما

(  ٗ) من الكربوهٌدرات ٌولد ( جم  ٔ) ، علما بأنه عند احتراق  ؼرام من الكربو هٌدرات  ٌومٌا ٕ٘ٔعن 

. سعرات حرارٌة 
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 ونـــــــــالده

 

توفر استهالك المواد البروتٌنٌة  –لذا فهً مادة ؼذابٌة وقودٌة  –دهون من أهم مصادر الطاقة فً الجسم تعتبر ال

. فً ؼٌر أؼراض البناء والصٌانة وتدخل فً تكوٌن خالٌا الجسم 

 

التركٌب الكٌماوي للدهون  

كربوهٌدرات وٌزداد األوكسجٌن ، وهً نفس مكونات ال –الهٌدروجٌن  –تتكون من عناصر أولٌة هً الكربون 

عنصري الكربون والهٌدروجٌن فً المواد الدهنٌة ولذلك تسمى أحٌانا بالمواد الهٌدوكربونٌة ، والمواد الدهنٌة 

وتحتوى عادة على جلسرٌدات أحماض البالمتٌك ، . عبارة عن مركبات ألحماض دهنٌة متحدة مع الجلسرٌن 

.  األولٌك االستٌارٌك ،

بالمتٌات الجلسرٌن     ـــــــــسرٌن جل+ حمض دهنً بالمتٌك 

أولٌات الجلسرٌن     ـــــــــجلسرٌن + حمض دهنً أولٌٌك 

إستٌارات الجلسرٌن    ــــــــجلسرٌن + حمض دهنً إستٌارٌك 

على األزوت أو الكبرٌت أو الفسفور كما أنها أؼنى من  احتوابهاوتختلؾ الدهون عن البروتٌنات فً عدم 

. بوهٌدرات فً محتواها من عنصر الكربون ، لذلك فإن  قٌمتها الوقودٌة  تفوقهما البروتٌنات والكر

. سعرات حرارٌة (  9 )احتراقهمن الدهن عند ( جم  ٔ)وٌولد 

 

:  للجسم ونفوائد الده

وهً فً ذلك تفوق الكربوهٌدرات والبروتٌنات إذ ٌولد  تعتبر من المصادر الؽنٌة بالطاقة ، .ٔ

سعرات فً حٌن ٌولد الجرام الواحد من (  9) طاقة حرارٌة مقدارها  جرام واحد من الدهنٌات

 .سعرات فقط (  ٗ) الكربوهٌدرات أو البروتٌنات 

 ناعما،مظهر الجلد وتعطٌه ملمسا  وتحسن  الجسم،عازلة للمحافظة على حرارة تكون مادة  .ٕ

الصدمات  وتكون طبقة حول األحشاء الداخلٌة واألعضاء المختلفة فً الجسم فتحمٌها من

 .كما تكون أٌضا ؼشاء حول األعصاب لحماٌتها  محلها،وتحافظ علٌها فً 

 ، ك ، ـ ه ، د مل كمذٌب لبعض الفٌتامٌنات مثل أ ،تؤدي الدهنٌات وظٌفة هامة للجسم حٌث تع .ٖ

وبذلك تسهل امتصاصها إذ أن نقصها ٌؤدي إلى أعراض مرضٌة وهً تساعد على امتصاص 

                               .الذابب فٌها ( د  )ٌن الكالسٌوم بمساعدة فٌتام

فترة طوٌلة بالمعدة لذلك ٌشعر الشخص بالشبع كما  تعطً الشعور بالشبع إذ انه عند أكلها تبقى .ٗ

 . لك تؤخر إفراغ المعدة من الطعامذانه ٌقلل من اإلفرازات المعدٌة و ب
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كما أنها  ، لحرارٌة وٌعطٌها طعما مقبوالإضافة المواد الدهنٌة إلى األؼذٌة ٌزٌد من قٌمتها ا .٘

 .الهضمٌة وجعلها ملساء لتقوم بعملها  ةتقوم بتزٌٌت القنا

 

 :الٌومٌةالحاجة 

. الٌومٌةمن مجموع السعرات %  ٕ٘تقدر الحاجة الٌومٌة للفرد بحوالً 

 

 :الجسمعلً  ونا ر نقص الده

وٌؤدي إلى تأخر النمو ٌة الالزمة للجسم  ، األحماض الدهن ٌؤدي نقصه إلى أعراض مرضٌة نتٌجة لنقص بعض

كما أن نقصها ٌؤدي إلى نقص الفٌتامٌنات الذاببة فً  جلدٌة وتسمً االكزٌما ، وإصابة الجسم بااللتهابات ال

. الدهنٌات وما ٌنتج عنها من أمراض 

 

ماذا ٌنتج عن زٌادة تناول المواد الدهنٌة  

 .الهضمًعسر الهضم واضطراب الجهاز  -1

 .ة البدان -2

 .اإلناثوالعقم عند  الجنسٌة،أمراض وظٌفٌة مثل تصلب الشراٌٌن والسكري وضعؾ القدرة  -3

 

 :الدهون هم مصادر 

 .حٌوانٌةدهون  (ٔ

 .نباتٌةمصادر  (ٕ
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ة ـــــــــاقـالط

فظ توتؤدي أنسجة جسمه وأعضاؤه وظابفها ولكً ٌح هٌمد الطعام اإلنسان بالطاقة الالزمة لكً ٌؤدي عمل

الكربون والهٌدروجٌن هما العنصران  مواد الؽذابٌة ،وتأتً هذه الطاقة من أكسدة ال الداخلٌة ، بحرارته

ووحدة الطاقة  أٌضا ثانً أكسٌد الكربون والماء ،األساسٌان لتولٌد الطاقة عند أكسدتهما ، وٌنتج عن ذلك 

 . الحرارٌة بالنسبة لإلنسان هً السعر

 

 :السعرتعرٌف 

ار الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء درجة مبوٌة واحدة وٌعتبر ٌعرؾ السعر بأنه مقد

 .الشخصمادة ؼذابٌة ٌتناولها  الحرارة ولٌس السعر وحدة لقٌاس

 

 :الطاقةمصادر 

فً  كٌمٌابٌة مخزنة الشمس هً المصدر األساسً للطاقة حٌث تحول النباتات هذه الطاقة الشمسٌة إلى طاقة

وتٌنات وهً تعرؾ بأؼذٌة الطاقة وٌستعمل الجسم األكسجٌن ألكسدة وحرق هذه ات والدهون والبرالكربوهٌدر

األؼذٌة لتحرٌر الطاقة الكامنة بها حٌث ٌحولها الجسم إلى أنواع أخرى من الطاقة حسب الوظٌفة التً تؤدٌها 

أو طاقة  نٌكٌة لتقلص العضالت ،طاقة مٌكا مثال ذلك تحوٌل الطاقة الحرارٌة الناتجة من حرق هذه األؼذٌة إلى

كٌمٌابٌة لصنع مواد جدٌدة للجسم أو طاقة كهربابٌة لنقل اإلشارات العصبٌة أو طاقة حرارٌة لتنظٌم حرارة 

. الجسم 

وٌختزن الجسم الطاقة الزابدة والفابضة عن حاجته فً صورة دهون فً األنسجة الدهنٌة حٌث ٌمكن استعمالها 

. عند الحاجة 

هٌدرات فال ٌستطٌع الجسم أن ٌختزنها والطاقة التً مصدرها الكربوهٌدرات فً جسم اإلنسان تأتً أما الكربو

وللجسم قابلٌة لخزن المواد البروتٌنٌة فً  ه الطاقة تأتً وقت الحاجة إلٌها ،من الجلٌكوجٌن فً الكبد وهذ

.  اقة وهً ممكن أن تكون مصدر طوارئ للط ، وتٌناتت واألحشاء الؽنٌة بالبرالعضال

 

 :مقدار السعرات الالزمة للفردالعوامل التً تؤ ر على 

حسب السن والوزن والعمل والحرارة والحالة الجسمانٌة كما ٌحتاج النمو للطاقة اجات اإلنسان تًحاتختلؾ 

والحمل والرضاعة إلى مزٌد من الطاقة لمواجهة نمو الجنٌن وزٌادة حجم الرحم وتكوٌن الحلٌب والرضاعة 

تجدر اإلشارة إلى أن العمل والنشاط الفكري المعقد ال ٌؤثر على استعمال الطاقة ولكن إذا صحب هذا  ،للطفل 

. النشاط الفكري نشاط جسمانً عند ذلك ٌحتاج الفرد إلى طاقة أكثر 
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الفٌتامٌنات 

ناً فً تركٌبها الكٌمٌابً وفٌما ٌؤ ٌّ دي للجسم من وهً مركبات كٌمٌابٌة عضوٌة تختلؾ فٌما بٌنها اختالفاً ب

.   وظابؾ

 

  :وسط ذوبانهاوتنقسم الفٌتامٌنات إلى مجموعتٌن حسب 

 .الماءفً  تً تذوبمجموعة الفٌتامٌنات ال -1

تعتبر مجموعة هذه الفٌتامٌنات من األؼذٌة الوقابٌة وهً مركبات كٌمٌابٌة عضوٌة تجمعها صفة الذوبان فً 

 .العضوٌةالماء وعدم الذوبان فً الدهون أو المذٌبات 

وتلعب هذه المجموعة دوراً هاماً فً نشاط جمٌع األنزٌمات الالزمة التمام العملٌات الحٌوٌة المختلفة وال 

ٌستطٌع الجسم اختزان هذه الفٌتامٌنات ، وٌعتمد الجسم على الطعام لتوفٌرها له بالكمٌات الكافٌة 

 . والضرورٌة ، هذا وإذا زادت كمٌاتها عن حاجة الجسم فإنها تفرز خارجاً 

( حمض االسكوربٌك) و فٌتامٌن ج  ةوهذه تشمل مجموعة فٌتامٌنات ب المركب

 

:  (C ) فٌتامٌن جـ :  والًال 

ٌتكون من مادة كٌمٌابٌة عضوٌة ، حامض المذاق ٌذوب فً الماء والكحول وٌتلؾ بسهولة عند التعرض  

هذا الفٌتامٌن ثابت للقواعد ولكنه  للحرارة والهواء والضوء وٌتجزأ باألكسجٌن وخاصة فً الوسط القلوي كما أن

وٌفقد قسم منه ثابت نسبٌاً لألحماض ، وهو سهل االمتصاص فً القناة الهضمٌة وٌتلؾ بسهولة بعملٌات التجفٌؾ 

فً التملٌح والتخلٌل كما أنه ٌتلؾ عند التخزٌن والتقطٌع لذلك ٌفضل عدم تقطٌع الخضراوات والفاكهة إلى قطع 

 .كها معرضة للهواء بعد التقطٌع كذلك ٌفقد أثناء سلق الخضراوات أو نقعه فً الماء صؽٌرة كما ٌجب تجنب تر

 

  :فوائد فٌتامٌن جـ للجسم

وٌساعد على نضجها كذلك ٌساعد على امتصاص مادة الحدٌد ٌساعد فً تكوٌن كرٌات الدم الحمراء  -ٔ

 .التً تدخل فً تركٌب الدم 

 .ك بتقوٌة جدران األوعٌة الدموٌة وذلٌمنع فٌتامٌن جـ النزٌؾ فً خالٌا الجسم  -ٕ

كما ٌنشط عملٌات التأكسد  ٌقوم بوظٌفة العامل المختزل فً عملٌات االختزال واألكسدة داخل الخالٌا -ٖ

  .الخالٌاوالتبادل الؽذابً داخل 

ٌدخل فً تكوٌن المادة التً تربط خالٌا الجسم وتعرؾ بالكوالجٌن وهو عامل مهم أٌضاً فً التبام  -ٗ

 . الجروح 

 .علٌهاضروري لسالمة األسنان والعظام والمحافظة  -٘
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 :األمراض الناشئة عن نقص فٌتامٌن جـ

.  ٌؤدي نقص هذا الفٌتامٌن إلى فقر الدم كما ٌؤدي إلى أمراض اللثة  -ٔ

،  ٌؤدي نقص هذا الفٌتامٌن لفترة طوٌلة إلى مرض األسقربوط وهو ٌصٌب اللثة وٌسبب النزٌؾ فٌها -ٕ

 .ا إلى عدم سرعة التبام الجروح ، وتقل مقاومة الجسم ضد األمراض وٌؤدي نقص الفٌتامٌن أٌض

 

  :مجموعة فٌتامٌن ب المركب:  انٌاًال 

مجموعة هذه الفٌتامٌنات ضرورٌة للمحافظة على جمٌع خالٌا الجسم بحالة جٌدة كما أنها تعمل كمواد مساعدة 

  .الجسمفً العملٌات الحٌوٌة التً تولد الطاقة داخل 

 

  :ال ٌامٌن( 1ب )فٌتامٌن 

من المواد الؽذابٌة الهامة للجسم وهو قابل للذوبان فً الماء وال ٌتأثر بعملٌات التجفٌؾ والتجمٌد وال ٌتأثر 

، ولكنه قابل للتأكسد وؼٌر ثابت فً القلوٌات وٌتأثر بالحرارة العالٌة إذا سخن لفترة طوٌلة ، وأمالح باألحماض 

كل التفاعالت وعملٌات تولٌد الطاقة التً ٌتحرر فٌها ؼاز ثانً أكسٌد  هذا الفٌتامٌن مع الفسفور تدخل فً

الكربون ، لذلك ٌلزم الثٌامٌن لكل الخالٌا الحٌة لكً تستطٌع خمابرها الحٌوٌة تولٌد الطاقة الخاصة من 

. الكربوهٌدرات ، وال ٌختزن هذا الفٌتامٌن فً الجسم 

 

:  فوائد الفٌتامٌن للجسم 

كما أنه ضروري لفتح الشهٌة وفً عملٌات الجسم ري إلتمام عملٌات تمثٌل الكربوهٌدرات هذا الفٌتامٌن ضرو

، كذلك وجوده مهم لعملٌات النمو الطبٌعً عند األطفال وضروري لقٌام الجهاز الهضمً بوظابفه  الهضم

.  الفسٌولوجٌة وحفظ األعصاب 
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 :نقص الفٌتامٌن

تمثٌل المواد الكربوهٌدراتٌة نتٌجة لنقص اإلنزٌم الذي ٌنتج عن اتحاده  ٌؤدي نقص هذا الفٌتامٌن إلى اختالل فً

بالفسفور، كما ٌؤدي نقص الفٌتامٌن إلى فقد الشهٌة وعسر الهضم وظهور النوبات العصبٌة والصداع المستمر 

. والتهاب األعصاب وتوقؾ نمو األطفال 

ٌعرؾ بالبري بري وٌؤدي هذا المرض  أما فً حاالت النقص الشدٌد فإنه ٌظهر على الشخص أعراض مرض

 .إلى التهاب فً األعصاب السطحٌة مما ٌؤدي إلى اختالل النشاط العضلً

وتظهر أعراض هذا المرض فً البالد التً تعتبر األرز ؼذاء ربٌسا لها ألن عملٌة التبٌٌض تفقد األرز قشرته 

 .الفٌتامٌنالتً تحتوي على هذا 

 .كافٌةعد تعاطً الفٌتامٌن بكمٌات وتزول أعراض هذا المرض سرٌعا ب

 

الربٌوفالفٌن  2فٌتامٌن ب 

 . ٌتكون هذا الفٌتامٌن من مادة كٌمٌابٌة تذوب فً الماء مكونة محلوالً ٌتمٌز بومٌض أصفر مخضر

ال ٌتأثر بالحرارة واألكسدة ولكنه ٌتـأثر بالضوء واألشعة فوق البنفسجٌة وال ٌتأثر باألحماض ولكنه ٌفسد 

. ، ال ٌتأثر بعملٌات التجفٌؾ والتحمٌر بالقواعد 

 

: فوائده للجسم

ٌلعب هذا الفٌتامٌن دوراً هاماً كعامل مساعد أو إنزٌم فً كثٌر من العملٌات الحٌوٌة داخل الجسم وكذلك فً 

  .الطاقةعملٌات تمثٌل 

 

  :نقص الفٌتامٌن فً الجسم

والتهاب اللسان واللثة وتؽٌر لون الؽشاء المخاطً ٌؤدي نقص هذا الفٌتامٌن إلى تشقق فً زواٌا الفم والتهابه 

.  للشفاه وقد تظهر التهابات شدٌدة على الجلد وفً سقؾ الحلق وحول األنؾ 

 

  :حاجة الجسم الٌومٌة

تتوقؾ الكمٌة التً ٌجب تناولها من هذا الفٌتامٌن على السعرات الحرارٌة التً ٌحتاجها الفرد وقد وجد أنه ٌكفً 

. للمرأة البالؽة  ٖ،ٔرجل البالػ وملٌؽرام لل ٘،ٔ
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 :مصادره

  .النباتٌة وٌوجد هذا الفٌتامٌن فً المأكوالت الحٌوانٌة 

 

.   الخضراوات الورقٌة والحبوب والخمٌرة والبقول: المصادر النباتٌة 

 

 . القلب والكالوي والكبد والحلٌب ومنتجاته واللحم والبٌض : المصادر الحٌوانٌة 

 

 :النٌاسٌن

 .القلوٌاتأحد الفٌتامٌنات التً تذوب فً الماء وهو ال ٌتأثر بالحرارة واألحماض الخفٌفة وال  وهو

 

   :وظائفه فً الجسم

ٌدخل هذا الفٌتامٌن فً تركٌب جزء األنزٌمات المساعد األول واألنزٌم المساعد الثانً وهما ٌساعدان األنزٌمات 

.  خالٌا بطرٌقة التأكسد واالختزال التً تدخل فً العملٌات الحٌوٌة الهامة داخل ال

 

 :نقص الفٌتامٌن

: ٌؤدي نقص هذا الفٌتامٌن إلى مرض ٌعرؾ باسم البالجرا ومن أعراض هذا المرض ما ٌأتً

  .الشمساألجزاء المعرضة ألشعة  وخاصة فًخشونة الجلد واحمرار البشرة  -ٔ

كذلك  أملس،كما ٌبدو لونه أحمر أو  التهاب الفم والحلق واألؼشٌة المخاطٌة والشعور باأللم فً اللسان -ٕ

 .اإلسهالٌحدث التهاب فً األؼشٌة المبطنة للمعدة واألمعاء مما ٌسبب 

ٌسبب نقصه أٌضاً اختالل فً الجهاز العصبً فٌؤدي ذلك إلى القلق واألرق والخوؾ والنسٌان وقد  -ٖ

 .ٌؤدي هذا إلى التخلؾ الذهنً 

 .وضمورهاشخص بالشلل نتٌجة لضعؾ العضالت الضعؾ العام وانهٌار قوى الجسم وقد ٌصاب ال -ٗ

وٌنتشر مرض البالجرا فً المناطق التً تعٌش على الذرة كطعام أساسً ألن الذرة ال تحتوي على الترٌبتوفان 

، وتزول األعراض لهذا المرض بسرعة وهو الحمض األمٌنً الذي منه ٌستطٌع الجسم تصنٌع هذا الفٌتامٌن 

. عند تعاطً هذا الفٌتامٌن 
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  :الحاجة الٌومٌة

ملٌؽرام ٌومٌاً ، تزداد فً حالة  ٖٔملٌؽرام ٌومٌاً فً حالة الرجل والمرأة  8ٌٔكفً أن ٌتناول الشخص البالػ 

 .الحمل والرضاعة 

 

  :المصدر الغذائً

ٌوجد فً الكبد واللحوم والسمك والبقول والفول السودانً كما ٌمكن أٌضا تصنٌعه داخل الجسم من حامض 

. بتوفان التري

 

 :البٌرودوكسٌن 6فٌتامٌن ب

وهو مادة كٌمٌابٌة قابلة للذوبان فً الماء وٌتكون من هذه المادة مجموعة من المركبات لها نفس تأثٌر هذا 

الفٌتامٌن وتسمى البٌرودوكسامٌن والبرٌدوكسال وكلها مواد متقاربة التركٌب ٌتحول بعضها إلى بعض داخل 

. ولكنه ٌتلؾ باألشعة فوق البنفسجٌة وكذلك ٌتلؾ فً وجود األكسجٌن تامٌن بالحرارة ، الخالٌا وال ٌتأثر هذا الفً

 

  :وظائفه فً الجسم

ٌدخل فً كثٌر من العملٌات الحٌوٌة كإنزٌم مساعد وٌلعب دوراً هاماً فً تمثٌل األحماض األمٌنٌة داخل الجسم 

. الطاقة ، كما أنه ضروري أٌضا للصحة العامةكذلك ٌؤدي دورا هاما فً تمثٌل األحماض الدهنٌة وفً إطالق ،

 

 :ما ٌسببه نقص هذا الفٌتامٌن فً الجسم

من أهم أعراض نقص هذا الفٌتامٌن االلتهابات الجلدٌة والتهاب األعصاب واضطرابات فً الجهاز العصبً 

نقص الدم وضعؾ العضالت والتهاب الشفاه واللسان وفً بعض األحٌان ٌؤدي نقصه إلى الؽثٌان كما ٌسبب 

.  والتشنجات العضلٌة وعدم توازن الحركة 

 

 :البٌوتٌن

ٌطلق هذا الفٌتامٌن اسم الواقً من ضرر بٌاض البٌض وهو سرٌع الذوبان فً الماء الساخن وال ٌتحلل بالحرارة 

  .وباألكسجٌنوإنما ٌتأكسد بسرعة وٌتحلل باألحماض والقلوٌات وٌتلؾ باألشعة فوق البنفسجٌة 
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  :فً الجسموظائفه 

ٌعمل هذا الفٌتامٌن كأنزٌم مساعد فً تمثٌل األحماض المختلفة فً الجسم كما ٌعمل على تمثٌل المواد 

الكربوهٌدراتٌة وكحامل وناقل للهٌدروجٌن وثانً أكسٌد الكربون فً العملٌات الحٌوٌة التً تحدث فً الجسم ، 

وقد وجد أن تعاطٌه بكمٌات وافرة فً حالة أكل البٌض كما ٌلعب دوراً فً تمثٌل األحماض الدهنٌة ؼٌر المشبعة 

. النٌا ٌحمً الجسم من ظهور أعراض نقصه 

 

  :نقص هذا الفٌتامٌن هما ٌسبب

ٌؤدي نقص هذا الفٌتامٌن إلى التهاب الجلد واضطراب األعصاب واألرق واأللم فً العضالت واألنٌمٌا الخفٌفة 

.  األمراض  وإلى فقدان الشهٌة وعدم القدرة على مقاومة

. ولكن نقصه قلٌل الحدوث ألنه ٌصنع فً الجسم بواسطة البكتٌرٌا التً تعٌش فً األمعاء وتشٌده بكمٌات كافٌة

 

 :حمض البانتو ٌنك

  .والقلوٌاتوهو أحد أفراد فٌتامٌنات ب المركب وهو قابل للذوبان فً الماء وٌتحلل باألحماض 

 

:  فوائده للجسم

الضٌق واأللم فً البطن وسهولة : فً الجسم إلى ظهور أعراض ممٌزة نذكر منها ٌؤدي نقص هذا الفٌتامٌن 

.  لعضالت وضعؾ النشاط العضلً االعدوى كما ٌؤدي إلى خلل فً الؽدة فوق الكلى واختالل فً األعصاب و

 

  :حمض الفولٌك

ت والوسط المتعادل وٌسهل هذا الفٌتامٌن ضعٌؾ الذوبان فً الماء وهو سرٌع التأثر بالحرارة وٌتلؾ فً القلوٌا

  .الشمسفقده أثناء الطهً أو التخزٌن كما ٌتأثر وٌفقد فاعلٌته أٌضا بضوء 

 

  :فوائده للجسم

هذا الفٌتامٌن ضروري لنقل المجموعات الكربونٌة فً العملٌات الكٌمٌابٌة الالزمة النتاج المواد الحٌوٌة الهامة 

المركبات تساعد على نضج الكرات الدموٌة الحمراء فً نخاع والمعروفة باسم البروتٌنات النووٌة ، وهذه 

.  العظام ، وؼٌابها بالتالً ٌؤدي إلى فقر الدم أو األنٌمٌا وهو ٌعتبر عالجا لبعض أنواع األنٌمٌا 
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   :نقص الفٌتامٌن

خذ وتتحسن هذه األعراض بعد أ واإلسهال،وٌصحب هذا النقص نوع من األنٌمٌا والتهاب الفم واألمعاء 

  .الحمراءكما ٌسبب نقص الفٌتامٌن عدم نضج كرات الدم  الفٌتامٌن،

 

 :12فٌتامٌن ب

مركب بلوري أحمر ٌحتوي على الفسفور والكوبلت ، وهو ٌتحلل بالمواد الحمضٌة والقلوٌة والضوء ، وقابل 

.  للذوبان فً الماء وال ٌتأثر بالحرارة ولكنه ٌتلؾ باألشعة فوق البنفسجٌة 

 

:  جسم فوائده لل

ٌلعب هذا الفٌتامٌن دورا هاما فً العملٌات الكٌمٌابٌة الحٌوٌة إلنتاج المواد التً تدخل فً تركٌب البروتٌنات 

واألنزٌمات واألحماض النووٌة التً ال حٌاة بدونها ، كما أنه ضروري لنضج الكرٌات الحمراء فً نخاع العظام 

.  ، وهو أٌضا ضروري لنشاط  األنسجة العصبٌة 

 

:   قصه فً الجسم ن

األعصاب  ءةكما ٌؤثر نقصه على كفا. نقص هذا الفٌتامٌن ٌؤدي إلى نوع من فقر الدم ٌسمى األنٌمٌا الخبٌثة 

.  السطحٌة ومقدرتها على اإلحساس وتلتهب وقد تؤدي إلى الوفاة 

 

 .فً الدهون  تً تذوبمجموعة الفٌتامٌنات ال -ٔ

زن فً توالزابدة منها عن حاجة الجسم ٌخ وتذوب فً الدهون ذوبان فً الماءوهذه الفٌتامٌنات عدٌمة ال

، حٌث أنه ال ٌمكن للجسم التخلص من  األنسجة وقد ٌؤدي الزٌادة الكبٌرة منها إلى أعراض مرضٌة

.  الزابد منها كما هو الحال فً الفٌتامٌنات الذاببة فً الماء

 ( . H )، هـ  ( K )، ك (  D )د ( A)والفٌتامٌنات الذاببة بالدهون هً أ 
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  :ائبة فً الماءالفٌتامٌنات الذ -1

  :حاجة الجسم الٌومٌة

تتوقؾ حاجة الجسم الٌومٌة من الثٌامٌن على ما ٌتناوله اإلنسان من الكربوهٌدرات وأطعمة الطاقة التً ٌمثلها 

. الجسم 

.  لٌؽرام للرجل البالػم ٗ،ٔو وتقدر حاجة اإلنسان من الفٌتامٌن بمعدل ملٌؽرام واحد للمرأة البالؽة 

 

مصادره 

 .حٌوانٌةمصادر نباتٌة وأخرى 

 

الفاصولٌا والفول :  ، البقول مثل ، الحبوب الكاملة وات المورقةا، الخضر جنٌن القمح الكامل:  النباتٌة

  .السودانً والحمص والباقالء والبندق والجوز واللوز والخمابر 

 .اعها الكبد والكالوي واللحوم بأنو:  الحٌوانٌة

 

  :لفٌتامٌنات الذائبة فً الدهونا -2

 : ( A) فٌتامٌن   

بعضها منتشرا فً البالد ٌعتبر هذا الفٌتامٌن من أهم الفٌتامٌنات ألن نقصه ٌؤدي إلى أمراض خطٌرة ما زال 

وهو مركب عضوي ٌتكون من مادة الكار وتٌن وهً صبؽة صفراء موجودة فً الفواكه والخضراوات  النامٌة ،

 وٌسمى فٌتامٌن  الفعال ،( أ ) م خاص إلى فٌتامٌن داخل األمعاء وفً الكبد بفعل أنزي وتتحول

أٌضا بالفٌتامٌن المضاد لجفاؾ الملتحمة  وبالفٌتامٌن ضد العدوى وهو ؼٌر قابل للذوبان فً الماء وال ٌتأثر ( أ ) 

رارة فوق المابة إذا كان معرضا بحرارة الطبخ العادٌة ولكنه ٌتلؾ باألكسدة واألشعة فوق البنفسجٌة وبالح

وكذلك ٌتلؾ إذا ترك فترات طوٌلة فً الدهون أو . لألكسجٌن كما ٌحدث فً عملٌة قدح الزبدة لعمل السمن منها 

.  تأثر باألحماض أو القواعد نه ال يكول معرضة للهواء كما ٌتلؾ بالتجفٌؾ ،الزٌوت ال

الفٌتامٌن ٌستطٌع الحصول علٌها مما ٌتناوله من أطعمة  وحدة دولٌة من هذا ٓٓٓ٘وٌحتاج الشخص البالػ إلى 

  .الفٌتامٌنتشمل مصادر حٌوانٌة ونباتٌة لهذا 
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  :الجسمفً (   ) وظٌفة فٌتامٌن 

ٌلزم وجود هذا الفٌتامٌن لنمو الخالٌا واألنسجة السطحٌة التً تؽطً الجسم بواسطته تستطٌع هذه الخالٌا القٌام 

على تكوٌنها وتركٌبها كما أنه ٌساعد على النمو الطبٌعً فً األطفال ووجوده ٌمنع جفاؾ بوظٌفتها وأن تحافظ 

.   البشرة وبذلك ال ٌتشقق الجلد وٌكون عرضه لإلصابة بالمٌكروبات

  .األبصاروٌلعب هذا الفٌتامٌن دورا ربٌسٌا فً عملٌة 

لألجهزة الداخلٌة فٌساعد فً مقدرتها على كما أن وجود هذا الفٌتامٌن ضروري لصحة األؼشٌة الطالبٌة المبطنة 

كما أن  وفقدان البصر ،القرنٌة فٌمنع التهاب العٌن  قلةجفاؾ م وٌساعد وجوده على عدم ، مراضمقاومة األ

إلى عدة أعراض ( أ ) وجوده الزم وضروري لتنظٌم حركة التمثٌل الؽذابً داخل الجسم وٌؤدي نقص فٌتامٌن 

 . مرضٌة 

 

 :امٌنالفٌت عراض نقص 

كذلك  على مقاومة اإلصابة بالمٌكروبات ،جفاؾ الجلد واألؼشٌة المخاطٌة مما ٌقلل من قدرة هذه األنسجة 

جفاؾ ملتحمة العٌن والقرنٌة وتجؾ إفرازات ؼدد الدموع بسبب جفاؾ خالٌاها وبذلك تتعرض العٌن لاللتهابات 

. التً قد تسبب فقدان البصر تماما 

مٌن إلى العشى اللٌلً وهذا المرض ٌتمتع صاحبه بنظر عادي فً ضوء النهار المعتاد كما ٌؤدي نقص هذا الفٌتا

.  وٌنقص وٌضعؾ بصره فً المساء بسبب اختالل عملٌة اإلبصار التً ٌلعب فٌها هذا الفٌتامٌن دورا ربٌسٌا 

وٌتساقط شعر  فال ونقص وزن الجسم وفقد الشهٌة ،إلى تأخر النمو فً األط( أ ) كذلك ٌؤدي نقص فٌتامٌن 

كما ٌساعد نقصه على سهولة اإلصابة باألمراض المعدٌة وعدم المقدرة  لرأس بسبب جفاؾ خالٌا جلد الرأس ،ا

.  على مقاومتها 

 

 :( D) فٌتامٌن د 

هو أحد مكونات أؼذٌة الوقاٌة وٌعرؾ بالواقً من الكساح وهو ال ٌمد الجسم بطاقة أو مواد بنابٌة وإنما وجوده 

وٌتكون من مادة كٌمٌابٌة عضوٌة قابلة للذوبان فً الدهون وال تتأثر  ولٌن العظام ، ضد الكساح مً الجسم ٌح

كذلك ال ٌتأثر هذا الفٌتامٌن بالقواعد واألحماض وهو سهل . بالحرارة المرتفعة حتى فً وجود األكسجٌن 

.  ٌة االمتصاص فً األمعاء وٌساعد على امتصاص هذا الفٌتامٌن وجود األمالح الصفراو
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:  وظٌفته للجسم 

  .و األسنانٌساعد على امتصاص الكالسٌوم والفسفور وبناء العظام 

 لونقصه فً الطعام ٌؤثر فً عملٌة امتصاص الكالسٌوم والفسفور من األمعاء وتق ضروري للنمو الطبٌعً ،

ع تركٌزهما فً الدم إلى كمٌتها فً الدم عن المعدل الطبٌعً مما ٌجعل الجسم ٌحصل علٌهما من العظام لٌرج

.  والكساح لدى األطفال  لدى البالؽٌن المعدل الطبٌعً وهذا ٌؤدي إلى لٌن العظام

طوٌلة ٌؤدي إلى  فهو إذا زاد تعاطٌه بكمٌات كبٌرة ولفترات دة هذا الفٌتامٌن فً الجسم مضار ،ولكن لزٌا

دة محتوى الدم من الكالسٌوم واحتمال والخمول مع زٌا ٌة من مثل القًء ، اإلسهال ، الصداع ،أعراض مرض

وإلزالة هذه األعراض ٌوقؾ تعاطً الفٌتامٌن فً الحال مع  األوعٌة الدموٌة الكبٌرة والكلى ،ترسبه فً القلب و

.  اإلقالل من األؼذٌة الؽنٌة بالكالسٌوم 

 

  :الفٌتامٌنحاجة اإلنسان من 

.  وحدة دولٌة  ٓٓٗتقدر حاجة اإلنسان الٌومٌة من هذا الفٌتامٌن بحوالً 

 

:  نقص الفٌتامٌن 

وهو مرض ٌصٌب األطفال فً السنة األولى والثانٌة بعد الوالدة وٌظهر فً صورة تشوهات بالجسم  :الكساح -ٔ

  .الساقٌنوتقوس فً عظام 

عند الكبار ٌسبب لهم لٌن العظام وٌنتشر هذا المرض خاصة بٌن النساء  نقص الفٌتامٌنفً حالة حدوث  -ٕ

  .التؽذٌة ه فًٌن فً فترات متقاربة باإلضافة إلى نقصدأطفاال متعد ٌنجبني التال

 

  :( k) فٌتامٌن ك 

ٌعتبر فٌتامٌن ك من األؼذٌة الوقابٌة التً تلعب دورا هاما فً عملٌة تجلط الدم وهو ٌتكون من مادة كٌمٌابٌة 

بان فً الماء وٌتأثر بالضوء والقلوٌات وهو ؼٌر قابل للذو رة فً الدهون والزٌوت الحٌوانٌة ،عضوٌة توجد بكث

البكتٌرٌا التً تعٌش فً كما أنه ٌتكون داخل الجسم بفعل  بسرعة ولكنه ال ٌتأثر بالحرارة ، واألحماض وٌتأكسد

.  ولهذا السبب ٌندر حدوث نقص فً هذا الفٌتامٌن فً األحوال العادٌة  األمعاء ،

 

:  فوائده للجسم 

:  نذكر منها  للجسم هامهٌؤدي هذا الفٌتامٌن وظابؾ 

كما ٌستعمل فً عالج النزٌؾ الحاد عن  رومبٌن التً تعمل على تخثر الدم ،ٌساعد على تكوٌن مادة البروث

 . طرٌق الحقن البطًء
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:  نقص الفٌتامٌن 

 النزٌؾ الحاد كما ٌحدث فً األطفال حدٌثً الوالدة وٌكون السبب أنه ال توجد كمٌة كافٌة مختزنة من هذا -ٔ

حتوي أي كابنات الفٌتامٌن فً جسم هؤالء األطفال تكفٌهم حتى تظهر البكتٌرٌا فً أمعابهم المعقمة والتً ال ت

.  ولعالج هذا النزٌؾ ٌعطً األطفال فٌتامٌن ك  حٌة عند والدتهم ،

جة ذلك ونتً تصنٌعها فً الكبد عند البالؽٌن ، ٌؤدي نقص هذا الفٌتامٌن إلى نقص مادة البروثرمبٌن وعدم -ٕ

.    هطول مدة تخثر الدم وعدم تجلط

 

 :األمالح المعدنٌة

األمالح المعدنٌة عناصر ؼٌر عضوٌة تلعب دورا حٌوٌا هاما فً جسم اإلنسان فهً تدخل فً بناء العظام 

  .واألسنان

 

  :الكالسٌوم

  .ألخرىاٌعتبر الكالسٌوم من المعادن الهامة فً الجسم وهو ٌوجد بالجسم بكمٌات تفوق األمالح 

:  وللكالسٌوم وظابؾ صحٌة كثٌرة نذكر منها 

  .واألسنانالزم لتكوٌن ونمو وحفظ العظام  -ٔ

  .االنقباضضروري لتنظٌم ضربات القلب كما ٌساعد العضالت على  -ٕ

  .النزٌؾضروري لتخثر الدم ووقؾ  -ٖ

  .الخلٌةٌدخل فً العملٌات الحٌوٌة داخل  -ٗ

 

:  عراض اآلتٌة ونقص الكالسٌوم ٌؤدي إلى األ

.  عدم تكون العظام والكساح عند األطفال  -ٔ

. لٌن العظام عند الكبار كما ٌؤدي نقصه إلى أن تصبح األسنان هشة عند الكبار والصؽار -ٕ

.   عدم تخثر الدم وصعوبة توقؾ النزٌؾ مما ٌؤدي إلى فقر الدم  -ٖ

.  ط فً قوة العضالت ٌؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب كما ٌؤدي إلى انحطا -ٗ

.  كما ٌؤدي نقصه المتزاٌد إلى نقص الكالسٌوم فً مادة األعصاب مما ٌسبب حدوث آالم عصبٌة 
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  :الحدٌد

جرامات من  ٘ -ٗ  وٌحتوي جسم اإلنسان الكامل النمو على حوالً الجسم،د الحدٌد بكمٌات ضبٌلة فً ٌوج

كما  ،  والربة والشعر المخ ، العضالت ، الكلى ، الكبد ،: ل ة الجسم المختلفة من مثالحدٌد موزعة فً أنسج

وعلى الرؼم من وجوده بكمٌات صؽٌرة إال لكبد والكالوي والنخاع بالعظام ، ٌخزن الزابد عن حاجة الجسم فً ا

أنه من األمالح الضرورٌة جدا التً ٌحتاجها الجسم ألنها عنصر هام فً تركٌب هٌموجلوبٌن الدم وهً تلك 

دة الحمراء الموجودة فً كرٌات الدم والتً لها المقدرة على نقل وحمل األكسجٌن من الربتٌن إلى أنسجة الما

فً أداء  حٌث ٌؤكسد ما بها من طعام فٌولد الطاقة الحرارٌة التً تستعملها تلك األنسجة المختلفة  الجسم المختلفة

حامال ما ٌنتج من ثانً أكسٌد الكربون إلى الربتٌن  ثم ٌعود الهٌموجلوبٌن مع الدم ا الحٌوٌة فً الجسم ،وظابفه

.  حٌث ٌطرد مع الزفٌر 

 

:  وظٌفته فً الجسم 

ٌدخل الحدٌد فً تركٌب الدم وهو الزم لعملٌات األكسدة التً تحدث فً جمٌع خالٌا الجسم النتاج الطاقة  -ٔ

.  الحرارٌة من المواد الؽذابٌة 

واالنقباض  أعراضه الضعؾ العام وسرعة التعب ،أو فقر الدم ومن ٌؤدي نقص الحدٌد بالجسم إلى األنٌمٌا 

ممل ٌعرقل وظابؾ وبالتالً تقل مقدرة الدم على نقل األكسجٌن  التهٌج وٌصبح الجلد ذا لون باهت ،والصداع و

رد بسب نقص كمٌة الحدٌد فً الطعام الذي ٌتناوله الؾبوٌمكن أن ٌحدث هذا النقص فً الحدٌد  الجسم المختلفة ،

أو نقص درجة امتصاص الحدٌد فً الجسم كما تؤدي وجود الطفٌلٌات المعوٌة أو القرحات أو البواسٌر إلى 

وفً اإلناث  استنفاد مخزون الجسم من الحدٌد ، فقدان الدم بما فٌه من حدٌد كما ٌؤدي الحمل المتقارب أٌضا إلى

.  تؤدي دورة الطمث الشهرٌة إلى فقدان الحدٌد 

 

:  زمة للجسم من الحدٌد الحاجة الال

وتزٌد هذه  ملؽراما ٌومٌا ، ٘ٔالكامل النمو  تختلؾ حاجة الجسم إلٌه حسب السن وٌوصى بتناول الشخص

كذلك ٌحتاج الطفل  اعة وفً فترات الطمث عند المرأة ،الكمٌة خالل  فترات النمو والمراهقة والحمل والرض

 . ي كمٌة الحدٌد كذلك ٌحتاج المصابون بفقر الدم الذي ٌتؽذى على الحلٌب لمدة طوٌلة إلى زٌادة ؾ

 

:  وهناك عوامل تؤ ر على استفادة الجسم من الحدٌد الموجود فً الدم نذكر منها 

ن الهٌموجلوبٌن فالنحاس ٌعتبر عامال مساعدا فً اتحاد الحدٌد مع الكربون لتكوي وجود بعض المعادن األخرى ،

ألنه (  C)  كذلك ٌلزم المتصاص الحدٌد وجود فٌتامٌن ج اص الحدٌد ،جود البروتٌن على امتصكما ٌساعد و ،

. ٌساعد على امتصاص الحدٌد بعد تحوٌل الحدٌدٌك إلى حدٌدوز
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  :الغذائٌةمصادر الحدٌد 

كما ٌوجد أٌضا فً الخضروات  كاملة ،ٌتوافر الحدٌد فً الكبد والكالوي واللحوم والعسل األسود والحبوب ال

وٌوجد أٌضا فً الحبوب الكاملة والبقول وصفار  ،السبانخ والخبٌزة والبقدونس وؼٌرهما الورقٌة من مثل 

.  البٌض 

 

 :الماء

وهو  الجسم وأنسجته وخالٌاه وسوابله ، لٌس الماء عنصرا ؼذابٌا فقط ولكنه أٌضا ٌكون الجانب األكبر من

هو كذلك الوسط الذي تتم فٌه كل وسٌلة المواصالت بالنسبة لجمٌع العناصر الؽذابٌة ولمخلفات الجسم و

.  التفاعالت الكٌمٌابٌة الحٌوٌة وٌلً الماء األكسجٌن فً األهمٌة حٌث بدونه تتوقؾ الحٌاة تماما 

والماء واألمالح معا ٌكونان عناصر ؼذابٌة ضرورٌة للنشاط الطبٌعً للخالٌا وٌؤدي حدوث أي خلل فً 

وٌلزم  وتٌنات والدهنٌات والكربوهٌدرات ،تالل مٌزان البرمٌزانها إلى نتابج شدٌدة ضارة ال تحدث عند اخ

.  تعوٌض الجسم عما ٌفقده من ماء وأمالح نتٌجة للعملٌات الحٌوٌة المستمرة التً تقوم بها أنسجته المختلفة 

 

  :الماءمصادر 

اء من أكسدة ٌصل الماء إلى الجسم عن طرٌق السوابل التً ٌشربها واألطعمة التً ٌأكلها كما ٌتكون بعض الم

  .وأنسجتهالهٌدروجٌن فً خالٌا الجسم 

وٌوزع فً خالٌا الجسم المختلفة وتحتوي الخالٌا الدهنٌة على نسبه قلٌلة  كون الماء حوالً ثلثً وزن الجسم ،وي

.  من الماء تلٌها خالٌا العظام ثم ٌوجد الجزء األكبر من الماء فً الخالٌا الرخوة فً الجسم 

 

 :وظائف الماء  

 لماء هو الوسط  والمكون الذي تنتقل وتتحرك خالله جمٌع سوابل الجسم بما فٌها العصارات الهاضمة ا

 (  .الزفٌر ) التنفسو  ةاإلفرازات البولً ونسٌج الدم  و ؾمسابل اللًو

  ٌتفاعل أو ٌتحد مع مكونات الجسم وٌتٌح  والذي ال الحموضةالماء هو الوسٌط والسابل الوحٌد المتعادل

 .ة لجمٌع العملٌات والتؽٌرات التً تحدث فً خالٌا الجسم أن تتم الفرص

  ًدخل الماء فً كثٌر من التفاعالت األساسٌة مثل عملٌة التحلل المابً التً تحدث فً الهضم كذلك ف

 .واالختزالعملٌات التأكسد 
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 جذر االمتصاص  خاللإذ ٌكون معها محلوال ٌستطٌع االنتقال  - الماء المذٌب لجمٌع المواد المهضومة

مذٌب للمواد اإلخراجٌة بصورة تتٌح للجسم فرصة التخلص  أنهكما  - الدمإلى فً القناة الهضمٌة منها 

 .خلفات الهضم والسموم ممن 

 الناتجة من تفاعالت الخالٌا على جمٌع أجزاء  ٌنظم الماء درجة حرارة الجسم عن طرٌق توزٌع الحرارة

 .الجسم

  لالحتكاك لكثٌر من العملٌات الحٌوٌة فً الجسم حٌث ٌدخل فً تكوٌن اللعاب ٌعمل الماء كملٌن أو مانع

 .الطعامالذي ٌسهل بلع 

  ٌدخل فً تكوٌن اإلفرازات المخاطٌة للقناة الهضمٌة والقنوات التنفسٌة والقنوات التكاثرٌة وكذلك

 .السوابل التً تلٌن مفاصل الجسم 

 

 :اإلنسانمصادر الماء فً جسم 

 .لمشروباتو اشرب الماء  -1

 .التً نتناولها الماء الموجود فً األؼذٌة  -2

 . الماء الناتج عن أكسدة المواد الؽذابٌة فً الجسم -3

 

  :الٌومٌةحاجة الجسم 

 دلة وممارسة األعمال ؼٌر الشاقة ،لترمن الماء ٌومٌا فً الظروؾ الجوٌة المعت  ٕ ,ٌ٘حتاج الجسم إلى حوالً 

ة وما اإلنسان أو ٌحصل علٌه عن طرٌق المشروبات واألؼذٌة السابلة المختلؾوهذا الماء ٌشمل الماء الذي ٌشربه 

.  وٌتم اكتفاء الجسم بالماء بطرٌقة تلقابٌة  تحوٌه األؼذٌة الصلبة منه ،

 

:  نقص الماء 

ٌؤدي نقص الماء سواء عن طرٌق اإلسهال أو القًء أو عن طرٌق عدم أخذ كمٌة كافٌة منه إلى جفاؾ الجسم 

.    وذلك إذا لم ٌعوض الجسم عما فقده من ماء وأمالح إلى الوفاة وخاصة بٌن األطفال ،ي مما ٌؤد
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 األغذٌة المحفوظة

 . هناك العدٌد من األؼذٌة المحفوظة المتوافرة فً األسواق بأشكال متنوعة 

ألطول مدة والطرق المستخدمة فً حفظ هذه األؼذٌة تهدؾ إلى إطالة مدة صالحٌة الؽذاء لالستهالك اآلدمً 

  .وجودتهاممكنة دون أن ٌحدث أي تؽٌٌر أساسً فً صفات المادة الؽذابٌة 

 .الؽذابٌةأي أن عملٌات الحفظ المختلفة لألؼذٌة تهدؾ إلى منع أو تأخٌر تأثٌر عوامل الفساد اآلتٌة على المادة 

 

  : عوامل الفساد على المادة الغذائٌة 

  .تلوث ونمو المٌكروبات على الؽذاء . ٔ

 .نشاط األنزٌمات الموجودة فً الؽذاء . ٕ

  .الؽذابٌةالتفاعالت الكٌمٌابٌة الحٌوٌة داخل المادة . ٖ

  .والقوارضاإلصابة بالحشرات . ٗ

 

  : شكالها  نواع األغذٌة المحفوظة و

  :المرتفعةاألغذٌة المحفوظة بدرجات الحرارة  : وال

رق الحفظ  انتشارا حٌث ٌؤدي ذلك إلى منع عوامل الفساد تسخٌن المادة الؽذابٌة أو طبخها ٌعد من أكثر ط

.  المختلفة باإلضافة إلى زٌادة استساؼة الؽذاء 

 

  :ٌلًومن الطرق المستخدمة فً الحفظ بهذه المعاملة ما 

 

:  البسترة  -1

نزٌمات اإل وهً معاملة حرارٌة متوسطة تهدؾ إلى قتل المٌكروبات الممرضة لإلنسان باإلضافة إلى وقؾ نشاط

  .قصٌرةولكن مدة الحفظ فً هذه الحالة  الؽذاء،وبالتالً حفظ 

.  ومن األؼذٌة المحفوظة بالبسترة الحلٌب وعصابر الفاكهة وتحتاج إلى استخدام طرق إضافٌة للحفظ مثل التبرٌد
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: الحفظ بالتدخٌن   -2

ق تعرٌض األخٌرة إلى الدخان هً  إحدى طرق الحفظ المؤقت للحوم واألسماك بصفة عامة وذلك عن طري

الكثٌؾ الناتج عن االحتراق ؼٌر الكامل ألنواع خاصة من األخشاب أو نشارتها حٌث ٌؤدي ذلك ؼرضٌن 

: حفظا مؤقتا وهما األنسجةحفظ هذه  إلىربٌسٌٌن ٌؤدٌان 

 

جفٌؾ الجزبً لهذه المواد عن طرٌق تأثٌر درجات حرارة التدخٌن وخفض درجة رطوبة المواد تال - أ

 .ؼذابٌة ال

تشرب هذه األنسجة بكمٌة من المواد الكٌماوٌة الناتجة من االحتراق ؼٌر الكامل والتً أهمها  - ب

الفورمالدهٌد وحامض الفورمٌك وحمض الخلٌك واالسٌتون وبعض أنواع الكحوالت والكثٌر من 

قت عن طرٌقة المركبات العضوٌة ذات التأثٌر  الحافظ النسبً لهذه المواد ونتٌجة لتأثٌر الحفظ المؤ

التدخٌن فإن المواد الؽذابٌة المدخنة ٌجب حفظها تحت ظروؾ خاصة من درجات الحرارة حٌث ٌجب 

 .أن تحفظ تحت تبرٌد

 

:  التعلٌب  -3

وهً معاملة حرارٌة شدٌدة تستخدم فٌها درجات حرارة مرتفعة تهدؾ إلى قتل كل المٌكروبات الملوثة للؽذاء 

دون استخدام أي طرق حفظ  إطالة مدة الحفظ إلى أكثر من ستة أشهر ما ٌؤدي إلىلتالً ٌصبح الؽذاء معقما موبا

وتتم هذه المعاملة الحرارٌة بعد تعببة المادة الؽذابٌة فً عبوة محكمة القفل لمنع إعادة التلوث  إضافٌة ،

.  بالمٌكروبات 
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  :منخفضةاألغذٌة المحفوظة بدرجات حرارة  : انٌا

عوامل  ة المادة الؽذابٌة إلى درجات قرٌبة من الصفر المبوي أو أقل ٌؤدي إلى تأخٌر نشاطخفض درجات حرار

مع العلم بأن  الدرجة التً ٌصل إلٌها الؽذاء ،حسب  وبالتالً إطالة مدة حفظ األؼذٌة ، الفساد المختلفة أو وقفه ،

.  فقط درجات الحرارة المنخفضة ال تؤدي إلى قتل المٌكروبات ولكن توقؾ نموها 

  :ٌلًومن الطرق المستخدمة فً الحفظ بهذه المعاملة ما 

  :التبرٌد  -1

خٌر نشاط عوامل الفساد وبالتالً تأ(  م7-ٔ) أي خفض درجة الحرارة إلى درجات أعلى من الصفر المبوي 

ل تعدٌل ومدة الحفظ بالتبرٌد تعد قصٌرة نسبٌا وٌمكن استخدام طرق أخرى إضافٌة مع التبرٌد مث المختلفة ،

تركٌب الهواء فً حالة حفظ بعض أنواع الفواكه والخضروات وكذلك التعببة فً عبوات مفرؼة من الهواء فً 

.  بعض أنواع األؼذٌة األخرى 

. التخزٌنومعظم أنواع األؼذٌة فً األسواق تصلح للحفظ بالتبرٌد سواء عند النقل أو العرض أو 

  

:  التجمٌد  -2

رارة إلى أقل من الصفر المبوي حٌث ٌتحول الماء الموجود فً تركٌب الؽذاء إلى عبارة عن خفض درجات الح

مما ٌؤدي إلى وقؾ نمو المٌكروبات وعوامل الفساد ( م  8ٔ ) -حتى تصل الحرارة إلى ( ثلج ) صورة صلبة 

.  األخرى ونشاطها وبالتالً حفظ الؽذاء لمدة طوٌلة تصل إلى أكثر من ستة أشهر 

ن األؼذٌة المحفوظة بالتجمٌد فً األسواق مثل اللحوم والدواجن واألسماك والخضروات وهناك الكثٌر م

.  والفواكه 
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  :األخرىاألغذٌة المحفوظة بطرق الحفظ  : ال ا

:  التجفٌف  -1

بات روعلى تقلٌل نسبة الرطوبة داخل الؽذاء بالدرجة التً تؤدي إلى منع نمو نشاط المٌك ةقيوتعتمد هذه الطر

وبالتالً زٌادة مدة حفظ الؽذاء إلى وقت طوٌل مع مالحظة أنه عند استهالك  ووقؾ عوامل الفساد األخرى ،

:  الؽذاء المجفؾ بعد ذلك ٌضاؾ له الماء مرة أخرى وتشمل طرق التجفٌؾ ما ٌلً 

  بهذه  وذلك باستخدام أشعة الشمس فً تبخٌر الماء ومن أمثلة األؼذٌة المحفوظة :الطبٌعًالتجفٌف

  .والمكسراتوكذلك أنواع التوابل  والتمر،لفواكه مثل التٌن والعنب الطرٌقة بعض أنواع ا

  ًوذلك باستخدام الطاقة الناتجة صناعٌا فً تبخٌر الماء من الؽذاء حٌث ٌتم التحكم :التجفٌف الصناع 

من األؼذٌة  وهناك الكثٌرالمجفؾ ، وبالتالً فً درجة الجودة فً المنتج  فً ظروؾ التجفٌؾ ،

 . المجففة فً األسواق مثل الحلٌب المجفؾ وكثٌر من الفواكه والخضروات 

 

:  التجفٌد  -2

 خٌره مباشرة  ،وتجمع هذه الطرٌقة بٌن التجمٌد ثم التجفٌؾ حٌث ٌتم تحوٌل الماء إلى ثلج ثم تسامً الثلج إي تب

ٌها نسبة الرطوبة إلى درجة فٌؾ حٌث تنخفض ؾوبالتالً حفظ األؼذٌة لمدة طوٌلة وتختلؾ هذه الطرٌقة عن التج

فً هذه الحالة لعدم اكتساب الرطوبة الهواء وبالتالً تزداد مدة الحفظ ولكن ٌجب تعببة المنتج تحت تفرٌػ  أكبر ،

 . من الهواء 

 

  :الحافظةالمواد  -3

  .األخرىامل الفساد وقد تستخدم المواد الحافظة فً حفظ األؼذٌة عن طرٌق منع نمو نشاط المٌكروبات وعو

  :الحفظومن أمثلة المواد الحافظة المستخدمة فً 

.  تملٌح األسماك واللحوم والخضروات " : كلورٌد الصودٌوم " الملح  -ٔ

 . المربى والفواكه المختلفة " : السكروز " السكر  -ٕ

ة الروب مثل حامض الخلٌك فً حالة حفظ المخلالت أو حامض الالكتٌك فً حال: األحماض  -ٖ

 . واللبن 
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  :تأ ٌر الحفظ على القٌمة الغذائٌة

للحفظ تقلل من القٌمة  ومن المعروؾ أن أي طرٌقةت متفاوتة على القٌمة الؽذابٌة ، طرق الحفظ  تؤثر بدرجا

ولكن فً المقابل فإن المادة الؽذابٌة تظل صالحة لالستهالك اآلدمً لمدة طوٌلة مما ٌحقق األمن  الؽذابٌة ،

:  وٌمكن تلخٌص التأثٌر فً النقاط التالٌة  ذابً ألي مجتمع ، لػا

ٌب كما فً حالة قد تؤدي بعض طرق الحفظ إلى تحسٌن استساؼة بعض األؼذٌة مثل التعل .1

 . والتجفٌؾ كما فً حالة الشاي والقهوة والتوابل  اللحوم واألسماك ، 

إلى صور أبسط فً التركٌب وبالتالً  تؤدي الحرارة المرتفعة فً طرق الحفظ إلى تحوٌل البروتٌنات .2

 . سهولة هضمها مثل  تعلٌب اللحوم واألسماك 

 ٌات التجهٌز مثل الؽسٌل والسلق أومعظم طرق الحفظ تؤدي إلى فقد جزء من الفٌتامٌنات سواء فً عمل .3

 . فً المعامالت الحرارٌة وخاصة الفٌتامٌنات الذاببة فً الماء مما ٌقلل من القٌمة الؽذابٌة 

فً أثناء زء كبٌر من األمالح المعدنٌة ٌفقد فً عملٌات الؽسٌل والسلق وخاصة فً الخضروات ج .4

.  وبالتالً خفض فً القٌمة الؽذابٌة  عملٌات الحفظ المختلفة ،

أي أنه بمقارنة األؼذٌة المحفوظة باألؼذٌة الطازجة نجد أن القٌمة الؽذابٌة تقل نسبٌا فً حالة األؼذٌة المحفوظة 

  .والتداولازجة نظرا للمعامالت الكثٌرة التً تتم فً أثناء التجهٌز والحفظ عن الط

 

العبوات الغذائٌة 

 

تعببة المادة تهدؾ إلى حفظ الؽذاء من الفساد والتلوث وبالتالً إطالة مدة الصالحٌة لهذه المادة الؽذابٌة سواء 

  .مصنعةكمادة خام أو مادة 

:  ٌزات التالٌة فً المنتج الؽذابً كما أن عملٌة التعببة تؤدي إلى المم

  .الرابحة والمحافظة على صفات الجودة من حٌث اللون والطعم  -ٔ

 . منع عملٌة التلوث بالعوامل البٌولوجٌة والكٌمٌابٌة والطبٌعٌة  -ٕ

 . التحكم فً عملٌة اكتساب الرطوبة أو فقدها  -ٖ

  .التخزٌنناء فً أث" تفرٌػ" األكسجٌن  توفٌر جو خال من الهواء و -ٗ

 . إلخ .. الوزن وعنوانه،اسم المصنع  الؽذابٌة،القٌمة  بالمحتوٌات،ٌر المعلومات الخاصة توؾ -٘
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:   نواع العبوات 

. العبوات المعدنٌة -ٔ

  .العبوات الزجاجٌة -ٕ

 .العبوات الورقٌة  -ٖ

 .العبوات البالستٌكٌة -ٗ

 

  :البٌانات والمعلومات الضرورٌة على العبوة

وكذلك لكً تتماشى  المستهلك،تحتوي على بٌانات تهم  كل منتج ؼذابً ٌجب أن ٌحتوي على بطاقة معلومات

  .دولةالعبوة مع القوانٌن والمواصفات القٌاسٌة لكل 

  :ٌلًوأهم البٌانات التً ٌجب أن تتوافر على بطاقة العبوة ما 

  .المنتجاسم  .ٔ

 . وٌة المكونات الداخلة فً التركٌب ونسبتها الما .ٕ

  .العبوةالوزن الصافً للمكونات وٌشمل المادة المعبأة بدون  .ٖ

  .المستورداسم وعنوان المصنع أو المنتج أو اسم  .ٗ

  .التعببةاسم بلد المنشأ الذي قام بالتصنٌع أو التؽلٌؾ أو  .٘

 "أو تارٌخ انتهاء الصالحٌة " تارٌخ اإلنتاج ومدة الصالحٌة  .ٙ

 . طرٌقة االستعمال فً بعض المنتجات  .7

  .المنتجاتتعلٌمات خاصة بالتخزٌن والتداول فً بعض  .8

   .الؽذاءالقٌمة الؽذابٌة للمنتج الؽذابً والتً تشمل المعلومات التً تهم المستهلك فً حالة اختٌاره  .9
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عملٌة الهضم وكٌف تتم فً الجسم 

كربوهٌدراتٌة ودهنٌة فإن عملٌة عندما ٌتناول اإلنسان وجبة ؼذابٌة متنوعة تحتوي على مواد بروتٌنٌة  و 

:  الهضم تتم كاآلتً

: فً الفم :   وال

 :علىبتكسٌره مٌكانٌكٌا باألسنان ومضؽه وطحنه جٌدا وهذا ٌساعد  تبدأ عملٌة الهضم للطعام فً الفم

 .داخلهاسهولة بلع الطعام وتمكٌن اإلنزٌمات الهاضمة من الوصول إلى  -أ

 ه وٌؤثر على الكربوهٌدرات فٌحول جزء من النشا المطبوخ فً الوجبة اختالط الطعام  باللعاب فٌرطب -ب

( البتٌالٌن )   ptyalin إلى سكر ثنابً مالتوز بواسطة امٌلٌز اللعاب وهو إنزٌم( الخبز مثال ) 

سم ومنه  ٕ٘وٌتم ذلك فً اللحظات القلٌلة لمرور الطعام فً الفم حتى ٌصل إلى البلعوم ثم المرئ فً قناة طولها 

. إلى المعدة 

. وال ٌؤثر هذا اإلنزٌم على البر وتٌنات والدهون 

: فً المعدة :  انٌا 

وتأخذ دورها فً المعدة  ، ولكنها ال تتم بنفس كفاءة األسنان والفكٌن  تستمر عملٌة تجزبة الطعام وخلطه 

ٌستمر أٌضا فعل المتخصصٌن لهذه العملٌة وهذا ما ٌحدث للذٌن ٌزدردون الطعام بسرعة دون مضػ كافً  و

. التٌالٌن حتى تزٌد حموضة المعدة بسبب عصارتها فٌبطل عمله ألنه ٌعمل فً الوسط القلوي فقط 

. كالفموٌتعرض الطعام فً المعدة إلى عملٌات مٌكانٌكٌة وكٌمٌابٌة 

 

 :المٌكانٌكًالفعل 

نقباض واالنبساط تمر على عندما ٌدخل الطعام إلى المعدة تقوم بحركة عضلٌة عبارة عن تموجات خفٌفة من اال

لكً تجزئ وتخلط األطعمة الصلبة وتحولها إلى كتله ؼٌر عادٌة ( شبٌهة بحركة خض اللبن)  جدران المعدة

كما تساعد حركة المعدة على دفع الكتلة إلى األمام حتى تصل إلى األمعاء سابلة القوام نوعا تعرؾ باسم الكٌم 

 .الدقٌقة 
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 :الكٌمٌائًالفعل 

ٌبدأ عمل : ثر على الكربوهٌدرات كاآلتً نات وبدرجة أقل على الدهون وال تؤتؤثر المعدة على البروتً

:  ت كفاءة وفاعلٌة وتشتمل على االعصارات المعدٌة التً تفرزها جدران المعدة وهً من أكثر العصار

إلى كازٌن ٌتحد مع كالسٌوم اللبن وٌحوله ( الكازٌنوجٌن ) إنزٌم الرنٌن ، الذي ٌساعد فً هضم بروتٌن اللبن  -ٔ

. وٌتجبن ، وبذلك ٌصٌر أسهل هضما فً األمعاء إلى ببتونات 

إنزٌم الببسٌنوجٌن الخامل ، ولكنه ٌنشط وٌتحول إلى ببسٌن بفعل حامض الهٌدروكلورٌك الذي تفرزه المعدة  -ٕ

لى وحدات اصؽر وابسط هً أٌضا وذلك عند دخول الطعام إلى المعدة ، فٌؤثر على البروتٌنات وٌفككها إ

. البروتٌوزات والبٌبتونات 

حامض الهٌدروكلورٌك وهو قوي وشدٌد الفتك حتى انه ٌمكنه أن ٌأتً على جدران المعدة لو لم تكن محصنة  -ٖ

بطبقة واقٌة من الؽشاء المخاطً ، هذا الحامض ٌساعد أٌضا فً هضم البروتٌنات ، كما ٌقضً على 

تؽزو المعدة وعلى البكتٌرٌا المسببة لتعفن وفساد الطعام ، وحماٌة المعدة ضد هذا  المٌكروبات المرضٌة التً

( أربع ونصؾ  –ثالث ) التعفن ضرورٌة ، ألن الطعام ٌبقى بها وقتا طوٌال ، فالوجبة الكاملة تأخذ ما بٌن 

لكربوهٌدراتٌة تمر سرٌعا ساعة حتى تحولها المعدة إلى كتلة الكٌم ، وتتوقؾ المدة على نوع الطعام ، فاألطعمة ا

خالل المعدة ، تلٌها األطعمة البروتٌنٌة وأخٌرا الدهنٌة وهذا هو السبب فً أن 

 –البر وتٌنات إلى حد ما والدهون بصفة خاصة تعطً شعورا بالشبع فً حٌن ٌشعر الشخص سرٌعا بالجوع  

.  بعد تناول وجبة مرتفعة الكربوهٌدرات  –حوالً ساعتٌن 

. باز المعدي وتأثٌره ضعٌؾ على الدهون إنزٌم اللً -ٗ

. أما الكربوهٌدرات فال ٌتم هضمها إال بعد دخولها فً األمعاء الدقٌقة 

. بعد ذلك تنزلق كتلة الكٌم تدرٌجٌا إلى الجزء السفلً من المعدة ومنها إلى األمعاء الدقٌقة  

كانت ؼٌر مفهومة تماما فالخوؾ مثال ومن المالحظ أن الحالة النفسٌة للشخص لها عالقة بعملٌة الهضم وان 

ٌبطأ حركة المعدة فٌمر الطعام بها ببطء شدٌد، على حٌن تعجل حالة الؽضب من حركة المعدة فتدفع الطعام 

 .بسرعة كبٌرة إلى األمعاء وٌصل قبل مٌعاده مما ٌسبب للشخص  عسر هضم وٌزٌد من آالمه 

 

 :الدقٌقةفً األمعاء  : ال ا

ٌبلػ ) وٌتم مروره بطرٌقة دقٌقة التنظٌم  الدقٌقة،ة وهو ؼٌر تام الهضم لكً ٌدخل األمعاء ٌترك الطعام المعد

( بوصة وهً ملتفة على بعضها  ٔقدم وقطرها  ٕٕ -ٕٓطول األمعاء 

 :أجزاء ٖوتتكون األمعاء من 

. بوصة ، وفٌه تفرز العصارات المعوٌة  ٕٔالجزء األول وهو اإلثنى عشر ، وطوله  -ٔ

. أقدام وهذا الجزء ٌوجد دابما خالٌا من الطعام بعد الوفاة 9وٌبلػ طوله  األوسط  الجزء -ٕ

 .أقدام ٓٔ-9الجزء األخٌر وٌبلػ طوله من  -ٖ
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االثنى ) وٌصل المعدة باألمعاء الدقٌقة صمام ٌسمح بمرور كمٌة صؽٌرة من الكٌم إلى الجزء األول من األمعاء 

والطعام فً هذه  زء الذي سمح به للدخول إلى األمعاء ،تى ٌنتقل الجوهنا تتوقؾ حركة المعدة قلٌال ح( عشر

. المرحلة ال ٌزال فً شكله الخام ولٌس معدا بعد لالمتصاص 

 فالبروتٌنات تجزأت إلى وحدات أصؽر ولم ٌتم تحللها تماما  .

  بسٌطةوالنشا والسكرٌات الثنابٌة فً طرٌقها للتحول إلى سكرٌات. 

 الكبٌرةمرحلة الحبٌبات  والدهون لم تمر بعد من.  

فتساعد  ة وكٌمٌابٌة إلتمام عملٌة الهضم ،واألمعاء الدقٌقة مجهزة مثل باقً الجهاز الهضمً بأدوات طبٌعً

حركة األمعاء المستمرة على تحرٌك كتلة الكٌم وخلطها بالعصارات الدابمة العمل وبذلك ٌالمس الطعام 

: لخمابل التً تمتصه ، والعصارات الهاضمة باألمعاء هً المهضوم جدران األمعاء المبطنة بمالٌٌن ا

 .الكبدعصارة الصفراء التً ٌفرزها  -ٔ

 .وتٌناتمجموعة من اإلنزٌمات ٌفرزها البنكرٌاس إلتمام هضم البر  -ٕ

. إنزٌم األمٌلٌز الذي ٌفرزه البنكرٌاس إلتمام  هضم النشا  -ٖ

نها الداخلٌة والؽشاء المخاطً المبطن لها لتكملة هضم مجموعة من اإلنزٌمات تفرزها األمعاء من جدرا -ٗ

 .الموادجمٌع 

 .إنزٌم اللٌباز البنكرٌاسً لهضم الدهون  -٘

 

: وتتم عملٌة الهضم كاآلتً 

: هضم البروتٌنات 

و تتحول إلى مكوناتها األولٌة  ٌتم نهابٌا هضم البر وتٌنات بفعل إنزٌمات البنكرٌاس التربٌسٌن والكٌموتربسٌن ،

. وهً األحماض األمٌنٌة بمساعدة إنزٌمات األٌربسٌن التً تفرزها األمعاء  ،

 

: هضم الكربوهٌدرات 

 .مباشرةالسكرٌات البسٌطة ال تحتاج إلى هضم و تمتص  -

تحولها إنزٌمات السكرٌز والمالتٌز والالكتٌز بالتتابع إلى ( الكتوز -مالتوز -سكروز) السكرٌات الثنابٌة  -

. دٌة سكرٌاتها األحا

دكسترٌن وسكر مالتوز وٌتم تحلله إلى  إلىأما النشا المطبوخ والؽٌر المطبوخ فٌحوله املٌز البنكرٌاس  -

. جلوكوز بفعل انزٌم المالتٌز 

. وبذلك ٌتم تحول جمٌع الكربوهٌدرات إلى سكرٌات أحادٌة 
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: هضم الدهون

هو سابل ٌشبه القشدة العدٌمة اللون ، وٌحللها صفراء حبٌبات الدهن الكبٌرة إلى مستحلب دقٌق والتحول عصارة 

إنزٌم اللٌباز البنكرٌاسً إلى مكوناتها األولى وهً األحماض الدهنٌة والجلٌسرول  وبعض الدهون تمتص على 

. شكل جلٌسرٌدات أحادٌة وثنابٌة ، وبذلك تمتص الدهون 

 .األصلًالمعادن والفٌتامٌنات تمتص فً شكلها 

 

  :لغلٌظةافً األمعاء  :رابعا

تتحرك فضالت الطعام المختلفة من عملٌة الهضم والمختلطة بالعصارات الهضمٌة التً لم تستعمل ، نحو 

أقدام ، حٌث ٌمتص ما بها من ماء وتبقى الفضالت الصلبة المكونة من ألٌاؾ  ٘األمعاء الؽلٌظة التً ٌبلػ طولها 

ٌا التً تعٌش فً األمعاء الؽلٌظة كً تحصل على الخضر والبقول واللحوم وؼٌر ذلك ، وقد تهاجمها البكتٌر

حاجتها من المواد الؽذابٌة الالزمة لحٌاتها وتقوم بتصنٌع فٌتامٌنات ب المركب التً تفٌد اإلنسان ، وتمر 

الفضالت بعد ذلك فً القولون الصاعد ثم المستعرض ثم النازل ، ومنه إلى المستقٌم حٌث ٌتخلص منها الجسم 

.  الهضموهكذا تتم عملٌة 

 

: االمتصاص 

بعد انتهاء عملٌة الهضم تبدأ عملٌة االمتصاص عن طرٌق الخمابل العدٌدة المبطنة لألمعاء الدقٌقة ، وتبقى هذه 

الخمابل ساكنة فً حال خلو األمعاء من الطعام المهضوم ، وبمجرد وصول الكٌم من المعدة تنشط وتصبح دابمة 

تعود لتلتقط  تً تم هضمها وتنقلها من األمعاء إلى الدورة الدموٌة وتطلقها ثمالحركة لكً تلتقط المواد الؽذابٌة ال

. كل منها باحتٌاجاته  ذلك إلى جمٌع خالٌا الجسم إلمدادوهكذا تنتقل المواد الؽذابٌة بعد  أو تمتص كمٌة أخرى ،

 

 :الغذائًالتم ٌل 

وأٌضا العملٌات التً ٌتحول فٌها  جدٌدة،ٌة ذاء الممتص إلى أنسجة حٌشمل جمٌع العملٌات التً ٌتحول فٌها الػ

. المختلفةالؽذاء إلى طاقة ٌستخدمها الجسم فً أوجه نشاطه 
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 :اإلنزٌمتعرٌف 

هو مادة بروتٌنٌة معقدة التركٌب لها فاعلٌة خاصة ، فالكمٌات الضبٌلة جدا منه قادرة على إحداث تحوالت 

. وتؽٌرات معٌنة 

الخ ، ....تحكم فً التفاعالت الكٌمٌابٌة بالجسم من هضم وامتصاص وتمثٌل وبمعنى آخر هو وسٌط ٌنشط وي

. دون أن ٌدخل اإلنزٌم فً التفاعل 

.  حتى ال تتوقؾ فاعلٌته (   PH)ولكل إنزٌم فعله المتخصص فً درجة حرارة مناسبة ووسط حمضً مالبم 

. الخضراوات

 

  :والطهًشروط اإلعداد 

 عالقةزالة أي مواد الؽسٌل الجٌد قبل االستعمال إل.  

 الؽسٌل ٌجب أن ٌتم قبل التقطٌع ولٌس بعد التقطٌع حتى ال ٌفقد جزءا من الفٌتامٌنات واألمالح المعدنٌة . 

  عدم نقع الخضروات فً الماء لمدة طوٌلة ألن ذلك ٌساعد على فقد العناصر التً تذوب فً الماء مثل

 . الفٌتامٌنات واألمالح المعدنٌة 

 ضروات قبل الطهً بمدة طوٌلة حتى ال تفقد جزءا من عناصرها الؽذابٌة باألكسدة عدم تقطٌع الخ

 .وخاصة فٌتامٌن جـ وكذلك عند إعداد السلطات

  عند التقشٌر ٌجب أن تكون السكٌن حادة حتى تكون القشرة رقٌقة ألن جزءاً من الفٌتامٌنات واألمالح

  .مباشرةالمعدنٌة ٌكون تحت القشرة 

 ضروات فً أقل مدة ممكنة حتى نحافظ على قوامها مع تقلٌل التقلٌب ٌجب أن تطهى الخ . 

  ٌستخدم ماء سلق الخضروات فً عمل الحساء حٌث ٌحتوي على جزء من الفٌتامٌنات واألمالح

 . المعدنٌة

  .الؽذابٌةٌفضل طهً الخضراوات فً أوعٌة البخار حتى ٌتم المحافظة على قٌمتها 

 

الحبوب والبقول 

:  قٌمة الغذائٌة التركٌب وال

:  الحبوب  -  

:  تتكون الحبوب من ثالثة أجزاء ربٌسٌة هً 

.  وهً الطبقات الخارجٌة للحبوب : النخالة  -ٔ

 . وهو الجزء المسؤول عن اإلنبات فً الحبوب : الجنٌن  -ٕ

 . وهو الجزء األكبر من الحبوب المكون من النشا : األندوسبرم  -ٖ
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التً تعطً له ( من التركٌب % 7٘حوالً ) كبٌرة من الكربوهٌدرات  وتتمٌز الحبوب بأنها تمد اإلنسان بكمٌة

الطاقة وأهمها النشا كذلك األلٌاؾ الؽذابٌة باإلضافة إلى البروتٌن والفٌتامٌنات وخاصة مجموعة فٌتامٌن ب 

واألمالح المعدنٌة وبخاصة الحدٌد وأٌضا تعتبر من مصادر الزٌوت الؽذابٌة مثل زٌت الذرة وؼٌرها من 

 . زٌوت النباتٌة ال

 

:   البقولٌات  –ب 

  البقولٌات تحتوي على البروتٌن بكمٌة تصل إلى ضعؾ كمٌة البروتٌن فً الحبوب ، كما أن بروتٌنات

البقولٌات أفضل من بروتٌنات الحبوب من حٌث محتواها من األحماض األمٌنٌة األساسٌة ولذلك ٌستخدم 

 . ؼذابٌة بروتٌن فول الصوٌا فً كثٌر من المنتجات ال

   ( . من التركٌب % ٓٙحوالً ) تعتبر مصدراً للكربوهٌدرات 

  زٌت فول الصوٌا والفول السودانً تعتبر البقولٌات مصدراً جٌداً للزٌوت مثل . 

   بمصدراً لألمالح المعدنٌة وخاصة الحدٌد والفٌتامٌنات وخاصة مجموعة فٌتامٌن.  

 

:  ٌات بعض االعتبارات عند اختٌار الحبوب والبقول

  طحٌن القمح الكامل ٌفضل عن الطحٌن األبٌض الحتوابه على قٌمة ؼذابٌة أعلى حٌث إنه ؼنً باأللٌاؾ

  .المعدنٌةوالفٌتامٌنات واألمالح 

 عند شراء األرز ٌجب أن ٌكون لونه طبٌعٌاً ورابحته مقبولة وخالٌاً من الكسر. 

  ٌجب أن تكون الحبوب والبقولٌات خالٌة من السوس . 

 

  :و الطهًط اإلعداد شرو

  النشاٌجب طهً الحبوب لزٌادة هضمها واستساؼتها وخاصة تأثٌر الطهً على. 

  عند الطهً ٌجب إتباع التعلٌمات المكتوبة على العبوة سوءا كان فً المعكرونة أو األرز أو عند

 . استهالك حبوب اإلفطار 

 وب األرز وتتشرب الماء وٌجب ٌطهى األرز عادة فً ماء مؽلً مضاؾ إلٌه الملح حتى تنتفخ حب

 . الحرص على عدم زٌادة الماء عن الحد المناسب للطهً حتى ال ٌتعجن وكذلك فً حالة المعكرونة 

  ٌفضل نقع البقولٌات فً الماء قبل الطهً حتى نسرع فً عملٌة الطهً حٌث ٌؤدي ذلك إلى تطرٌة

مدة النقع ونتجنب فقد األمالح  الؽالؾ الصلب الخارجً وٌفضل النقع فً ماء دافا حتى نقلل من

 .المعدنٌة والفٌتامٌنات الذاببة فً الماء
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  الطهً ٌؤدي إلى تؽٌٌر تركٌب النشا فً البقولٌات وكذلك ٌؽٌر من القوام وٌحسن الطعم وٌجعل البروتٌن

 . أسهل فً الهضم ، ولذلك ٌجب أن تطهى البقولٌات على نار هادبة حتى تحدث هذه التؽٌٌرات 

 

الحلٌب 

ٌعتبر الحلٌب هو الؽذاء الكامل لإلنسان حٌث ٌحتوي على كل العناصر الؽذابٌة التً ٌحتاجها الجسم وكذلك سهل 

 . الهضم 

 

:  الخواص الطبٌعٌة للحلٌب 

  االصفرارسابل أبٌض مابل إلى.  

  ًماحلو المذاق نوعا.  

  شدةالقعندما ٌترك فترة من الزمن تطفو حبٌبات الدهن على السطح وتكون طبقة.  

  ٌمتص الروابح والؽازات . 

  المٌكروباتوسط جٌد لنمو وتكاثر.  

 

 :الحلٌبمكونات 

.  من تركٌب الحلٌب % 87ٌشكل الماء حوالً : الماء  -ٔ

بر وتٌنات الحلٌب تعتبر من البر وتٌنات المتكاملة التً تحتوي على األحماض األمٌنٌة : البروتٌن  -ٕ

 .  من وزن الحلٌب% ٖاألساسٌة وتشكل حوالً 

%  ٗ-ٖوهو المكون الهام فً صناعة القشدة والزبدة والسمن وتصل نسبته فً الحلٌب حوالً : الدهن  -ٖ

 . 

من وزن الحلٌب وهو الذي ٌتخمر فً إنتاج % ٘-ٗوٌسمى سكر الالكتوز وٌوجد بنسبة : سكر الحلٌب  -ٗ

 . الروب والجبن 

لبوتاسٌوم والمؽنٌسٌوم ولكن ٌقل فً ٌحتوي الحلٌب على الكالسٌوم والفسفور وا: األمالح المعدنٌة  -٘

 . محتواه من الحدٌد 

ٌحتوي الحلٌب على مجموعة من فٌتامٌن ب وكذلك فٌتامٌن أ بٌنما فٌتامٌن جـ ٌوجد بنسبة  :الفٌتامٌنات -ٙ

  .قلٌلة
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:  القٌمة الغذائٌة للحلٌب 

 وخاصة فً مرحلة الطفولة  ٌعتبر مصدراً جٌداً  للكالسٌوم والفوسفور الالزمٌن لبناء العظام واألسنان . 

  ٌعتبر الحلٌب مصدراً جٌداً للبروتٌن الحٌوانً المتكامل الالزم لبناء األنسجة وخاصة فً مرحلة النمو . 

  لإلبصارالمفٌد ( أ ) مصدر جٌد لمجموعة فٌتامٌن ب المفٌدة للنمو وكذلك فٌتامٌن.  

 

:   نواع الحلٌب 

  :منهاتعتمد على نسبة الدهن توجد عدة أنواع من الحلٌب فً األسواق 

 %.ٖسم نسبة الدهن به ال تقل عن حلٌب كامل الد - أ

 % .  ٘.ٔحلٌب نصؾ دسم نسبة الدهن به حوالً   - ب

  .الدسمحلٌب خال  -جـ 

 

  :منهاتشمل  نواعاًال ك ٌرة  :الحلٌبمنتجات 

  .المكثؾسواء المبستر أو المعقم أو  :السابلالحلٌب  -ٔ

ة الدهن التً تنفصل عن بقٌة مكونات الحلٌب عندما ٌترك ساكناً أو تفصل وهً طبق( : القٌمر ) القشدة  -ٕ

 . باألجهزة 

 . وهً المادة الدهنٌة المستخرجة من القشدة : الزبدة  -ٖ

 . وهً التً تحضر من الزبدة بعد تبخٌر الماء منها : السمن  -ٗ

 وٌصنع من الحلٌب عن طرٌق إضافة إنزٌم الرٌنٌن : الجبن بأنواعه  -٘

والملح حٌث ٌترسب البروتٌن والمواد الصلبة األخرى مكوناً خثرة الجبن التً تصنع منها أنواع (  المنفحة) 

 . مختلفة من األجبان 

وتحضر من الحلٌب عن طرٌق التخمر بنوع من البكترٌا ٌحول السكر إلى : الروب واللبن واللبنة  -ٙ

 .ٌك لٌعطً الطعم والقوام الممٌز حامض الكت

 

:  فً الطهً استعماالت الحلٌب 

فإنه ٌستخدم بكثرة فً عملٌات طهً كثٌر % 87نظراً ألن الحلٌب ٌحتوي فً تركٌبه على نسبة عالٌة من الماء 

 –ومن هذه المنتجات الكٌك  هة والطعم ،من األؼذٌة إلعطاء هذه المنتجات قٌمة ؼذابٌة أعلى باإلضافة إلى النك

 –أنواع البسكوٌت والشٌكوالته  –الحلوٌات الشرقٌة   –الصلصة البٌضاء –الحساء  –اآلٌس كرٌم  –الخبز 

.  من المشروبات مثل مشروب الحلٌب بالفواكه  اكثٌرو
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  :المنزلطرق حفظ الحلٌب فً 

 الجٌد حتى ال ٌحدث له فوران عند مع التقلٌب  الحلٌب الطازج الخام ٌحفظ فً المنزل عن طرٌق ؼلٌه

  .ةالثالجبداٌة الؽلٌان ثم ٌبرد وٌحفظ فً 

  الحلٌب المبستر ٌحفظ فً الثالجة بعد فتحه على أن ٌستهلك فً خالل مدة الصالحٌة المكتوبة

  .العبوةعلى 

  ٌمكن حفظه قبل الفتح فً درجة الحرارة العادٌة أما بعد فتحه ( طوٌل األمد ) الحلٌب المعقم

  .الثالجةفٌفضل وضعه فً 

 دة والزبدة تحفظ بالتبرٌد فً الثالجة بالمنزل منتجات الحلٌب مثل الروب واألجبان واللبن والقش

 . لحٌن االستهالك 

 

ض ــــــــــالبً

كذلك فهو ؼٌر لحوم ، البٌض ٌعتبر من أهم مصادر البروتٌنات الحٌوانٌة فً ؼذاء اإلنسان وٌستخدم كبدٌل ل

.   مكلؾ وسهل الهضم

من % ٖٔوالصفار حوالً %  8٘ البٌاض، % ٔٔتتكون البٌضة من القشرة وتشكل حوالً : تركٌب البٌض 

.  تقرٌبا وزن البٌضة 

. هً التً تحمً البٌضة وتتركب من كربونات الكالسٌوم : القشرة 

باإلضافة  % ٓ، 7ماء ، كربوهٌدرات %  7ٗ،  أمالح معدنٌة% ٓ،  ٙبروتٌن ، % ٌٔٔتكون من : البٌاض 

 . تقرٌبا دهن % ٕ.ٓإلى 

 معدنٌة،أمالح % ٕوحوالً  دهن، ٘.ٕٖوحوالً  ماء،% 8ٗو بروتٌن،% ٘.7ٌٔتكون من  :الصفار 

.  باإلضافة إلى الفٌتامٌنات أ ، ب 

 

:  القٌمة الغذائٌة للبٌض 

  تعتبر بروتٌنات البٌض من أفضل أنواع البروتٌنات الحٌوانٌة لما تحتوٌه من أحماض أمٌنٌة أساسٌة تستخدم

 . فً بناء وتجدٌد أنسجة الجسم 

 ًالمعدنٌة وخاصة الفوسفور والحدٌدداً لألمالح ٌعتبر البٌض مصدراً ج . 

  الدهونٌعتبر البٌض مصدراً جٌداً للطاقة الحتوابه على نسبة مرتفعة من. 

  ًنظراً الحتواء البٌض على كمٌة من الكولٌسترول فٌفضل أن ٌكون استهالكه بمعدل أربع بٌضات ف

 . األسبوع 
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  :البٌضاختبار صالحٌة 

 د وضعه فً الماء بٌنما البٌض القدٌم ٌطفو على السطح نظراً لدخول كمٌة من البٌض الطازج ٌنؽمر عن

 . الهواء داخل القشرة 

 أما الصفار  متماسك،وؼٌر  لقدٌم ٌكون رقٌقاً بٌاض البٌض الطازج ٌكون كثٌفاً ومتماسكاً بٌنما فً البٌض ا

 . الطازج فٌبقى متماسكاً فً المنتصؾ فً

 ر إضاءة قوي ٌؤخذ كدلٌل على الصالحٌة حٌث إن شفافٌة البٌض وعدم مظهر البٌض عند وضعه أمام مصد

 .صحٌحعلى صالحٌة البٌض والعكس  وجود أي ظل داخلً ٌدل

 

  :المنزلطرق حفظ البٌض فً 

  ٌجب حفظ البٌض فً العبوة الكرتونٌة الخاصة به على أن ٌكون الطرؾ األصؽر ألسفل حتى ٌبقى الفراغ

  .مركزهٌتحرك الصفار من الهوابً فً مكانه وكذلك ال 

  استعمالهٌجب تبرٌد البٌض بحفظه فً الثالجة بدون ؼسله حتى ٌتم.  

  البٌض بعد خروجه من القشرة ٌكون سرٌع الفساد ولذلك بعد كسر البٌض ٌجب وضعه فً الثالجة حتى ٌتم

  .الطهًاستخدامه فً 
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لحوم الحٌوانات 

ألول على المابدة ، فطبق اللحم هو الربٌسً والمفضل فً الوجبة ، وٌعتبر تحتل لحوم الحٌوانات المركز ا

.  الكثٌرون أن الوجبة ؼٌر كاملة إذا خلت من اللحم حتى إذا احتوت على أطعمة أخرى كاملة البروتٌن 

:  ٌتكون من : تركٌب اللحم 

  (.األلٌاؾ الطولٌة أو اللحم األحمر ) النسٌج العضلً  -ٔ

 . الكوالجٌن واإلالستٌن  : وهً ( لٌاؾ العرضٌة التً تؽلؾ اللحم األحمر األ) النسٌج الضام  -ٕ

 .  الدهن  -ٖ

 . العظم  -ٗ

 . الماء واألوعٌة الدموٌة والصبؽات الحمراء  -٘

 

  (:اللحم األحمر ) النسٌج العضلً  -1

د أنه من السهل تركٌبه معقد ولٌس كما ٌبدو للعٌن المجردة ، فعند اختٌار قطعة من اللحم األحمر المسلوق ، نج

حزم تمزٌقها إلى مجموعة كبٌرة من األلٌاؾ الطولٌة الدقٌقة كالخٌوط ، مرتبة ومتراصة بجوار بعضها فً شكل 

عض نسٌج أبٌض ٌسمى النسٌج الضام وٌؽلؾ هذه األلٌاؾ وٌربط بعضها الب ٌختلؾ طولها حسب طول العضلة ،

جد بداخل هذه األلٌاؾ الدقٌقة أنابٌب ممتلبة بالبر وتٌنات وٌعتبر اللحم األحمر أهم جزء فً قطعة اللحم إذ ٌو ،

.  والفٌتامٌنات واألمالح المعدنٌة ومواد النكهة ، التً تكسب اللحم طعمه ورابحته الممٌزة 

، ( جلٌوكوجٌن ) دهن ، وكربوهٌدرات %  ٘ –بروتٌن % ٕٓ –ماء % 7٘: وٌتكون النسٌج العضلً من 

.  وفٌتامٌنات ، وأمالح معدنٌة 

فاللحم البتلو مثالً والفصل من السنة ، وشكل العضلة ، وتختلؾ كثٌراً نسبة الماء فً اللحم تبعاً لعمر الحٌوان ، 

.  ٌحتوي على كمٌة من الماء أكبر منها فً اللحم الكندوز الكبٌر 

 

:  بروتٌنات النسٌج العضلً 

بالتسخٌن وٌعطً القوام الهالمً  وٌمثل أكبر نسبة فً النسٌج العضلً ، ٌتجمد:  بروتٌن المٌوسٌن -ٔ

.  للمرق 

 . وهو بروتٌن قابل للذوبان فً الماء :   بروتٌن األكتٌن -ٕ

سمه فهو خلٌط معقد من األكتٌن والموسٌن ، وهذا البروتٌن وكما ٌتضح من ا: ٌن األكتومٌوسٌن بروت -ٖ

 . مسبول عن تقلص العضالت 
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  :الحمراءصبغة اللحم  -1

حم إلى صبؽة تسمى المٌوجلوبٌن ، وهً أٌضا نوع من البروتٌنات توجد فً العضالت اللون األحمر لل ٌعزى

وٌالحظ عند  ٌن تحتوي على الحدٌد فً تركٌبها ،وتشبه صبؽة الهٌموجلوبٌن التً توجد فً الدم ، وكال الصبؽت

الحدٌد الموجود بصبؽة تقطٌع اللحم الطازج أن لونه ٌكون أوالً أحمر قرمزٌاً زاهٌاً ، وعندما ٌتعرض للجو ٌتحد 

المٌوجلوبٌن بأوكسجٌن الجو ، وٌتحول من حدٌدوز إلى حدٌدٌك فٌتؽٌر لون الصبؽة تدرٌجٌاً من اللون األحمر 

واللحم فً هذه الحالة ٌكون صالحاً لألكل ، وٌحدث هذا التؽٌر  ة بنٌة اللون تسمى متامٌوجلوبٌن ،إلى صبػ

ألشعة  ، أو عند تعرٌضه( خل أو لٌمون ) ه ، أو معاملته بالحامض بطرٌقة أسرع عند تسخٌن اللحم ، أو تجمٌد

، فإذا ترك اللحم مدة طوٌلة بدون ( الجزار ) وهذا التؽٌر ٌسبب مشكلة للقصاب  ،( فوق البنفسجٌة ) الشمس 

ه حفظ أو طهً تتحلل صبؽة المٌو جلوبٌن بفعل اإلنزٌمات والبكترٌا ، وٌزرق لون اللحم وتتؽٌر رابحته وطعم

 . مكن تأخٌر هذا التؽٌر بحفظ اللحم بالتبرٌد أو التجمٌد أو سرعة طهٌه يو  ،وٌعترٌه الفساد 

 

:  النسٌج الضام  -2

:  ٌتكون من نوعٌن من البروتٌنات هما 

.  بروتٌن الكوالجٌن األبٌض اللون ( أ ) 

 .بروتٌن اإلالستٌن األصفر اللون ( ب ) 

  

:  الكوالجٌن (   ) 

وٌزٌد سمك الكوالجٌن فً العضالت التً ٌستخدمها  ،ضام الجامد ، والذي ٌلٌن بالطهً فً الماء هو النسٌج ال

مثل عضالت الفخذ واألرجل والرقبة ، وأٌضا كلما كبر سن الحٌوان ، ولذلك نشعر : الحٌوان فً الحركة 

.  بصالبة وخشونة ألٌاؾ اللحم الكندوز الكبٌر عند مضؽه عن اللحم الضأن أو  البتلو 

وعند سلق اللحم الجامد األلٌاؾ ٌلٌن الكوالجٌن وٌتحول إلى جٌالتٌن سهل الهضم ، وٌساعد على ذلك وجود 

وألن الكوالجٌن بروتٌن فهو ٌتجمد أوالً بالحرارة وٌنكمش ،  كالخل أو اللٌمون ، بسابل الطهً ،حامض 

فً الماء وٌعطً قواماً هالمٌاً للمرق عند وباستمرار وطول مدة الطهً ٌلٌن تدرٌجٌاً وٌتحول إلى جٌالتٌن ٌذوب 

 . تبرٌده ، وبذلك ٌجعل اللحوم الخشنة األلٌاؾ لٌنة 

 

:  ستٌن الاإل( ب ) 

، وهو شدٌد المقاومة للحرارة ( العصب ) هو النسٌج الضام األصفر اللون ، وٌتكون من ألٌاؾ مطاطة قوٌة 

عصاب التً تربط العضالت بالعظام ، ولٌست له فابدة واألحماض ولذا ال ٌلٌن بحرارة الطهً ، ومن أمثلته األ

.  ألنه ؼٌر صالح لألكل ، ولذا ٌجب االستؽناء عنه قبل طهً اللحم 
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:  الدهن -1

ثم ٌتراكم حول األعضاء  الخارجٌة أوال كطبقة واقٌة للجسم ،ٌبدأ تكون الدهن فً جسم الحٌوان حول األعضاء 

و تكبر  ، و ٌعرؾ ذلك بالتعرٌق ،( المجزع ) له مثل الرخام المعرق شكالداخلٌة و ٌتخلل النسٌج األحمر فٌبدو 

.  حبٌبات الدهن كلما زاد الحٌوان سمنة

ؾ مما ٌجعل اللحم لٌنا جٌد و للدهن فابدة ألنه ٌنصهر بالحرارة و ٌحبس عصارات اللحم و ٌمنعه من الجفا 

من نسبة اللحم األحمر و البروتٌن ، و ذلك ٌقلل  و ٌجب أال تزٌد نسبة الدهن كثٌرا فً قطعة اللحم ألن الطعم ،

أما  ،% ٘، و فً الكبد ال تزٌد عن % ٓٗ، ٓٔراوح نسبته فً اللحم بٌن و تت الدهن دسم عسر الهضم ، 

 . اللحوم الصؽٌرة كالبتلو فتفتقر إلى الدهن

 

:  العظم -2

الشكل كعظام األرجل ، و منها  ظام أسطوانٌةفبعض الع للحٌوان ،تكون العظام فً مجموعها الهٌكل العظمً 

و بعض العظام األخرى إسفنجٌة الشكل  وسطها قناة ملٌبة بالنخاع األصفر ،و ٌمر فً  الطوٌلة و القصٌرة ،

ل التً تربط العظام ببعضها البعض تحتوي على نخاع أحمر به كثٌر من األوعٌة الدموٌة و هناك أٌضا المفاص

.  ولها و ٌؽلفها النسٌج الضام سابق الذكرٌلؾ ح ن من ؼضارٌؾ سمٌكة ،و تتكو ،

و هً خالٌة من ( الؽضروفٌة ) و أفضلها عظام الركبة و المفاصل  تصلح عظام الحٌوانات لعمل المرق ، و

و  تؽذٌة األطفال الصؽار و الناقهٌن ،و بخاصة البتلو التً تصلح لعمل مرق تسلق فٌه الخضر ل، النخاع و الدسم

.  ٌمكن استخالص جزء من كالسٌوم العظام بإضافة الخل أو عصٌر اللٌمون لماء السلق

 .إلخ.. وٌمكن التعرؾ على مقطع اللحم من شكل العظمة المتصلة به كالفخذ و الضلوع

 

: حملالقٌمة الغذائٌة لل

لشدٌد فً درجة الحرارة و لكن االرتفاع ا معتدلة على القٌمة الؽذابٌة للحم ،ال تؤثر درجة حرارة الطهً ال

.  و أقل فابدةالهضم عسر و ٌفقد عصارته و لٌونته ، و ٌصٌر ( مفتلة  )ٌعرضه لالحتراق و ٌجمد ألٌافه فتصبح 
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:  و اللحم ٌمد الجسم بالمواد اآلتٌة

.  من وزنه% ٕٓ -9اللحم مصدر ممتاز للبروتٌن الكامل و تتراوح نسبته بٌن  -ٔ

و لذا فاإلكثار منه ٌؤدي إلى البدانة و  ،و ٌمد الجسم بالطاقة المركزة  أ ،ن ٌحتوي الدهن على فٌتامً -ٕ

 . أضرارها

و لذا فهو  بالجسم،لبناء كرات الدم الحمراء  ٌحتوي اللحم األحمر على الحدٌد و النحاس الضرورٌان -ٖ

ملجم  8.8طً عجم ت ٓ٘ٔفقطعة الكبد التً تزن  الكبد،و بخاصة ( فقر الدم ) ٌمٌا مفٌد فً حاالت األن

االحتٌاجات  من%  ٕ٘أي حوالً  ملجم، ٙ.ٖمماثل من اللحم األحمر  فً حٌن ٌعطً وزن الحدٌد،من 

 .منهو ٌجب أال ننسى أن صفار البٌض و البقول و الفاكهة تعطً أٌضا كمٌات كبٌرة  الحدٌد،الٌومٌة من 

(  ٕب) و الراٌبوفالفٌن  ( ٔب) اللحم األحمر مصدر جٌد لفٌتامٌن ب المركب و بخاصة الثٌامٌن  -ٗ

 . ( ٕٔب ) و النٌاسٌن 

و هً ال تسبب  كالسٌوم الذي ٌوجد فً العظام فقط ،و ال حمر مصدر فقٌر لفٌتامٌنات جـ و أاللحم األ -٘

و الفاكهة و  ابه الٌومً للحصول على الكالسٌوم ،مشكلة للشخص ما دام ٌتناول اللبن و الجبن فً ؼذ

 . تامٌنً أ و جـالخضر الورقٌة للحصول على فً

 . الكبرٌت و الفوسفور و البوتاسٌوم و الصودٌوم:  ٌحتوي اللحم على األمالح المعدنٌة األخرى مثل -ٙ

 و لذا فهً تفقد بنسبة أكبر فً طرق السلق و جـ و مجموعة فٌتامٌن ب فً الماء ، ٌذوب فٌتامٌن -7

بالمرق الذي ٌستعمل فً طهً و ٌبقى جزء كبٌر من هذا الفقد  التسبٌك عنها فً التحمٌر و الشً ،

 . إلخ.. الخضر و الصلصات و الحساء

 

 نواع اللحم 

 :إلىتقسم اللحوم تبعا ألنواع الحٌوانات 

.  (الرضٌعة ) و هو لحم العجول الصؽٌرة : البتلو -ٔ

 . و هو لحم العجول و الثٌران و األبقار البالؽة: الكندوز -ٕ

 . و هو لحم الخراؾ:  الضأن -ٖ

 .الجملًاللحم  -ٗ

 .الماعزلحم  -٘
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 :اللحم البتلو -1

و  أسبوعا ، ٗٔ أسابٌع و ٖالتً تتؽذى على اللبن و منتجاته ، و ٌتراوح عمرها بٌن  هو لحم العجول الرضٌعة

عٌؾ الطعم ؼٌر أسابٌع فٌكون لحمها ض ٗأما التً ٌقل عمرها عن  أسابٌع ، 8و  ٗ أفضلها ٌتراوح عمرها بٌن 

و فً نفس  لحم البتلو الجٌد و تؽلظ ألٌافها ،رها عن العام تفقد ممٌزات الو إذا زاد عم متماسك باهت اللون ،

.  (العجل البالػ ) الوقت ال تصل إلى جودة اللحم الكندوز 

كما ترتفع به  الدهن و هذا ٌجعله متوسط اللٌونة ،و معدوم قلٌل أ( أحمر فاتح ) د لونه وردي اللحم البتلو الجً 

و لذا ٌنقص وزنه بالطهً أكثر من الكندوز و لكنه ٌعطً عند سلقه مرقا جٌدا  للٌن ،انسبة الماء و النسٌج الضام 

و أفضل أوقاته فً الخرٌؾ و  ٌعطً القوام الهالمً الجٌد للمرق ،فاتح اللون لتحول النسٌج الضام إلى جٌالتٌن 

 . الشتاء

 

 :اللحم الكندوز -2

ه أحمر زاهً إلى أحمر و اللحم الكندوز الجٌد لون ،( سنة  أكثر من) هو لحم العجول و الثٌران و األبقار البالؽة 

و  افه تكون دقٌقة متماسكة ؼٌر رخوة ،كما أن ألً اللون قتامه كلما كبر سن الحٌوان ،و ٌزٌد  قرمزي قاتم ،

على أال تزٌد كمٌة الدهن كثٌرا فٌصبح  إلكسابه اللٌونة المرؼوبة ،( معرق ) ٌتخللها كمٌة متوسطة من الدهن 

.  و ال ٌستفٌد المستهلك منه كثٌرا ؼٌر اقتصادي و أقل فابدة ،اللحم 

لضام الجامد الذي ال و لحم العجول الكبٌرة السن خشن األلٌاؾ و عظامه شدٌدة الصالبة و تكثر به نسبة النسٌج ا

 . و اللحم الكندوز أكثر أنواع اللحوم استهالكا و ٌؤكل على مدار السنة ٌلٌن بسهولة ،

 

 : ضأنلحم ال -3

بوع العاشر و الثانً عشر و ٌذبح عادة بٌن األس ،( القوزي ) صؽٌر هو لحم الخراؾ و ٌنقسم إلى لحم الحمل ال

و  مه رقٌقة سهلة الكسر محمرة اللون ،و عظا بلون أحمر فاتح و دهن قلٌل أبٌض ، و ٌتمٌز لحمه من عمره ،

و ٌذبح من  ، األكبر سنا عن ذلك فٌسمى ضأنأما  م من عمره ٌسمى حمل أو خروؾ حولً ،عندما ٌبلػ العا

 . الشهر الثانً عشر إلى السنتٌن من عمره

 

 :لحم الماعز -4

و ؼالبا ٌقتصر تقدٌم هذا النوع من اللحم على المطاعم المتخصصة فً تقدٌمه  ، و ٌعرؾ لحم الماعز بالنٌفة

 . مشوٌا
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 :الجملًاللحم  -5

 . ي األرٌاؾ بصفة خاصةٌستهلك بكمٌات كبٌرة فً األحٌاء الشعبٌة و ؾ

 

 :اللحومتعتٌق 

ظ اللحوم فترة قبل و ٌقصد به حؾ بر التعتٌق أحد طرق تلٌٌن اللحوم ،و ٌعت أو التسوٌة ، و تسمى أٌضا التعلٌق

 دهن لحماٌتها من الجفاؾ و الفساد ، فتعلق الذبابح الكندوز المؽلفة بطبقة سمٌكة من ال عرضها للتسوٌق ،

لمدة تتراوح ( ؾ 36ْ) م 2ْو تترك معلقة فً ؼرؾ مبردة درجة حرارتها حوالً  ،( تعتق  الضأن و البتلو ال) 

و تزٌد نسبة  بعض األنزٌمات المحللة للبروتٌن ، و هذا ٌساعد على لٌونة األلٌاؾ بفعل ٌوما ، ٕٓ، ٓٔبٌن 

 .الحموضة باللحم فٌكتسب نكهة أفضل و ٌنضج فً وقت قصٌر

 

  :اللحمحه و همٌة ذلك عند طهً تصلب عضالت الحٌوان بعد ذب

تتصلب عضالت الحٌوان بعد ذبحه بفترة تختلؾ حسب حجمه ، وٌطلق على هذه الحالة رٌجور مورتٌس وٌمكن 

مالحظة هذه الظاهرة عند ذبح الطٌور بالمنزل وتعلقٌها لفترة من الزمن ، فٌالحظ أن عضالتها تتصلب تدرٌجٌا 

التؽٌٌرات الكٌمٌابٌة ، فٌتكون بروتٌن األكتومٌوسٌن المسبول عن وٌصعب تحرٌك أجزابها بسبب حدوث بعض 

تقلص وتصلب العضالت ، وتستمر حالة التصلب هذه عدة ساعات تختلؾ من ذبٌحة ألخرى ، ففً العجول 

ساعة ، وبعد مرور فترة التصلب تستعٌد العضالت لٌونتها تدرٌجٌاً بفعل  ٕٗالكبٌرة قد تستمر متصلبة حوالً 

كما ٌتكون حامض الالكتٌك الذي ٌكسب اللحم لوناً وطعماً جٌداً  والبكتٌرٌا المحللة للبروتٌن ، زٌماتبعض اإلن

.  عند طهٌه 

 

:  حفظ اللحم عقب شرائه 

وٌتلوث اللحم وتتكاثر به األحٌاء الدقٌقة فً أثناء عملٌات ذبح الحٌوانات  الفساد،اللحوم من األطعمة السرٌعة 

  .المستهلكمكان العرض والتسوٌق حتى تصل إلى ونقلها من المجزر إلى 
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:  إرشادات 

  ًٌجب أن ٌطهى اللحم مباشرة بعد إذابة الثلج ، وإال تعرض للفساد السرٌع وفقد معظم قٌمته الؽذابٌة ف

ٌحتوي على البروتٌنات   العصارة أو الدم الذي ٌظن البعض أنه البد من التخلص منه ، وهو الذي

 . واألمالح المعدنٌة  والفٌتامٌنات 

  كأن ٌقطع منه جزء لطهٌه ) من الخطأ إعادة باقً اللحم بعد صهر الثلج منه إلى الفرٌزر لتجمٌده ثانٌة

فهذا ٌعرضه للفساد السرٌع لسرعة تكاثر األحٌاء الدقٌقة به ( وٌعاد الباقً للفرٌزر كما ٌفعل البعض 

  .وٌصبح خطراً على الصحة ، كما ٌفقد طعمه الجٌد 

 

:  طهً اللحم وهو فً الحالة المجمدة 

االتجاه الحدٌث اآلن هو معرفة أفضل الطرق لطهً اللحوم وهً فً الحالة المجمدة مباشرة ، وبخاصة فً 

.  الظروؾ الطاربة التً تقابل المرأة العاملة حتى ٌمكنها أن تعد الطعام فً أقصر وقت ممكن 

وهذا ؼٌر  األلٌاؾ،صهر الثلج ٌفقده لٌونته وٌصٌر جامداً خشن  وقد ٌظن البعض أن طهً اللحم وهو مجمد دون

  .الجٌدكما أثبتت الدراسات ذلك ألن طرٌقة الطهً لها دخل كبٌر فً المحافظة على لٌونة اللحم والطعم  صحٌح،

أي  وكثٌراً ما تضطر المرأة العاملة إلى طهً اللحم وهو فً الحالة المجمدة لعدم توفر الوقت الكافً إلتباع

طرٌقة من طرق صهر الثلج سابقة الذكر ، والمهم هو إتباع الطرٌقة التً تعطً ناتجاً جٌداً ، وٌكون ذلك بنزع 

اللحم من الكٌس وؼسله وهو مجمد ثم طهٌه مباشرة على أن تستعمل درجة حرارة هادبة حتى ٌنصهر الثلج 

فً األمر أنه ٌأخذ حوالً ضعؾ الوقت الالزم  وٌتشربه اللحم ، وبذلك ال ٌفقد اللحم شٌبا من عصارته ، وكل ما

.  لطهٌه بعد إذابة الثلج أو أقل 

نٌبة بالتجمٌد ، وعند الطلب  ومن السهل اآلن إعداد الكفتة والكبٌبة والهامبرجر والبفتٌك وؼٌر ذلك ، وحفظها

كان اللحم ؼٌر مجهز  مباشرة وهً مجمدة على نار هادبة أوالً ثم تتمم كالطازجة ؼٌر المجمدة ، أما إذا تطهى

.  فالبد من صهر الثلج أوالً حتى ٌتٌسر تشكٌله حسب الرؼبة قبل طهٌه 
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طرق طهً الطعام 

 

 :إلىتنقسم طرق الطهً 

 Moist-Heat Cooking     .الطهً بالحرارة الرطبة -1

         Dry-Heat Cooking .         الطهً بالحرارة الجافة -2

   Cooking in Fat             .دة الدهنٌةالطهً فً الما -3

 

: الطهً بالحرارة الرطبة وٌشمل :  والًال 

 .الطهً بالبخار  –التشرٌب  –التسبٌك  –السلق 

   

  Boiling :  السلق -1 

وتعرؾ بتصاعد بخار الماء  ،(ؾ ٕٕٔ)م  ٓٓٔ هو طهً الطعام فً كمٌة من الماء فً درجة الؽلٌان :تعرٌفه

 .السابلهوابٌة سرٌعة وقوٌة تنكسر عند سطح وظهور فقاعات 

وتختلؾ كمٌة الماء من طعام إلى آخر ، فتستعمل كمٌة كبٌرة عند سلق البقول والنشوٌات والعظم والطٌور 

واللحوم ، وبالنسبة للخضر تستعمل كمٌة تكفى إلنضاجها فقط ، ولألسماك تستعمل كمٌة قلٌلة من الماء ، فً 

نظراً للٌونة ألٌافها وسرعة تهتكها ،  ألن أنسجتها تحتوي على نسبة (  م 8ٓحوالً  )درجة أقل من الؽلٌان 

. كبٌرة من الماء 

والماء فً طرق الطهً بالحرارة الرطبة هو الوسط الذي ٌنقل الحرارة إلى الطعام ، وٌستقبل الماء حرارته 

صٌل من الموقد ، وٌنقلها الماء إلى الطعام بالتوصٌل من جوانب وقاع اإلناء الذي تنتقل إلٌه الحرارة أٌضاً بالتو

. بواسطة تٌارات الحمل الساخنة ، والماء أسرع فً نقل الحرارة وإنضاج الطعام عن هواء الفرن الساخن 

 

  Stewing : التسبٌك -2

هو طهً الطعام فً كمٌة محدودة من السابل ، فً إناء محكم الؽطاء ، فً درجة حرارة أقل من  :تعرٌفه 

وتعرؾ بتصاعد فقاعات الهواء ببطء من قاع اإلناء إلى سطح السابل وٌسمع لها أزٌز أو (  م 9ٖ -8٘)ان الؽلً

.  (Simmering)تكتكة 

. ٌستؽرق وقتاً طوٌالً إلى حد ما ، وهو من الطرق االقتصادٌة إذا أجرى بالطرٌقة الصحٌحة والتسبٌك 

النار ، أو فً بٌركس بؽطاء أو ما شابه وٌطهى فً  وقد ٌكون التسبٌك إما فً إناء محكم الؽطاء ٌوضع على

. الفرن ، والماء فً كلتا الحالتٌن هو الوسط الذي ٌنقل الحرارة للطعام كما فً طرٌقة السلق 
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 Braising  :التشرٌب -3

ام هو طهً الطعام فً كمٌة قلٌلة من السابل ، فً إناء محكم الؽطاء ، على نار هادبة حتى ٌتشرب الطع: تعرٌفه 

وهو أحد طرق التسبٌك ، وٌشبه إلى حد كبٌر طهً الطعام بالبخار المتصاعد من عصارته  ،(  أو السابل )الماء 

 .

واألطعمة المطهٌة بطرٌقة التشرٌب تحتفظ بنكهتها وشكلها الجٌد ، وال ٌتبقى بعد طهٌها السابل ، أو ربما كمٌة 

. ضبٌلة تقدم معها 

.. والبطاطس والبطاطا  ض الخضر ، كالكوسة والجزر، وبعة كاللحم الفٌلٌه ٌنوتطبق هذه الطرق على اللحوم الل

. إلخ ، حتى تستعٌد ما فقدته فً السابل من مواد ؼذابٌة هامة 

 

  Steaming: الطهً بالبخار -4

م أو أكثر فتقصر مدة  ٕٓٔوقد تصل حرارته إلى  ٌؽلً،هو طهً الطعام بواسطة بخار الماء الذي  :تعرٌفه

  .الطهً

 :الطرقوتتبع إحدى هذه 

باستعمال إناء الؽلً المزدوج ، وهو عبارة عن إناء سفلً ٌؽلى فٌه الماء ، ومثبت علٌه بإحكام إناء آخر به (  أ )

إلخ فً اإلناء العلوي ، .. ٌوضع الطعام كالخضر واللحوم شكل مصفاة ٌمر منها بخار الماء ،  ثقوب على

وهً طرٌقة قدٌمة وبطٌبة وتستهلك كمٌة كبٌرة  رب البخار خارج اإلناء ،ٌمنع تس وٌؽطى بؽطاء محكم تماماً 

من الوقود ، كما أن الطعام ٌفقد بعض قٌمته الؽذابٌة ، التً تتسرب من الثقوب للماء السفلً ، وتصلح هذه 

ا إلى لطهً الكرٌم كرامٌل وما شابه من أنواع البودنج التً تطهى فً قوالب خاصة تمنع تسرب ما به الطرٌقة

. الماء وفً الطهً بالبخار تنتقل الحرارة بالحمل ثم تنتقل للطعام بالتوصٌل 

الطهً بدون ماء ، أي فً بخار ماء الطعام نفسه ، وهً إحدى طرق الطهً بالبخار ، وتصلح لطهً (  ب )

إضافة ماء ؼطاء محكم وبدون اللحوم الصؽٌرة ، والخضر كالبطاطس والكوسة وؼٌرها ، فتوضع فً إناء متٌن ب

اء إلتمام ترفع على نار هادبة فٌتحول ماء األطعمة إلى بخار ٌنضج فً الطعام ، وقد ٌضاؾ قلٌل جداً من الم، 

. الضؽط  وبطٌبة إلى حد ما بمقارنتها بقدر الضؽط وهً طرٌقة سهلة النضج ، وبذلك تمثل قدر

تقصر كثٌراً مدة الطهً ، نظراً لزٌادة ، وهً طرٌقة سرٌعة ( البرستو)لضؽط بالبخار باستعمال قدر ا(  ج )

ٌمكن اإلحساس  )م  ٕٓٔضؽط البخار داخل اإلناء ، فترتفع درجة الحرارة عن درجة ؼلٌان الماء ، وقد تصل 

( .  بشدة الحرارة إذا تعرضت الٌد إلى بخار الماء المتصاعد من ؼالٌة مثالً 

وؼٌر ذلك ، وٌتبع فً لجامدة واأللٌاؾ والبقول وتصلح هذه الطرٌقة لطهً معظم األطعمة ، وخاصة اللحوم ا

الضؽط التعلٌمات المرفقة معها ، وحساب الوقت على درجة كبٌرة من األهمٌة ، نظراً لشدة حرارة استعمال قدر 

البخار ، التً تعرض األطعمة للتهتك وخاصة الخضر ، وفقد فٌتامٌن حـ ولونها األخضر وصالبتها وٌمكن 

. دقة فً الوقت ، والتبرٌد السرٌع لإلناء تحت مٌاه الصنبور قبل فتحه تجنب ذلك بمراعاة ال
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: الطهً بالحرارة الجافة ، وٌشمل :  انٌاًال 

الرستو : الطهً فً الفرن وٌشمل  ( –إلخ .. البندق  –السودانً الفول  –كتحمٌص البن )التحمٌص  –الشً 

. والخبٌز 

. ى األطعمة فً طرق الطهً بالحرارة الجافة وأٌضاً باإلشعاع والهواء الساخن هو الوسط الذي ٌنقل الحرارة إل

 

 Grilling or Broiling: الشً -1

 

هو تعرٌض الطعام للحرارة المباشرة الناتجة من الفحم المتقد ، أو شعلة الؽاز ، أو األسالك الكهربابٌة  :تعرٌفه 

، فً حٌن ( ؾ 8ٓٓٔ – ٓٓ٘)م  98ٕ-88ٕالمتوهجة وتستخدم فً الشً درجات حرارة مرتفعة تتراوح بٌن 

وقد أثبتت التجارب أن درجات ( ؾ ٓٓٗ  –ٖٓ٘)م  ٕٗٓ  –77ٔال تتجاوز درجة حرارة سطح الطعام عن 

حتى تحتفظ بلٌونتها (  ؾ ٖٓ٘  –ٖٓٓ)م  77ٔ  –9ٗٔالحرارة المنخفضة نوعاً هً األفضل لشً اللحوم 

 .ولونها الجٌد ، وال تحترق سرٌعا ً 

 

: وللشً عدة طرق 

أي أن الحرارة  الكهرباء،شً الطعام فوق سطح ساخن لدرجة االحمرار كالفحم أو الؽاز أو أسالك  

 .أسفلتأتً من 

مثل شواٌة الفرن الؽاز أو الكهرباء وفٌها ٌسخن وٌحمر سطح  ساخن،الطعام أسفل سطح  ءشً - أ

عام الساخن الطعام المعرض ، بتأثٌر الحرارة المشعة ، فً حٌن تنتقل الحرارة من سطح الط

 .إلى الداخل ببطء عن طرٌق التوصٌل

ؤخر فً أثناء الشً للتخلص من األبخرة التً تتكثؾ على الطعام  فت ترك باب الفرن مفتوحاً  وٌجب - ب

مة لتعرٌض ونظراً ألن حرارة الشً سطحٌة ، فٌجب أن تقلب األطعاحمرار سطحه وتفقده لٌونته ، 

 .ران متحركة تقوم بعملٌة التقلٌب وشواٌات بعض األؾالسطح اآلخر للحرارة ، 

الطعام أمام النار المتوهجة ، وذلك بوضع الطعام على أسٌاخ متحركة أمام أسالك الكهرباء  ءشً - ت

وهذه الطرٌقة تساعد على احمرار السطح من جمٌع جهاته اورما ، المتوهجة ، كما فً شً الدجاج والش

. وتنتقل الحرارة باإلشعاع والهواء الساخن 

 .وهً طرٌقة عملٌة سهلة سرٌعة ، وال تحتاج إلى إعداد كبٌر كالفحم  فً طاسه ثقٌلة ساخنةالشً  - ث
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: الطهً فً الفرن وٌشمل  -2

  Roasting:  الرستو ( )

تطلق كلمة الرستو على الطٌور ومقاطع اللحوم الكبٌرة كالفخذة والكتؾ ، التً تطهى فً الفرن مكشوفة وبدون 

تبعاً للحم (  ؾ ٓٓ٘  –ٕٓ٘) م  ٕٓٙ – ٕٓٔافة ، وتتراوح درجة حرارة الفرن بٌن ماء ، أي بالحرارة الج

وٌجب عدم تؽطٌة  فٌلٌه ، فً الفرن بطرٌقة الرستو ،، كالرٌش وال وٌمكن طهً شرابح اللحم ونسبة الدهن ،

ع التً تساعد على الرستو فً أثناء النضج حتى ال تتراكم األبخرة المتصاعدة ، وتقلل من كفاءة الحرارة باإلشعا

. احمرار سطحه وإكسابه القشرة المحمرة المستحبة 

اإلشعاع ، والتوصٌل ، وتٌارات الهواء : وتصل حرارة الفرن إلى الرستو بالطرق الثالث النتقال الحرارة وهً 

. الساخنة 

 

 Baling : الخبٌز(  ب )

ت والكعك وعجابن خمٌرة البٌرة ، التً تخبز تطلق كلمة الخبٌز على جمٌع العجابن ، كالخبز والفطابر والبسكوي

وتتوقؾ  أي بالحرارة الجافة ، ( ؾ  ٓٓ٘ -ٕٓ٘) م   ٕٓٙ – ٓ٘ٔفً فرن مؽلق تتراوح درجة حرارته بٌن 

م ، بٌنما ٌحتاج الكعك  ٖ٘ٔ  –ٕٔٔدرجة الحرارة على نوع المخبوزات ، فالمرانج ٌحتاج إلى فرن هادئ جداً 

. م  ٖٖٕ  –8ٕٔاإلسفنجً لفرن حار 

فالحرارة  توصٌل ، وتٌارات الهواء الساخنة ،اإلشعاع ، وال:  وتنتقل الحرارة للمخبوزات بالطرق الثالث وهً 

وٌساعد على تنظٌم درجة حرارة  نها إلى العجٌنة بالتوصٌل أٌضاً ،تنتقل من الفرن إلى الصٌنٌة بالتوصٌل ، وم

الؽاز أو الهواء داخل الفرن ، وٌحمر سطح المخبوزات الفرن ، تٌارات الهواء الساخن الناتجة عن احتراق 

.  باإلشعاع عن طرٌق الموجات الحارة

 

: الطهً فً المادة الدهنٌة وٌشمل :  ال اًال 

 :التحمٌر الغزٌر –التحمٌر البسٌط 

م  9ٙٔ  –77ٔتتراوح درجة حرارتها بٌن (  سمن –زٌت  )هو طهً األطعمة فً مادة دهنٌة ساخنة : تعرٌفه 

( .  ؾ 8ٖ٘  –ٖٓ٘)
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 Shallow-frying:  التحمٌر البسٌط(    )

وٌسمى أٌضاً تحمٌر الطاسة     Pan-frying.ألن كمٌة المادة الدهنٌة المستعملة قلٌلة تؽطً قاع الطاسة 

وتصلح هذه الطرٌقة لتحمٌر اللحوم والطٌور واألسماك والخضر كالباذنجان والبطاطس ، كما ٌعتبر تشوٌح 

 . خضر قبل طهٌها بطرٌقة التسبٌك مثالً ، نوعا من التحمٌر البسٌط اللحوم وال

ونظراً ألن كمٌة المادة الدهنٌة قلٌلة ، وألن معظم األطعمة المحمرة ردٌبة التوصٌل للحرارة ، فالتحمٌر ٌكون 

لدهنٌة سطحٌاً ، ولذا ٌجب تقلٌب الطعام للحصول على اللون المحمر المتجانس وتنتقل الحرارة من المادة ا

 .للطعام بالتوصٌل 

 

 Deep -Frying :التحمٌر الغزٌر  و العمٌق(  ب )

إناء عمٌق مزود بسلة ترص بها األطعمة  أي تحمٌر األطعمة فً كمٌة كبٌرة من المادة الدهنٌة ، باستعمال

ع السلة تؽمر فً المادة الدهنٌة الساخنة باإلناء فٌنضج الطعام فً وقت واحد ، ثم ترؾ المراد تحمٌرها ،

. وتنتقل الحرارة بتٌارات الحمل والتوصٌل من المادة الدهنٌة للطعام لتصفٌة المادة الدهنٌة الزابدة ، بمحتوٌاتها 

عمة إلى تقلٌب أو وفً التحمٌر الؽزٌر تعمل التٌارات الساخنة على توزٌع الحرارة بالتساوي فال تحتاج األط

، ( ؾ 7٘ٔ)م  9ٓٔنظراً الرتفاع درجة حرارة المادة الدهنٌة كما فً التحمٌر البسٌط ، و مالحظة مستمرة ،

وٌصلح البة المرؼوبة واللون المتجانس ، سطح ، واكتسابه الصالفإنها تعمل على سرعة جفاؾ واحمرار 

. التحمٌر الؽزٌر لألطعمة المؽلفة بصفة خاصة 

تهٌج األؼشٌة  acroleinكرولٌن حلل وتكون مادة تعرؾ باألتومن عٌوب التحمٌر أن المادة الدهنٌة تدخن وت

واألطعمة المحمرة لذٌذة الطعم ، . المخاطٌة لألنؾ والعٌن ، وتتلؾ المادة الدهنٌة واألطعمة المحمرة فٌها  

. ولكنها عسرة الهضم وتؤدي إلى السمنة وأضرارها ، والتً تشوه شكل هٌكل الجسم وجمال تكوٌنه 

 

  Micro-wave: الطهً باستخدام األشعة متناهٌة القصر

، وتعرؾ باألفران اإللكترونٌة ، واألشعة متناهٌة  9ٗ7ٔحدٌثة ، استخدمت أوالً عام وهً من طرق الطهً ال

أطول من موجات الضوء واألشعة تحت الحمراء ، وأقصر من عبارة عن موجات كهرومؽناطٌسٌة ،  القصر

، وال تستعمل األوانً المعدنٌة فً األفران  عادٌة الختراق األطعمة وتسخٌنها موجات الرادٌو ، ولها قوة ؼٌر

. اإللكترونٌة ، ألنها تعكس األشعة فال تتخلل الطعام ، على حٌن تسمح بمرور كل من األوانً الزجاجٌة 

. المسامٌة والصٌنً ، وأطباق الورق 
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المواد الدهنٌة واستعماالتها فً الطهً 

:  همٌتها فً الغذاء 

، ولكن ألنها مصدر  لٌس ألنها مصادر مركزة للطاقة قلٌلة من المواد الدهنٌة ،ى كمٌات ٌحتاج اإلنسان إل

وألنها تنقل وٌوجد فً الزٌوت النباتٌة ،  Linoleicلألحماض الدهنٌة األساسٌة التً أهمها حامض اللٌنولٌك 

، مصادر ( ناعًصالزبد ال )والزبد الطبٌعً والمرجرٌن أ، د، هـ، ك الذوابة فً الدهون ،  للجسم فٌتامٌنات

.  ممتازة لفٌتامٌن أ

. سعراً  ٖٓٙ  –ٓ٘ٗجرام تعطٌه  7ٓ  –ٓ٘ومتوسط الشخص البالػ من الدهون ٌومٌاً ٌتراوح بٌن 

 

: اإلسراف فً استعمال المواد الدهنٌة 

.  وذلك ٌعتبر سبب فً زٌادة الوزن أٌضاً  ،  هناك ضرر على صحة اإلنسان عند اإلسراؾ فً استعمال الدهون

ٌجب على الفرد وبخاصة البدٌن أن ٌكون حرٌصاً فً اختٌار األطعمة التً ٌتناولها وأن ٌقلل من كمٌة ولذا 

.  ، حتى ٌستطٌع جسمه أن ٌتخلص من جزء من الشحم المختزن به الدهون

جراماً ٌومٌاً  ٓٗجراماً من الدهن المختزن ٌومٌاً فمعنى ذلك أن وزنه ٌنقص  ٓٗفإذا استهلك جسم البدٌن 

وٌحدث ذلك دون أن ٌتضرر، ألنه فً الواقع ٌتناول دهوناً  ، سعراً  ٖٓٙلك فً إنتاج طاقة حرارٌة قٌمتها تسته

 ٓٗ  –ٖٓ، ال تقل عن  ؼٌر ظاهرة فً اللحم والسمك والجبن والبٌض واللبن والفول السودانً وؼٌر ذلك

.  جراماً ٌومٌاً 

 

 :نها واإلسراف فً استعمال المواد الدهنٌة ٌحدث بعدة طرق م

، أو الرؼبة فً زٌادة مقدار المادة الدهنٌة عن المذكور فً مقادٌر الصنؾ حتى ٌكون الطعام  عدم الدقة .ٔ

 . ، وذلك عند طهً الخضر المسبكة وعمل الرز والصلصات وخالفه دسماً 

 ، ثممٌر الباذنجان على حدة ، كتح اختٌار طرق الطهً المعقدة التً تتطلب مزٌداً من المادة الدهنٌة .ٕ

 . إضافة سمن لتشوٌح العصاج الذي ٌحتوي بدوره على دهن وهكذا

 . إلخ.والكنافة وكعك العٌد والؽرٌبة والدسمة كالبسبوسة  كالبطاطس،اإلكثار من طهً األطعمة المحمرة  .ٖ

 . هذا باإلضافة إلى تناول كمٌات كبٌرة من الفول السودانً والشٌكوالته وؼٌرها بٌن الوجبات .ٗ

 

: وضح مقدار ما تضٌفه المواد الدهنٌة من سعرات وفٌما ٌلً م ال ي

 .سعراً  9ٓمسلوقة أو مشوٌة تعطً  :الحجمواحدة من البطاطس المتوسطة  -

سم ومحمرة فً الزٌت تعطً  ٔمقطعة شرابح سمك  :الوزنواحدة من البطاطس مماثلة فً  -

 .سعراً  9ٖٖ
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: استعماالت المواد الدهنٌة فً الطهً 

معظم الصلصات كالزٌت فً صلصة الماٌونٌز، والسمن فً الصلصة تدخل كمكون ربٌسً فً عمل  .ٔ

 . ، والزبد فً الصلصات الحلوة كصلصة الشٌكوالته البٌضاء وؼٌرها

، تساعد على احمرار السطح  تكسب المخبوزات كالفطابر والكعك والبسكوٌت دسامة ونعومة ولٌونة .ٕ

 . الخارجً

 .النشوٌات ووالبقول تحسن نكهة األطعمة الفقٌرة فً الدهون كالخضر  .ٖ

 . ، والطعم المستحب تكسب األطعمة المحمرة كالبطاطس اللون الذهبً والقشرة الصلبة الهشة .ٗ

، وذلك فً أثناء تشوٌح هذه  تذٌب المواد العطرٌة فً البصل والكرفس والفلفل األخضر وؼٌرها .٘

، كما تذٌب  سبها نكهة جٌدة، وتنقلها إلى باقً المكونات من لحوم وخضر فتك الخضر فً المادة الدهنٌة

، ولذا ٌضاؾ البشر فً أثناء دعك المادة الدهنٌة مع  المواد العطرٌة فً الفانٌلٌا وبشر البرتقال واللٌمون

 . السكر فتكسب المخبوزات النكهة الممٌزة

 . ، وفً تجمٌلها كالكرٌمة المخفوقة وفً المثلجات كاآلٌس كرٌم تدخل فً مكونات أطباق الحلوى .ٙ

 

: واد الدهنٌة الشائعة االستعمال الم

، فتستخلص الزٌوت من  ، ولكنها تستخلص من مصادرها األصلٌة ال توجد المواد الدهنٌة منفردة فً الطبٌعة

، والزبد من القشدة  ، وتستخلص الشحوم من الحٌوانات إلخ.. بذرة القطن والذرة والزٌتون وفول الصوٌا 

.  وهكذا ، والسمن الطبٌعً من الزبد (اللبن)

، أو خلٌط من الزٌوت والدهون  ، التً تصنع إما من الزٌوت النباتٌة فقط وهناك المواد الدهنٌة الصناعٌة

.  ، ومنها الزبد الصناعً المعروؾ بالمرجرٌن والسمن الصناعً بأشكاله المختلفة الحٌوانٌة
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:  شكال المواد الدهنٌة 

 :دهن % 8ٓعلى  المواد الدهنٌة الصلبة التً تحتوي .ٔ

.  تشمل هذه المجموعة الزبد الطبٌعً والمرجرٌن وخلٌط من الزبد والمرجرٌن

 :Butterالزبد الطبٌعً (   ) 

، والزبد الطبٌعً  مواد صلبة% ٕماء و% 8ٔوٌحتوي على  زٌت ، –فً  –وهو عبارة عن مستحلب ماء 

،  ، ولذا ٌجب حفظه فً الثالجة جود الماء، وطعمه ممتاز، ولكنه سرٌع التزنخ لو مصدر ممتاز لفٌتامٌن أ

ونظراً لؽلو  ، رك بدون تملٌح، أو ٌت لحفظه من التزنخ السرٌع% ٖوقد ٌضاؾ إلٌه الملح بنسبة صؽٌرة 

.  ثمنه فإن استعماالته محدودة

:  Margarineالزبد الصناعً  و المرجرٌن ( ب)

، وٌصنع من خلٌط من الزٌوت النباتٌة  ، وأقل تكلفة عبارة عن زبد صناعً بدٌل للطبٌعً وشبٌه به

، وٌدخل فً صناعته  ، بالزبد الطبٌعً ، ولونه ، ونكهته ، وقوامه ، بحٌث ٌكون شبٌهاً فً تركٌبه المهدرجة

، وعباد  ، وزٌت بذرة القطن ، ونسبة قلٌلة من زٌت الصوٌا زٌوت النخٌل ونواة البلح والبندق وجوز الهند

مرجرٌن لبن فرز وفٌتامٌن أ ل، ٌضاؾ ل بالزبد الطبٌعً فً نكهته وبدٌالً له ، ولكً ٌكون شبٌهاً  الشمس

.  وقد ٌصنع المرجرٌن من خلٌط من الدهون والزٌوت نفس نسبة وجوده فً الزبد الطبٌعً ،ب

 

دهن % 100وتحتوي على (  سهلة الخلط )المواد الدهنٌة الصلبة المرنة  .2

Plastic Fats : 

، ألنها مرنة سهلة الدعك مع السكر فً  ي عمل الكعك والفطابر والبسكوٌتهذه الدهون جٌدة ومفضلة ؾ

، أو الفرك مع الدقٌق فً الفطابر، ومن ممٌزاتها أنها تحتجز جزءاً من الهواء فً أثناء الدعك فتساعد  الكعك

. ، وتجعل الناتج هشاًّ كبٌر الحجم على خفة العجٌن
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 :Smoking Pointدرجة التدخٌن 

، وٌتكثؾ  ي الدرجة أو النقطة التً ٌبدأ عندها تصاعد دخان أزرق خفٌؾ من المادة الدهنٌة المنصهرةوه

، فإذا كانت المادة  ، وهذا ما ٌحدث عند تحمٌر األطعمة الدخان باستمرار التسخٌن وارتفاع درجة الحرارة

، فالمادة الدهنٌة تتفاعل مع هذا  (اطسكما فً البط )    الؽذابٌة تحتوي على نسبة من الماء فً أثناء التحمٌر 

الماء وتتحلل سرٌعاً مكونة أحماضاً دهنٌة حرة وجلٌسرول، وهذا ٌبٌن أهمٌة تجفٌؾ األطعمة قبل تحمٌرها للحد 

، ٌتحلل الجلٌسرول مكوناً مركباً متطاٌراً ٌسبب تهٌج األؼشٌة  وإذا استمر التحمٌر طوٌالً .  من هذا التحلل

وهو المالحظ عند تحمٌر   ، Acrolein، وٌسمى هذا المركب أكرولٌن  لعٌون والحلقالمخاطٌة لألنؾ وا

ثم تتحول المادة الدهنٌة تدرٌجٌاًّ من اللون . كمٌات كبٌرة من األسماك وؼٌرها لمدة طوٌلة فً المادة الدهنٌة

،  حة لالستعمال، وتصبح ؼٌر صال ، ثم تسود وتتصاعد رابحة قوٌة ؼٌر مقبولة األصفر الرابق إلى البنً

، تالحظ متراكمة على جوانب وقاع طاسة التحمٌر من  وتتحول إلى قطران وشموع وصموغ عدٌمة الذوبان

.  الخارج

 

:  همٌة درجتً انصهار وتدخٌن المادة الدهنٌة فً عملٌات التحمٌر 

التسخٌن على نار  ، دل ذلك على أنها تتحمل كلما ارتفعت درجة انصهار المادة الدهنٌة وتأخر ظهور الدخان

 . مرتفعة لمدة طوٌلة

 

 : نوهكذا ٌتضح من درجة التدخٌن 

للتحمٌر لسرعة  ، ال تصلح الشحوم الحٌوانٌة ومثلها أٌضاً زٌت الزٌتون والزٌت الحار ودهون األسماك .ٔ

، كما أنها تحتوي على نسبة مرتفعة من  ، وألن لها رابحة ممٌزة تؤثر على األطعمة المحمرة تدخٌنها

.  حماض الدهنٌة الحرة التً تساعد على سرعة تحللها واحتراقهااأل

،  ألنه سرٌع االحتراق ال ٌصلح للتحمٌر بنوعٌه(  المرجرٌن )الزبد الطبٌعً والصناعً أٌضاً  .ٕ

 أو قلً البٌض وما مل بمفرده فً تشوٌح الخضر السوتٌه، ولذا إما أن ٌستع ولكنه جٌد الطعم

، أو ٌخلط بالزٌت لعمل األرز والمكرونة أو لتحمٌر  ( دقٌقة ٕ  -ٔ)شابه لفترة قصٌرة جداً 

 . ( الزٌت ٌحمً الزبد من االحتراق السرٌع )اللحم لفترة أطول 

زٌت بذرة القطن أي الزٌت العادي، وهو من أفضل وأرخص الزٌوت للتحمٌر، الرتفاع درجة  .ٖ

، وٌلٌه زٌت الذرة وهو تدخٌنه، وال ٌترك نكهة ؼٌر مستحبة فً األطعمة كزٌت الصوٌا مثالً 

 .جٌد الطعم خالً من الرابحة، ولكنه ؼالً الثمن

ٌصلح للتحمٌر  ،  السمن الصناعً المعامل بمواد مضادة لألكسدة تقلل من قابلٌته للتزنخ .ٗ

، وأفضل منه السمن الصناعً المخصص للتحمٌر  وخاصة الؽزٌر الرتفاع درجة تدخٌنه

 .الؽزٌر
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: طرق التحمٌر 

 . بسٌط ومثله التشوٌحالتحمٌر ال  .ٔ

 .التحمٌر العمٌق أو الؽزٌر .ٕ

 

: الخطوات الصحٌحة للتحمٌر البسٌط 

: طاسة التحمٌر   -1

ٌلة ثقٌلة مسطحة القاعدة ، ثابتة الٌد ، منخفضة الجوانب ، حتى تظهر كمٌة المادة الدهنٌة القل ٌجب اختٌار مقالة 

نٌوم لسرعة توصٌله للحرارة عن الصلب ؼٌر القابل وٌفضل اآلن استعمال األلمبها ، وٌسهل تقلٌب األطعمة ، 

.  ٌة، أما التٌفال فهو بطًء التوصٌل للحرارة ، ولكنه ٌقلل من استعمال المادة الدهن(  ستٌنلس ستٌل ) للصدى

 :كمٌة المادة الدهنٌة   -2

.  مٌة قلٌلة تكفً لتؽطٌة قاع المقالةتوضع ك

 

 :األطعمة التً تصلح للتحمٌر البسٌط   -3

  إلخ .... القرنبٌط  –الكوسه  -الباذنجان  –البطاطس : النٌبة مثل الخضر. 

  والبقسماطبالبٌض  المؽطاة النٌبةأو  المسلوقة،الطٌور واللحوم. 

  أو البٌض والبقسماط  بالدقٌق،األسماك البٌضاء القلٌلة الدهن المؽطاة. 

  إلخ ... بان كٌك  –عجه  –مقلً : البٌض. 

 

 :ة الدهنٌة فً التحمٌر الماد استعمالضرر تكرار 

ٌجعلها ضارة صحٌا ، وعند تسخٌنها ٌتصاعد سرٌعا عدة مرات ،  تكرار استعمال المادة الدهنٌة فً التحمٌر -ٔ

دخان كثٌؾ ، وهذا ٌعنً أن درجة تدخٌنها انخفضت ، كما تتصاعد رابحة ؼٌر مقبولة ، وتتعرض المادة 

. ٌن المهٌج للجهاز التنفسً و العٌون الدهنٌة للتحلل السرٌع ، وٌتكون مركب األكرول

، د ،  ، كما تتلؾ الفٌتامٌنات الذوابة فً الدهون مثل أ تتزنخ المادة الدهنٌة فتتلؾ نكهة األطعمة المحمرة فٌها -ٕ

. هـ ، ك ، فال ٌستفٌد بها الجسم 
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:  سباب تزنخ المادة الدهنٌة 

حللة للدهون ، وٌالحظ سرعة تزنخ الزبد بهذه إما أن ٌكون نتٌجة لتحللها بواسطة اإلنزٌمات الم .ٔ

. الكٌفٌة الحتوابه على نسبة عالٌة من الماء 

 .أو تتزنخ نتٌجة التحادها بأوكسجٌن الجو ، وهو التزنخ األوكسٌدي األكثر حدوثا  .ٕ

 

: التزنخ األوكسٌدي 

: هو تؽٌٌر كٌمٌابً ٌحدث للمادة الدهنٌة وٌؤدي إلى تزنخها وٌساعد على ذلك 

مال درجات حرارة مرتفعة طول مدة التحمٌر ، وفً وجود األوكسجٌن الذي ٌأتً معظمه استع .ٔ

 .من الماء الموجود باألطعمة 

 .تخزٌن المادة الدهنٌة فً مكان حار  .ٕ

 .للضوءحفظها ؼٌر مؽطاة ومعرضة  .ٖ

 .المبللةكزجاجة الزٌت  تماما،حفظها فً أوانً ؼٌر جافة  .ٗ

 .جات بها بقاٌا دهون متزنخة حفظ المادة الدهنٌة فً أوانً أو زجا .٘

 .إضافة الملح للزبد بقصد حفظها ، ٌمنع نمو الفطر علٌها ، ولكنه ٌساعد سرعة تزنخها  .ٙ

الزٌوت أكثر تعرضا للتزنخ من السمن الصناعً المعامل بمواد مانعة لألكسدة ، وألن الزٌوت  .7

  .ٌعا بأوكسجٌن الجو تحتوي على نسبة عالٌة من األحماض الدهنٌة ؼٌر المشبعة التً تتحد سر

 

 :بهاتخزٌن الدهون والعناٌة 

وخاصة زجاجات الزٌت الشفافة وٌفضل حفظه  الضوء،تخزن الدهون فً مكان بارد بعٌداً عن  .ٔ

 .قاتمةفً زجاجات 

ٌحفظ الزبد بكمٌات صؽٌرة فً الثالجة مؽلقاً بالورق المفضض الذي ٌعزله عن أوكسجٌن الجو  .ٕ

لكبٌرة من الزبد والمرجرٌن ، تقسم إلى أجزاء مناسبة وفً حالة الكمٌات ا والضوء ،

ر ، داخل كٌس لالستعمال ، ٌلؾ كل منها على حدة فً ورق زبد أو فوٌل وتحفظ فً الفرٌز

 . من البالستك أو علبة

الملعقة ٌجب تؽطٌة علب السمن بعد فتحها ، حتى ال تتعرض للضوء ، وعند استعمالها تكون  .ٖ

عمل الطبقة العلٌا بانتظام ، وال تعمل حفرة عمٌقة فً وسط العلبة ، ، على أن تستجافة تماماَ 

 .مما ٌعرضها للتزٌخ 

ٌفضل وضع كمٌة صؽٌرة منها فً علبة بؽطاء لالستهالك  الحجم،فً حالة علب السمن الكبٌرة  .ٗ

 .والرطوبةبدال من تعرٌض كل محتوٌاتها للجو  الٌومً،
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 العجائن

 

نوع من السابل ، وتختلؾ نسبتهما من عجٌنة ألخرى لكً تعطً نتابج مختلفة نعنً بالعجٌنة مزٌج من الطحٌن و

 .، كما تستعمل معها مواد أخرى تعطً النكهة والطعم واللٌونة لكً تزٌد من قٌمتها الؽذابٌة 

 

:  ومحتوٌات العجائن هً

 .الملح –المواد الرافعة  –السوابل  –البٌض  –الدهون  –السكر  –الدقٌق 

 

الدقٌق 

صد به دقٌق القمح األساسً فً عمل المخبوزات ، ونحصل علٌه بطحن نوع واحد من حبوب القمح أو خلٌط وٌق

( الردة ) من أنواع مختارة ، ثم ٌمر فً عملٌات نخل متعددة للحصول على الدقٌق األبٌض وذلك بفصل النخالة 

. والجنٌن الذي ٌعمل على سرعة تزنخه الحتوابه على الدهن  

 

 :طحنهبعد  لون الدقٌق

ٌمٌل لون الدقٌق الحدٌث الطحن إلى األبٌض المصفر نظراً لوجود صبؽات الكاروتٌن به ، فإذا استعمل مباشرة 

بعد طحنه ٌعطً رؼٌفاً صؽٌر الحجم ضعٌؾ ، وقد أدرك القدماء ذلك وتمكنوا من تحسٌن لونه وتبٌٌضه 

تأكسد صبؽة الكاروتٌن فٌبٌض لونه وتزٌد قوته بتخزٌن الدقٌق عدة شهور قبل استعماله ، وتعرٌضه للجو حتى ت

. وٌعطً رؼٌفاً أبٌض كبٌر الحجم ، وتعرؾ هذه العملٌة بتسوٌة الدقٌق أو تحسٌنه 

" محسنات الدقٌق " لتبٌٌض الدقٌق وذلك بمعاملته بمواد تعرؾ باسم  اآلن فتستعمل طرق كٌمٌابٌة سرٌعة أما

تعمل بكمٌات ضبٌلة حسب القوانٌن المعمول بها فً الدولة لتجنب ومنها فوق أكسٌد النٌتروجٌن والكلور ، وتس

. أٌة أضرار صحٌة 

 

 :الدقٌقتعزٌز 

ٌحتوي الدقٌق بطبٌعته على مجموعة فٌتامٌن ب واألمالح المعدنٌة كالكالسٌوم والحدٌد ، والتً تنزع منه 

ناعٌاً فتضاؾ إلٌه بنفس النسب ، لذا ٌعاد تعزٌز الدقٌق بها ص( توجد فً القصرة ) بعملٌات الطحن والنخل 

. الحدٌد  –النٌاسٌن  –الرٌبوفالفٌن  –تقرٌباً فٌتامٌنات الثٌامٌن 
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 :محلٌاًال  نواع الدقٌق المتداولة 

، وتصل   whole mealوٌعرؾ بالدقٌق الكامل ( الردة ) المحتوى على النخالة   :األسمرالدقٌق  -ٔ

 . مالح المعدنٌة والفٌتامٌنات األ على، وٌحتوي %  9٘  –9ٓنسبة االستخالص به إلى 

  –8ٓوهو الذي نزعت منه معظم طبقات النخالة وتصل نسبة االستخالص به إلى   :األبٌضالدقٌق  -ٕ

 %. 7٘  –7ٓأما الدقٌق األبٌض الفاخر أو الممتاز فتصل نسبة االستخالص به إلى  ،% 8٘

 

 :محلٌاوهذه األنواع من الدقٌق هً المتوفرة 

وٌصلح للبسكوٌت والكعك مع حذؾ مسحوق الخبز أو  مثل بٌكربونات الصودٌوم:  ة رافعةدقٌق به ماد -3

.  تقلٌل الكمٌة المستعملة إلى النصؾ

هناك أنواع من دقٌق القمح خاصة بالعجابن المختلفة شابعة االستعمال بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ومعظم دول 

 . أوربا

 

  دقٌق الكعكCake Flour : 

.  حتى ٌعطً الهٌكل الناعم اللٌن للكعك والبسكوٌت( بروتٌن ٘.7)دقٌق القمح المنخفض البروتٌن وٌصنع من 

 

  دقٌق الفطائرPastry Flour : 

عن دقٌق الكعك حتى ٌمتص (  %9)هو دقٌق خاص بصناعة الفطابر وٌحتوي على نسبة أعلى من البروتٌن 

.  الهواء وخاصة الفطابر المورقة كالمٌل فً كمٌة أكبر من الماء وٌعطً الفطابر الهٌكل القوي لحجز

 

  دقٌق لجمٌع األغراضAll Purpose Flour : 

لخبز ٌصلح لجمٌع عجابن خمٌرة البٌرة كا  ( % ٘.ٓٔ)وهو خلٌط من دقٌق القمح القوي والضعٌؾ البروتٌن 

.  ، والفطابر وعجٌنة الشو وؼٌرها حتى ٌعطً هٌكال قوٌا للمخبوزاتوالبرٌوش 

 

  مادة رافعة دقٌق بهSelf Rising : 

وٌحتوي على مسحوق خبز بنسب تدون على الكٌس وٌصلح فقط ألنواع البسكوٌت والكعك التً ٌدخلها 

 .الخبزمسحوق 
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بروتٌنات الدقٌق 

تتوقؾ قوة الدقٌق على نوع القمح ونسبة ما به من بروتٌن وتعرؾ قوة الدقٌق بقدرته على امتصاص الماء 

 %7-ٙأثناء الخبز، وهذا ٌتوفر فً الدقٌق المرتفع البروتٌن وتتراوح نسبته فً الدقٌق بٌن واحتفاظه بالؽاز فً 

، أما   ، وٌحتوي الدقٌق على بروتٌنات ذوابة فً الماء هً األلبٌومٌن والجلوبٌولٌن وتوجد بنسب صؽٌرة

، وعند  ذوابة فً الماءوالؽٌر  Gluteninوالجلوتٌنٌن  Gliadinالبروتٌنات الهامة بالدقٌق فهً الجالٌادٌن 

. المعقد التركٌب Glutenخلطهما بالماء ٌتكون بروتٌن الجلوتٌن 

 

  الجلوتٌنGluten : 

إلخ، كما ٌتضح من .. بروتٌن الجلوتٌن هو ما ٌتمٌز به دقٌق القمح عن دقٌق الحبوب األخرى كالذرة واألرز 

: اآلتً 

ٌتحد  عند خلط دقٌق القمح بالماء، ؾ ٌؤدي الجلوتٌن دورا هاما فً بناء هٌكل المخبوزات .ٔ

الجالٌادٌن بالجلوتنٌن وٌتكون الجلوتٌن الذي ٌكسب العجٌنة اللزوجة والمطاطٌة وٌجعلها 

، فالجالٌادٌن ٌكسب العجٌنة اللزوجة فً حٌن ٌمتص الجلوتنٌن الماء وٌعطً  متماسكة

 . المطاطٌة المطلوبة لتكوٌن الهٌكل الشبكً للمخبوزات

هواء، ؼاز ثانً )فً الفرن تتمدد الؽازات المحبوسة فً العجٌنة بالحرارة عند وضع العجٌن  .ٕ

مكونا أكٌاسا دقٌقة تحبس بداخلها هذه الؽازات كما  ، وٌتمدد الجلوتٌن (إلخ.. أكسٌد كربون 

، وهكذا ٌتكون الهٌكل الشبكً القوي لرؼٌؾ الخبز والكعك  تحجز أٌضا حبٌبات النشا المنتفخة

 .الحجم خفٌفا مسامٌا محتفظا بشكل  بالحرارة فٌعطً منتجا كبٌر، ثم ٌتجمد  وؼٌره

 

  زٌادة الجلوتٌن مرغوبة: 

كلما زادت كمٌة الماء فً العجٌنة وزادت قوة ودرجة العجن ابن خمٌرة البٌرة  ومعظم عجعند عمل الخبز 

 كون الناتج كبٌرا خفٌفا، وٌحبس كمٌة كبٌرة من الؽاز وي كلما زاد تكون الجلوتٌن وبالتالً ٌعطً هٌكال قوٌا

، ولذا ٌضاؾ لمثل هذه العجابن كمٌة كبٌرة من الماء تجعلها لٌنة وتحتاج إلى مزٌد من العجن حتى تتشرب 

. الماء وتصبح مطاطة قوٌة الجلوتٌن

بطرٌقة الفرك  )تحتاج إلى نسبة جلوتٌن أكثر من الفطٌر الناعم ( المٌل فً)أٌضا عجٌنة الفطٌر المورق 

.  ( طيالبسالمعروؾ ب
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  زٌادة الجلوتٌن غٌر مرغوبة: 

زٌادة الجلوتٌن بهذه ،  عند عمل البسكوٌت والبتً فور وكعك العٌد والؽرٌبة والفطٌر الناعم والكعك الدسم

، وٌمكن الحد من تكون الجلوتٌن بإضافة كمٌة قلٌلة من  العجابن ٌعطً ناتجا ثقٌال ؼٌر ناعم أصؽر حجما

، حتى تتكون كمٌة من الجلوتٌن كافٌة فقط إلعطاء مثل  عٌد وعدم اإلكثار من العجنالماء عند عجن كعك ال

. هذه المخبوزات الهٌكل األقل صالبة من هٌكل الخبز القوي 

 

  المادة الدهنٌة تحد من تكون الجلوتٌن: 

،  رة العجنالمادة الدهنٌة عامل آخر ٌحد من تكون الجلوتٌن باإلضافة إلى تقلٌل كمٌة الماء والحد من كث

، ذلك ألن وجود  وٌالحظ ذلك فً العجابن الدسمة الناعمة كالبتً فور والؽرٌبة والكعك الدسم والفطٌر الناعم

المادة الدهنٌة بالعجٌنة ٌقلل من إضافة الماء وكلما زادت كمٌة المادة الدهنٌة قلت كمٌة الماء المضافة وكلما 

الكافً إلكساب هذه المخبوزات هٌكال ناعما وفً درجة قل العجن أٌضا، وتبعا لذلك ٌتكون الجلوتٌن 

 . الصالبة المطلوبة

 

: ملخص ألهمٌة الدقٌق فً المخبوزات 

  تكون عجٌنةتهو المادة األساسٌة فً صناعة المخبوزات فبدونه ال . 

  ضروري لتكوٌن الجلوتٌن المسبول عن بناء هٌكل المخبوزات وحبس الؽازات التً تعمل على

 . خفتها

 ول نشا الدقٌق السطحً إلى دكسترٌن بالحرارة والذي ٌساعد فً إكساب المخبوزات اللون ٌتح

 . البنً المحمر المرؼوب

 ٌكسب المخبوزات الطعم المستحب . 

 زٌادة كمٌة الدقٌق نتٌجة للخطأ فً الكٌل ٌجعل الناتج ثقٌال جافا. 

  ًناتجا ضعٌؾ الهٌكل نقص كمٌة الدقٌق نتٌجة للخطأ فً الكٌل ٌقلل من الجلوتٌن وٌعط

 .وأصؽر حجما

 ٌكسب المخبوزات الطعم المستحب السكر . 

  ٌساهم مع الدكسترٌن فً إكساب اللون البنً المحمر للسطح الخارجً للمخبوزات، ألنه جزء

 . من السكر ٌتكرمل بالحرارة

 تٌساهم مع الدهون فً الحد من تكون الجلو تٌن فً العجابن الحلوة كالكعك الدسم والبسكوي  ،

، ولهذا  ألن السكر ٌمتص الماء أسرع من الجلو تٌن الذي ٌحتاج إلٌه أٌضا وبذلك ٌقل تكونه
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بالٌد لمدة أطول من عجٌنة الفطٌر ( وعجنها ) ذ ٌمكن خلط عجٌنة البسكوٌت أهمٌته وفابدته إ

 . الخالً من السكر دون الخوؾ من زٌادة تكون الجلو تٌن ؼٌر المرؼوب فً البسكوٌت

 وٌرفع درجة تجمده  سكر على نعومة وحجم المخبوزات ألنه ٌقلل من تكون الجلو تٌنٌؤثر ال

 وبذلك ٌعطً فرصة لتمدد الؽازات وارتفاع العجٌنة وكبر حجمها قبل أن ٌتجمد وٌتكون الهٌكل

، وبذلك ٌكون الناتج ناعما خفٌفا كبٌر الحجم وٌمكن مالحظة ذلك عند مقارنة رؼٌؾ خبز 

 .ر بقالب كعك دسم ٌحتوي على سكرإفرنجً خال من السك

 ألنها تساعد على زٌادة تمدد جدران الهٌكل  زٌادة كمٌة السكر فً العجابن ؼٌر مرؼوبة ،

الشبكً حتى تحبس الكمٌة الكبٌرة من الؽازات مما ٌجعل الجدران رقٌقة جدا كما ٌحدث عند 

نتج ثم هبوطه النفجار جدران ، وتكون النتٌجة ارتفاع الم إدخال كمٌة كبٌرة من الهواء فً بالون

 .الخالٌا وهو المالحظ فً الكعك المرتفع السكر

  قد ٌستبدل العسل األبٌض أو األسود بالسكر، وفً هذه الحالة ٌضاؾ كوب عسل بدال من السكر

، والمخبوزات المصنوعة بالعسل تحتفظ بلٌونتها مدة  كوب من السابل المستعمل¼ وٌحذؾ 

 . أطول

 

: الملح 

فً جمٌع العجابن بكمٌات صؽٌرة إلظهار نكهة المواد األخرى ولتحسٌن طعم المخبوزات  ملح الناعمٌدخل ال

ولتقوٌة الجلوتٌن خاصة فً صناعة الخبز، ومع ذلك فإن إضافة كمٌات كبٌرة منه ٌحدث فً عجابن خمٌرة 

. البٌرة ٌعطل نمو الخمٌرة وٌكسب العجابن بعض الصالبة وٌجعل الخبز ثقٌال

 

 : الزٌوت و الدهون

 . فً إكساب المخبوزات اللون الذهبً المحمر الالمع( الدكسترٌن)تساهم مع السكر والدقٌق  .ٔ

تكسب المخبوزات النعومة ألنها تحد وتؤخر من تكون الجلوتٌن الزابد الذي ٌؤدي إلى جفاؾ وخشونة  .ٕ

 . ( كما ٌحدث عند فرك المادة الدهنٌة فً الدقٌق )المخبوزات 

 . م المخبوزات وتجعل اللب الداخلً دسما المعاالدهون تحسن طع .ٖ

زٌادة كمٌة المادة الدهنٌة عن المقدار المطلوب تجعل اللب ثقٌال زٌتً القوام والهٌكل ضعٌؾ ؼٌر  .ٗ

 . متماسك كما ٌحدث فً كعك العٌد والؽرٌبة التً تتفتت عند لمسها بالٌد

ع السكر ٌساعد على إدخال الهواء فً م(  إلخ.. سمن  -مرجرٌن -زبد )دعك المادة الدهنٌة الصلبة  .٘

 . العجابن

 .الزٌوت السابلة ال تحبس الهواء وتعطً مخبوزات ناعمة وتصلح لبعض الفطابر .ٙ
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ماء وٌجب مالحظة ذلك عند استبدال الزبد بالسمن أو العكس % ٕٓالزبد والمرجرٌن ٌحتوٌان على  .7

 . حتى ال ٌختلؾ شكل ونعومة وطعم المنتج

لمواد النكهة مثل الفانٌلٌا وبشر البرتقال واللٌمون والقرفة وؼٌرها، ولذا ٌوضع تعمل الدهون كمذٌب  .8

 . بشر البرتقال واللٌمون فً أثناء دعك المادة الدهنٌة مع السكر الستخالص نكهتها القوٌة

 

: البٌض 

 .ٌرفع القٌمة الؽذابٌة للمخبوزات وخاصة البروتٌنات وٌحسن نكهتها .ٔ

 .ب المقادٌر الجافة وخلطهاٌعمل كسابل ٌساعد على ترطً .ٕ

 . ٌعمل كمادة رابطة لمكونات العجٌنة الحتوابه على البروتٌن الذي ٌتجمد بالحرارة .ٖ

 . (الكٌك اإلسفنجً )ٌساهم مع الجلوتٌن فً تكوٌن الهٌكل الصلب المتماسك للمخبوزات  .ٗ

خل كمٌة كبٌرة من ، فعن طرٌق خفق البٌض أو البٌاض تد ك اإلسفنجً وما شابهٌعمل كمادة رافعة للكً .٘

 . ، تعمل على زٌادة الحجم وعلى خفة المنتج الهواء فً العجٌن

 . سامة للمخبوزات وٌكسبها اللون الذهبً المستحبض ٌعطً نعومة ودصفار البً .ٙ

 . ٌستعمل فً دهن سطح البسكوٌت إلكسابه اللمعة المرؼوبة .7

ك الدسم وعجابن جٌد فً عجابن الكًلى تكون مستحلب ، فٌساعد ع ٌعمل الصفار كمادة مثبتة للمستحلب .8

 . الشو

زٌادة كمٌة البٌض عن المقدار المطلوب ٌجعل المنتج مطاطا صلبا ؼٌر مستحب الطعم بسبب زٌادة  .9

 . البروتٌن

 

: السوائل 

. الروب  -عصٌر الفاكهة كالبرتقال -اللبن -الماء: السوابل المستعملة فً العجابن عادة هً 

 . وتٌن فبدونه ال نحصل على عجٌنة لٌنة مطاطةالسابل ضروري لتكوٌن الجل .ٔ

ٌذٌب السابل المقادٌر الجافة مثل السكر والملح والبٌكنج بودر فتتفاعل األخٌرة وٌنطلق ؼاز ثانً أكسٌد  .ٕ

 . ( ٌنظر المواد الرافعة الكٌمٌابٌة )الكربون الذي ٌرفع العجٌن 

 . اتٌتحول جزء من السوابل إلى بخار ماء ٌساهم فً رفع المخبوز .ٖ

 .تمتص حبٌبات النشا الماء الذي ٌساعد على انتفاخها ونضجها .ٗ

 . لٌونة أو جفاؾ المخبوزات تعتمد على كمٌة السابل المضاؾ للعجن ودرجة العجن .٘

زٌادة كمٌة السابل عن المقدار المطلوب ٌجعل العجٌنة شدٌدة اللٌونة وٌحل السابل محل جزء من الهواء  .ٙ

 .والهٌكل ؼٌر متماسك سهل الكسر(  مكبوس )امً مما ٌجعل الناتج ثقٌال ؼٌر مس
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:  نواع العجائن 

: تنقسم العجائن بحسب نسبة درجة لٌونتها إلى 

عجٌنة لٌنة وتكون شبه سابلة مثل عجٌنة البان كٌك ، عجٌنة الكٌك ، وعجٌنة الكنافة والقطاٌؾ وصب القفشة  -أ

. وؼٌرها 

. وؼٌرها ..ٌلها مثل عجٌنة الخبز ، الفطابر، البسكوتاتعجٌنة متوسطة السمك وهذه ٌمكن فردها وتشك -ب

: كما تنقسم العجابن بحسب نسبة المادة الدهنٌة بها إلً

((. نسبة المادة الدهنٌة بها قلٌلة))العجٌنة البسٌطة -أ

 ((.نسبة المادة الدهنٌة بها أكثر منها فً البسٌطة))العجٌنة الدسمة -ب

 

: العجٌنة البسٌطة-1

لعجٌنة البسٌطة لسهولة إعدادها وألن نسبة المادة الدهنٌة بها ال تزٌد عن نص مقدار الطحٌن أطلق علٌها ا

المستعمل واألصناؾ المنتجة منها تكون خفٌفة سهلة الهضم وٌمكن عمل أصناؾ منوعة منها 

 .الفطابر،البسكوٌت،الكٌك

 

: إعدادهاطرٌقة 

. جن بالسابل المستعملتفرك المادة الدهنٌة مع الطحٌن بأطراؾ األصابع ثم تع

: الشروط التً ٌتوقؾ علٌها نجاح العجٌنة البسٌطة

. إعداد األدوات الالزمة لعملٌة العجن والتشكٌل والخبز-

. قٌاس المقادٌر بالطرٌقة الصحٌحة وبحسب الوصفة-

. مٌة من الهواءكنخل الطحٌن مع الملح أوالسكر إلدخال -

حٌن حتً تختفً تماما مع مالحظة رفع األٌدي ألعلً عند الفرك تقطٌع الزبد قطعا صؽٌرة ثم تفرك مع الط-

. حتً ٌتخللها الهواء

. اتباع الطرٌقة الصحٌحة فً الفرد والتشكٌل-

 .خبزها فً فرن متوسط الحرارة مع مراعاة وضعها فً الرؾ األوسط من الفرن-
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العجٌنة البسٌطة الجاهزة 

: العجٌنة الدسمة  -2

مقدار الطحٌن  ٕ/ٔوعادة تزٌد عن  –المادة الدهنٌة تكون أكثر منها فً الطرٌقة البسٌطة  سمٌت كذلك ألن نسبة

. وقد تكون مساوٌة له كما فً بعض أصناؾ الفطٌر الدسم 

 :إلىوٌنقسم المنتج منها 

 (.و حلو  –مالح ) البسكوٌت الدسم  -

 .الدسمالكٌك  -

 .الدسمالفطٌر  -

 

 :الدسمطرٌقة إعداد البسكوٌت والكٌك 

 فق المادة الدهنٌه بمفردها حتى تصٌر هشة وناعمة ثم تعجن بالطحٌن والبٌض ومواد النكهة تخ -

 (.البسكوٌت المالح )

أو تخفق المادة الدهنٌة مع السكر خفقا جٌدا حتى تصٌر هشة وناعمة ثم تعجن بالطحٌن والبٌض ومواد  -

ادرا ما تستعمل سوابل أخرى النكهة ، فً البسكوٌت الحلو والكٌك ٌعد البٌض عنصر أساس للعجن ون

 .كالماء وخاصة عجن البسكوٌت 

 

  الشروط  التً ٌتوقف علٌها نجاح الطرٌقة الدسمة: 

 .الالزمةإعداد األدوات والخامات  -

. قٌاس المقادٌر بدقة  -

. خفق المادة الدهنٌة خفقا جٌداً بمفردها أو مع السكر حتى تصٌر هشة  -

. على السمك المطلوب فً عجٌنة البسكوٌت إضافة البٌض تدرٌجٌاً للحصول  -

. إضافة السابل تدرٌجٌا للحصول على القوام المطلوب فً عجٌنة الكٌك  -

 .الحجم وخبزها فً درجة الحرارة المناسبة من حٌث النوع  -
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: العجٌنة األسفنجٌة  

  المادة الدهنٌة إال فً سمٌت كذلك ألن المنتج  منها ٌكون خفٌفا ومسامٌا ٌشبه اإلسفنج ، وتكون خالٌة من

بعض األنواع القلٌلة منها ، والبٌض هو العنصر األساسً فً الطرٌقة اإلسفنجٌة  حٌث ٌخفق جٌداً مع 

السكر أو على حده ، إلدخال كمٌة كبٌرة من الهواء تعمل على خفة العجٌنة اإلسفنجٌه وقلما تستعمل 

. المواد الرافعة 

 جٌة تكون سهلة الهضم وٌستعمل معظمها فً عمل الجاتوهات واألصناؾ المنتجة من العجٌنة األسفن

 .والتورتة 

  :طرٌقة إعداد الكٌك إلسفنجً

 (.الشرٌط ) ٌخفق البٌض مع السكر خفًق جٌداً حتى ٌبٌض لون المزٌج وٌؽلظ قوامة وٌصل إلى درجة  -1

قة تعطى ٌخفق بٌاض البٌض على حده حتى ٌتماسك فٌضاؾ إلى العجٌنة وٌقلب بخفة ، وهذه الطري -2

 .ناتجاً أخؾ وأفضل من سابقتها 

 :الشروط التً ٌتوقف علٌها نجاح الطرٌقة األسفنجٌة 

 .العملإعداد األدوات والخامات الالزمة قبل البدء فً  -

 .قٌاس المقادٌر بدقة  -

ولذا ٌتم إخراجه من الثالجة قبل  منخفضة،استعمال بٌض طازج مع مراعاة أال تكون درجة حرارته  -

  الؽرفة درجة حرارةة مناسبة حتى ٌصل إلى البدء بفتر

 .ٌتماسكوكذلك لبٌاض البٌض حتى  الشرٌط،الخفق الجٌد للبٌض مع السكر حتى ٌصل لدرجة  -

استعمال إناء مستدٌر القاع لسهولة تحرٌك الخفاق ووصوله إلى كل كمٌة البٌض مما ٌسهل عملٌة  -

زٌادة حجم  بحجم مناسب بحٌث ٌكفً وحٌث إن حجم المزٌج ٌتضاعؾ ٌراعى استعمال إناء الخفق،

 .البٌض وإضافة الطحٌن

 .و السكرمراعاة الخفة المتناهٌة فً عملٌة خلط الطحٌن مع مزٌج البٌض  -

" المشمع " تبطٌن صوانً الخبز بدهنها بمادة دهٌنه ورشها بالسكر الناعم أو استعمال الورق الخاص  -

 .االحتراقوذلك لحماٌة المنتج من 
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عشر دقابق األولى ثم تهدأ درجة الحرارة حتى ٌتم النضج مع مراعاة عدم الحار مدة  خبزها فً الفرن -

 .عشر دقابق األولى الفتح الفرن قبل مرور 

ال ٌحدث فتحة ٌتسرب  النضج حتىتختبر بالضؽط علٌها باإلصبع فقط وال ٌستعمل السكٌن ال اختبار  -

 .الخارجمنها الهواء إلى 

 :الناجحصفات الكٌك إلسفنجً 

  خفٌؾ الوزن بالنسبة لحجمه. 

  شكلهمسامً ٌشبه اإلسفنج وعند الضؽط علٌه بالٌد ٌرتفع ثانٌة وٌستعٌد. 

 

:  Leavening Agentsالمواد الرافعة 

الؽرض من استعمال المواد الرافعة فً العجابن هو إدخال كمٌة من الؽاز تعمل على رفع المنتج وزٌادة حجمه 

: جٌنة واحد أو أكثر من المواد الرافعة اآلتٌة ، وقد ٌدخل فً الع فٌصٌر خفٌفا

 الهواء . 

 بخار الماء . 

  ( .البٌكنج بودر) ؼاز ثانً أكسٌد الكربون، إما بفعل الخمٌرة أو بواسطة تفاعالت كٌمٌابٌة 

 

 :الطبٌعٌةالمواد الرافعة  –  

 بخار الماء  -الهواء: وهً 
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 : Airالهواء  .1

: ٌنة والٌابسة بعدة طرق هً ٌدخل فً جمٌع العجابن الل

  الجافةنخل الدقٌق وباقً المقادٌر. 

 فرك المادة الدهنٌة الصلبة كالزبد فً الدقٌق مع رفع األٌدي ألعلى إلدخال كمٌة من الهواء فً الخلٌط. 

  تتكون فقاعات هوابٌة )دعك المادة الدهنٌة مع السكر إلدخال الهواء فٌبٌض الخلٌط وٌصٌر هشا خفٌفا

 (.وهو أحد الحاالت الؽروٌة" ؼاز فً صلب"اخل الخلٌط دقٌقة د

 السابل -فً-خفق البٌض الكامل أو البٌاض ٌحبس كمٌة كبٌرة من الهواء مكونا رؼوة من الؽاز. 

  ( المٌل فً -الفطٌر ذو الطبقات )فرد وطً العجٌنة ٌحبس كمٌة من الهواء . 

  وٌتوقؾ نجاح  إلخ.. البابا وعجٌنة الشو دنج وبو فً عجابن خمٌرة البٌرةضرب العجٌنة نفسها كما ،

المخبوزات التً تعتمد بدرجة كبٌرة على الهواء على الوقت الذي تقضٌه العجابن خارج الفرن بعد 

، فهً تحتاج إلى سرعة  االنتهاء من عملها وتشكٌلها فكلما طالت المدة زاد فقد الهواء الذي أدخل فٌها

 . ( ك اإلسفنجًالكً )وإال تسرب الهواء ثانٌة  فً العمل وفً الخلط بخفة وفً الخبز

 

 : Steamبخار الماء  .2

المضافة فال بد أن (  الماء )وهو مثل الهواء ٌدخل عادة فً جمٌع المخبوزات ومهما قلت كمٌة السوابل 

ضعؾ  ٓٓٙٔ، ذلك ألن الحجم من الماء ٌتمدد إلى  ٌتحول جزء منها إلى بخار ٌساهم فً رفع العجٌن

، وهذا ما ٌالحظ فً العجابن التً تحتوي على نسبة كبٌرة من  ول إلى بخار فٌزٌد حجم المنتجعندما ٌتح

. الماء كعجٌنة الشو

وقد تكون كافٌة   ، وتتوقؾ درجة رفع العجابن بالهواء أو بخار الماء على كمٌة الهواء أو البخار بالعجٌنة

اؾ مواد رافعة كالبٌكنج بودر أو خمٌرة فً بعض العجابن كعجٌنة الشو، وفً بعض العجابن األخرى تض

 . البٌرة

 

 :الحٌوٌةالمواد الرافعة  –ب 

:  Yeastالخمٌرة 

 االرجسترول )وهً عبارة عن كابنات حٌة وحٌدة الخلٌة دقٌقة جدا ال ترى بالعٌن المجردة ومصدرها نباتً 

ٌق األزهار والمحالٌل وٌنتشر هذا الفطر انتشارا واسعا فً الطبٌعة فٌوجد على سطح الفاكهة ورح( 

 .السكرٌة
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:  نواع الخمٌرة 

  خمٌرة البٌرةBrewer’s Yeast : 

ؼنٌة بفٌتامٌن ب المركب وخاصة الثٌامٌن والراٌبوفالفٌن كما تحتوي على الدهن والبروتٌن وبعض 

صر ، وبذلك تمد المخبوزات التً تدخل فٌها بجزء من هذه العنا األمالح المعدنٌة كالحدٌد والكالسٌوم

.  الهامة

: ومن  شكالها 

:  Compressed Yeast( القوالب)خمٌرة البٌرة الطازجة  .1

خمٌرة البٌرة كانت تصنع قدٌما من الناتج المتخلؾ من تخمٌر البٌرة ولذا سمٌت باسمها، أما اآلن فتصنع 

 Saccharomycesمن السالالت المختارة من نبات الخمٌرة المعروؾ باسم سكارومٌسس سرفٌسٌا 

Cerevisiae الذي ٌنتج كمٌة كافٌة من الؽاز وٌعطً النكهة الجٌدة للمخبوزات  .

توضع سالالت الخمٌرة فً محلول من العسل األسود واألمالح المعدنٌة والنوشادر وتترك فً ظروؾ 

مالبمة حتى تتكاثر وتنمو وترشح وتخلط بكمٌة صؽٌرة من نشا الذرة تكفً لتكوٌن عجٌنة وكبسها على 

.  لب كبٌرة مستطٌلة ملساء ناعمة تشبه فً لونها الحالوة الطحٌنٌةهٌبة قوا

وهً سرٌعة المفعول وتكسب المخبوزات نكهة % 7ٕوالخمٌرة الطازجة تصل نسبة الرطوبة بها إلى 

،  بأحجام صؽٌرة مناسبة لالستعمالب حفظها مؽلقة ، ولذا ٌج جٌدة ولكن من عٌوبها أنها سرٌعة التلؾ

، ولمدة ال تتجاوز خمسة أسابٌع فً الفرٌزر  أٌام ٘-ٕرة منخفضة كالثالجة لمدة وتحفظ فً درجة حرا

 . ( درجة مبوٌة ٖ-ٔ)درجة الحرارة 

 

: اختبار صالحٌة الخمٌرة الطازجة 

  سهلة التفكٌك ( مثل الحالوة الطحٌنٌة)الخمٌرة الطازجة تكون متماسكة ملساء لٌنة لونها فاتح

، وعند االستعمال ٌجب عدم تركها معرضة للجو حتى ال تجؾ  بولة، ورابحتها ممٌزة ومق واإلذابة

 . وتسود وتتلؾ

 ال تذوب بسهولة ولها رابحة قوٌة نفاذة ؼٌر  الخمٌرة القدٌمة تكون جافة مفتتة مسودة اللون ،

 .مقبولة

 

 

 

 

 

 



 71 

: ولمعرفة مدى صالحٌتها ٌجرى االختبار اآلتً 

كوب ماء ¼ ي من السكر وٌضاؾ إلٌها ملعقة شا½ تدعك قطعة صؽٌرة من الخمٌرة مع  -

 . دافا مع التقلٌب وتؽطى

دقابق فإذا تكون على سطحها فقاعات من الؽاز دلت على صالحٌتها  ٘تترك حوالً  -

 .لالستعمال

 

:  Starterالبادئ . 2          

، تقطع  ( إلخ. .عادة عجٌنة الخبز الخالٌة من البٌض والمادة الدهنٌة  )وهو عبارة عن عجٌنة متخمرة سابقة 

وتدحرج فً الدقٌق وتترك فً مكان (  فً حجم البرتقالة مثال )قطعة صؽٌرة من العجٌنة وبعد تخمرها وتكور 

، وٌجب أن تستعمل هذه العجٌنة المتخمرة والتً  هاو حتى تجؾ تماما تحفظ فً مكان بارد مع قلٌل من الدقٌق

بقى خالٌا الخمٌرة نشطة وحتى ال تتؽٌر فتعطً طعما تعرؾ بالبادئ فً مدة ال تزٌد عن عشرة أٌام حتى ت

.  حمضٌا ؼٌر مستحب

، وهذه الطرٌقة كانت  ومن الممكن أن ٌحل البادئ محل الخمٌرة الطازجة أو الجافة خاصة فً حالة عدم توافرها

 . تمارسها ربات البٌوت قدٌما لعجن الخبز أسبوعٌا بالمنزل وحتى تكون الخمٌرة متوفرة فً كل وقت

 

( :  تخمرها )كٌف تعمل الخمٌرة لرفع العجائن؟ 

، أي تنتج  بما أن الخمٌرة كابن حً فال بد من توافر ظروؾ معٌنة تالبمها حتى تنمو وتتكاثر وتخمر العجٌن

: ، هذه الظروؾ هً  ؼاز ثانً أكسٌد الكربون الذي ٌرفع العجابن

.   الدؾء -ٖ.  الرطوبة -ٕ.  الؽذاء  –ٔ

الجلوكوز  )، فالخمٌرة تتؽذى على السكر البسٌط  موعة من اإلنزٌمات تنتجها الخمٌرة نفسهاوٌنظم العملٌة مج

، وتفرز إنزٌمات تحوله إلى ثانً أكسٌد الكربون والماء والكحول  فً وجود الرطوبة والدؾء(  والفركتوز

 :كاآلتً 
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( : السكر)الغذاء :  وال 

: ر وتحصل علٌه الخمٌرة من أحد هذه المصاد

من كمٌة السكر الصؽٌرة التً تفكك بها الخمٌرة وفابدتها إسراع التفاعل فتتؽذى الخمٌرة على سكر  ( أ)

وتفرز اإلنزٌمات التً تحوله إلى سكر أحادي ثم إلى ثانً أكسٌد كربون وٌتم (  الثنابً )القصب هذا 

 :التفاعل كاآلتً 

 

  ً(وفركتوز   جلوكوز )سكر أحادي <  (  -----------------سكر قصب)سكر ثناب 

 

    كحول إٌثلً+ ماء + ثانً أكسٌد كربون < --------------سكر أحادي . 

 

 

، ألن الخمٌرة إما أن تتؽذى على كمٌة  فً حالة عدم إضافة سكر للخمٌرة أو العجٌنة ٌتم التفاعل ببطء ( ب)

ٌل نشا الدقٌق إلى الموجودة كأحد مكونات الدقٌق أو بتحو( جلوكوز% ٕ-ٔ)السكر األحادي الضبٌلة 

: سكر ثنابً أوال ثم أحادي ثم إلى ثنابً أكسٌد كربون كالسابق وتتم العملٌة فً ثالث مراحل هً 

 

  ( مالتوز )سكر ثنابً < (  ---------------- سكر عدٌد )النشا 

 

 

  ًسكر جلوكوز أحادي< (  ------------- مالتوز )سكر ثناب 

 

 

  كحول إثٌلً+ ماء + ثانً أكسٌد كربون < (  -----------جلوكوز)سكر أحادي. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

 (: درجة الحرارة المناسبة )والدفء (  السائل )الرطوبة  :و ال ا انٌا 

، وال بد من توافرهما إلى جانب الؽذاء حتى تنمو الخمٌرة وتنتج ؼاز ثانً  الرطوبة والدؾء مرتبطان ببعضهما

، فقد ٌكون ماء أو لبنا وٌجب أن ٌكون  وبة فً السابل المضاؾ للعجٌنةأكسٌد الكربون سابق الذكر وتتمثل الرط

وهً أفضل درجة لنشاط ( درجة مبوٌة ٖ٘-9ٕمن )فً نفس الوقت دافبا فً درجة حرارة الجسم تقرٌبا 

كعند (  درجات مبوٌة ٓٔ)، فً حٌن ٌبطؤ النشاط فً درجات الحرارة المنخفضة  الخمٌرة وسرعة تكاثرها

.  فً الثالجة مثال فٌتخمر ببطءوضع العجٌن 

درجة  ٓٙدرجة مبوٌة فتوقؾ نشاط الخمٌرة وتقتلها ابتداء من درجات  ٕٗأما درجات الحرارة التً تزٌد عن 

: وٌحدث ذلك (  درجة فهرنهاٌت ٓٗٔ)مبوٌة 

 عند إضافة ماء ساخن للخمٌرة أو فً أثناء العجن . 

 ء عملٌة التخمر كوضع اإلناء المحتوي على العجٌن عند وضع العجٌن فً مكان مرتفع الحرارة فً أثنا

 . على ظهر فرن ساخن أو شدٌد الحرارة فتقتل الخمٌرة فورا وٌتجمد العجٌن بالحرارة

  وٌتوقؾ إنتاج الؽاز عند وضع العجٌن  دقابق ٘تقتل الخمٌرة أٌضا وٌقؾ نشاطها فً مدة ال تتجاوز ،

ثانً  ٌرة قد أدت واجبها وأنتجت الكمٌة الكافٌة من ؼاز، وتكون الخم الكامل التخمٌر فً الفرن لخبزه

 . أكسٌد الكربون الضروري لرفع المنتج

  

: المواد الرافعة الكٌمٌائٌة  –ج 

: هً عبارة عن مركبات كٌمٌابٌة وتشمل                 

. رمسحوق الخبز المعروؾ بالبٌكنج بود –بٌكربونات النوشادر  –كربونات وبٌكربونات الصودٌوم 

خمٌرة البٌكنج  )، ولذا فمن الخطأ أن ٌطلق على مسحوق الخبز  وهكذا ٌتبٌن أنها لٌست كابنا حٌا كالخمٌرة

، ونظرا ألن عجابن خمٌرة البٌرة تأخذ وقتا طوٌال لعملها حتى تنمو الخمٌرة وتنتج ؼاز ثانً أكسٌد  (بودر

رٌعة كٌمٌابٌة، وذلك بخلط بٌكربونات ، فقد توصل الكٌماوٌون القدامى إلنتاج الؽاز بطرق س الكربون

. ، كحامض الطرطرٌك وهذا هو أساس صناعة مسحوق الخبز البٌكنج بودر الصودٌوم مع حامض

.  وهذه بعض الطرق الكٌمٌابٌة إلنتاج ؼاز ثانً أكسٌد الكربون وأهمها البٌكنج بودر الشابع االستعمال

  بٌكربونات الصودٌومSodium Bicarbonate : 

، وألنها قلوٌة فمن  وقد تستعمل بمفردها فً العجابن Baking Sodaاسم صودا الخبٌز وتعرؾ ب

عٌوبها أنها تترك طعما كالصابون فً المخبوزات والكمٌات الزابدة منها تكسب المخبوزات لونا قاتما 

عجابن وتتلؾ فٌتامٌن ب الثٌامٌن باإلضافة إلى الطعم المر، ولذا ٌجب أن تستعمل بكمٌات صؽٌرة فً ال

:  التً ٌدخل فٌها مواد تحتوي على بعض األحماض الطبٌعٌة ومن أمثالها 

 . ( حمض الالكتٌك )اللبن الزبادي أو اللبن الحمضً  .ٔ

 . ( ٌحتوي على خلٌط من األحماض العضوٌة )العسل األسود  .ٕ
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 . ( ٌحتوي على قلٌل من العسل األسود )السكر البنً  .ٖ

 . ( وٌةٌحتوي على أحماض عض )العسل األبٌض  .ٗ

 . ( تحتوي على بعض األحماض )والكاكاو والنسكافٌه  الشٌكوالته .٘

فعند إضافة البٌكربونات إلى خلٌط كعكة الزبادي مثال تتفاعل مع كمٌة الحامض باللبن وتنتج           

، وإن كان من الصعب تقدٌر كمٌة الحامض لمعرفة المقدار الصحٌح من  ؼاز ثانً أكسٌد الكربون

.  ات التً تتفاعل معهالبٌكربون

ومن ممٌزات بٌكربونات الصودٌوم أنها تحسن لون العجابن القاتمة اللون بطبٌعتها مثل كعكة الشٌكوالتة أو 

،  الكاكاو والنسكافٌه والقرفة والعسل األسود، كما تؽطً نكهة هذه المواد على طعم البٌكربونات ؼٌر المستساغ

(. إلخ.. كعكة الشٌكوالتة  -كعكة الزبادي)ٌر مثل هذه العجابن ولذا ٌالحظ وجود البٌكربونات فً مقاد

 

  Baking Powdersمساحٌق الخبز 

، والمادة القلوٌة الشابعة االستعمال  هً األفضل واألكثر استعماال فً رفع العجابن وتتكون من حامض وقلوي

، ومن األحماض المستعملة   فً مساحٌق الخبز هً بٌكربونات الصودٌوم

،  أو كرٌم الطرطرٌك المعروؾ بطرطات البوتاسٌوم الحامضٌة: الطرطرٌك حامض  -

 وهذه األنواع أكثر األحماض استعماال ألن مخلفاتها ال تأثٌر لها على طعم المخبوزات

 . ، وهً سرٌعة التفاعل فً درجة حرارة الؽرفة

ٌعة ، وهً أٌضا سر ومنها فوسفات الكالسٌوم الحامضٌة: أمالح حامض الفوسفورٌك  -

 . التفاعل وإن كانت أٌضا فً تفاعلها من الطرطرات السابقة

وهً بطٌبة التفاعل أو مزدوجة التفاعل ولكن : كبرٌتات الصودٌوم واأللومنٌوم  -

 . فً المخبوزات ال ٌستسٌؽه البعض( مر )مخلفاتها لها تأثٌر قابض 

اد الفعالة وٌسمى مسحوق الخبز باسم الحامض وفً مساحٌق الخبز بٌكربونات الصودٌوم والحامض هما المو           

.  ( مسحوق الطرطرات )الداخل فً تركٌبه كحامض الطرطرٌك 

، ٌتفاعل الحامض مع القلوي وٌبدأ ( إلخ.. لبن  -بٌض )وعند خلط مسحوق الخبز بباقً المقادٌر وعجنها بالسابل            

،  ، وخاصة مساحٌق الخبز السرٌعة التفاعل جٌنةؼاز ثانً أكسٌد الكربون فً االنطالق والتسرب من الع

، وٌسبب فقد جزء من الؽاز فً أثناء خلط العجٌنة  والمفروض أن ٌبقى معظم الؽاز بالعجٌنة حتى دخولها فً الفرن

، إذ تمر فترة طوٌلة حتى ٌنتهً  ، كما ٌحدث فً األعٌاد ، مشكلة عند عجن كمٌة كبٌرة من البسكوٌت مثال وتشكٌلها

، مما ٌعرضه لفقد جزء كبٌر من الؽاز، وٌالحظ ذلك عند الخبز، فالبسكوٌت  ل آخر مقدار من العجٌن وخبزهتشكً

، باإلضافة إلى تكرار عملٌات  ، وتقل هشاشته وجودته فً الكمٌات المخبوزة بعد ذلك المخبوز أوال ٌكون خفٌفا هشا

.  عجن وفرد البقاٌا
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، خاصة إذا كان القابم بالعمل  ، وتكرار ذلك كلما انتهت ت صؽٌرة من البسكوٌتوٌمكن تالفً ذلك بعجن كمٌا           

. ، أو ٌضع العجٌن مؽطى فً الثالجة إلبطاء مفعول البٌكنج بودر، وٌؤخذ منه على دفعات لتشكٌله شخص واحد

، وهً كافٌة  ، وٌسمى أحادي التفاعل ومعظم مساحٌق الخبز المتداولة فً األسواق من النوع السرٌع التفاعل

 . بالنسبة لالستعمال المنزلً

 

:  تركٌب البٌكنج بودر تتكون من 

. من كرٌم الطرطرٌك وهو الشابع االستعمال ( جزء  ٓٙ) مقدار  ٔ

 .من بٌكربونات الصودٌوم ( جزء  ٖٓ) مقدار ½  

. من النشا والمستعمل عادة نشا الذرة ( جزء  ٓٔ) سدس  مقدار 

خلط مع بعضها خلطاً جٌداً وتنخل عدة مرات وهذا ٌساعد على توزٌع أجزابها تسحق المقادٌر ناعماً وت -ٔ

 .توزٌعاً متجانساً 

تعبأ فً علبة محكمة القفل أو فً أكٌاس من الورق المتٌن ، تقفل جٌداً حتى ال تتعرض للرطوبة التً تعمل  -ٕ

جم تكفً  ٘الملعقة مالعق شاي مستدٌرة  ٘جم ، أي  ٕٓ  –8ٔعلى تفاعل مكوناتها الكٌس ٌحتوي على 

. كوب دقٌق بصفة عامة 

 

: فائدة النشا 

 . ٌعمل على فصل حبٌبات الحامض عن بٌكربونات الصودٌوم وبذلك ٌمنع تفاعلهما -ٔ

وهذا من عالمات  التخزٌن،ٌتكتل المسحوق فً أثناء ٌمتص الرطوبة التً قد تسبب تفاعلهما داخل العلبة ؾ  -ٕ

 .لالستعمالعدم صالحٌته 

وٌجعل كمٌة الؽاز الناتجة من عٌار معٌن ثابتاً ، مسحوق الخبز الناعم جداً ٌكون عرضه  ٌخفؾ المسحوق -3

لسرعة تفاعل مكوناته ، والمسحوق الخشن ال ٌذوب جٌداً وبالتالً ال ٌكون تفاعله كامالً ، وٌترك أجزاء 

 . قاتمة على سطح المخبوزات

 

: ٌنتج ( البٌكنج بودر ) عندما ٌتفاعل مسحوق الخبز 

. ثانً أكسٌد الكربون ، ماء ، طرطرات صودٌوم ‹ كربونات صودٌوم ، كرٌم الطرطرٌك بً

: إرشادات عند استعمال البٌكنج بودر 

رض للرطوبة ٌفضل استعمال األكٌاس أو العلب الصؽٌرة الحجم حتى ال تطول مدة خزنها وتتع -ٔ

لحة لالستعمال وعند الشك ء وتفقد جزءاً من الؽاز أو تتكتل وتصٌر ؼٌر صافتتفاعل مكوناتها ببط

. ٌجب اختبار مسحوق الخبز 
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البٌكنج بودر الجٌد النوع ٌعطً ناتجاً مسامٌاً خفٌفاً كبٌر الحجم دون أن ٌنكسر الهٌكل أو ٌتؽٌر شكل  -ٕ

 .المنتج كالكعك 

وٌالحظ ذلك فً . المخبوزات لوناً قاتماً أو رابحة أو طعماً ؼٌر مقبول   البٌكنج بودر الجٌد ال ٌكسب -ٖ

 .البسكوٌت والكعك 

بٌرة من البٌكنج بودر ٌكسب المخبوزات نعومة ولكن إذا زادت كمٌته فإن ذلك ٌؤدي إلى إنتاج كمٌة ك -ٗ

معها بشدة جدر الخالٌا الهوابٌة وتصٌر رقٌقة جداً سهلة الكسر وبعد أن الؽاز تتمدد بالحرارة وتتمدد 

جدرانه فٌهبط ثانٌاً نتٌجة الندفاع الؽاز  ٌنكسر الهٌكل لضعؾ( الكعك الدسم مثالً ) ٌرتفع المنتج 

 .للخارج 

زٌادة مقدار البٌكنج بودر عن المطلوب أٌضاً ٌجعل لون المخبوزات قاتماً وٌكسبها نكهة نفاذة ؼٌر  -٘

 .مقبولة 

ملعقة  ٌٔضاؾ . ثقٌالً وأصؽر حجماً ( مكتوم ) نقص مقدار البٌكنج بودر ٌعطً ناتجاً قلٌل المسام  -ٙ

 .ملعقة ½ كوب دقٌق عادًة ، وفً النوع المزدوج التفاعل ٌضاؾ  ٔلكل شاي بٌكنج بودر 

 

: اختبار صالحٌة البٌكنج بودر 

توضع ملعقة شاي من بٌكنج بودر فً كوب به ماء ساخن وتقلب ، فإذا حدث فوران كاٍؾ دل ذلك على وجود 

 .كمٌة جٌدة 
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التسمم الغذائً 

 

فٌصاب بحاله من  بصحته،ضٌة ٌصاب بها اإلنسان عند تناوله ؼذاء ملوثا ضارا ٌعتبر التسمم الؽذابً حالة مر

 .حمىالؽثٌان والتقٌؤ واإلسهال وقد ٌصاحبه بعض اآلالم المعوٌة وصداع وربما 

ومن الجدٌر بالذكر أن حالة اإلسهال والتقٌؤ التً تظهر على المرٌض ما هً إال وسٌلة ٌستخدمها الجسم 

سمم قبل وصولها لمجرى الدم ، حٌث أن وصول مسببات التسمم إلى  الدورة  الدموٌة للتخلص من مسببات الت

. ٌؤدي إلى ظهور أعراض مرضٌه أكثر تعقٌدا ومشاكل صحٌة كثٌرة باإلضافة إلى الوفاة 

 

: مسببات التسمم 

: ٌحدث التسمم الؽذابً عند تلوث الطعام بإحدى أو مجموعة من المواد التالٌة

. مثل المبٌدات الحشرٌة ، المطهرات ، المنظفات وؼٌرها : ٌابٌة المواد الكٌم. ٔ

  .مثل األعشاب المنتشرة فً البراري والؽابات باإلضافة إلى الفطرٌات والتً تشمل الكثٌر :النباتاتبعض . ٕ

 

 .من  نواع المشروم والسموم الفطرٌة م ل األفالتوكٌس 

 .سماك والقواقع والمحار مثل بعض األ: بعض الحٌوانات البحرٌة والنهرٌة  -ٔ

وتعتبر البكتٌرٌا من أكثر أنواع التسممات انتشارا وخطورة فهً كابنات ؼٌر مربٌة : البكتٌرٌا وسمومها  -ٕ

ومنتشرة فً كل مكان ، باإلضافة إلى الؽذاء الملوث بها ال ٌمكن تمٌٌزه أبدا عن األطعمة السلٌمة من 

ن الخطورة ، وؼنً عن الذكر أن بعض أنواع من حٌث الرابحة أو الطعم أو الهٌبة ، و هنا تكم

. أٌام  8التسممات الؽذابٌة البكترٌة ٌمكن أن تؤدي إلى وفاة المصاب بها خالل 

وبعض أنواع األحٌاء الدقٌقة تنتج سموماً ضارة ومن أشهرها البوتٌولٌزم الذي ٌنتج من بكتٌرٌا  -ٖ

ألؼذٌة المعلبة ، كاألسماك كلوسترٌدٌوم  فً ظروؾ ال هوابٌة ، كتلك التً توجد فً ا

 .واللحوم ، وبصفة خاصة الضعٌفة الحموضة وأٌضا التسمم بمكروب السلمونٌال 

وهى تخضع لقوانٌن الدولة فقد وضعت تشرٌعات وقوانٌن تحدد : المواد المضافة لألطعمة  -ٗ

أنواع هذه المواد والكمٌات المسموح بإضافتها لألطعمة المختلفة ، نظرا ألن بعضها سام 

. حرصا على صحة المستهلك 
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 نواع التسمم الغذائً البكتٌري 

: تحول البكتٌرٌا ؼذاءنا المتناول إلى مادة ؼذابٌة ضارة بالصحة بإحدى ثالث طرق 

بعض أنواع من بكتٌرٌا التسمم الؽذابً تفرز أنواعا مختلفة من السموم تطلقها فً الؽذاء  :إفراز السموم  -1

فٌه ، فتثٌر هذه السموم المعدة وتهٌجها  ، فتظهر أعراض التسمم الؽذابً التً تبدأ بالتقٌؤ أثناء نموها وتكاثرها 

. ثم تعقبها آالم  معوٌة  وإسهال على الشخص المصاب بعد فترة حضانة  قصٌرة جدا ال تتعدى الساعتٌن 

( . المكورات العنقودٌة وعصٌات سرٌوس ) ومن أشهر أنواع البكتٌرٌا 

هذا النوع من التسمم ٌحدث بتناول أعدادا كبٌرة من الخالٌا البكتٌرٌة الحٌة مع الطعام التً  :ة الخالٌا الحً-2

تنمو وتتكاثر فٌه عند توافر الظروؾ المناسبة للحٌاة ، وهذه األنواع من البكتٌرٌا ال تفرز سمومها فً الؽذاء 

ٌة إال بوفاتها وتحلل جدارها الخلوي ، كما أثناء تواجدها فٌه ، إنما هً سموم داخلٌه ال تتحرر عن الخلٌة الح

 . ٌحدث عادة عند تواجدها مع الؽذاء فً المعدة 

نتٌجة لسموم ( ساعة ٕٗ -8)تظهر أعراض اإلصابة بهذا النوع من التسمم فٌما بٌن  :إفراز السموم فً المعدة 

بٌرة من الخالٌا البكتٌرٌة أنواع معٌنة علٌها كمٌات من األحماض بؽرض هضم الؽذاء ، عندبذ تموت أعداد ك

الحٌة وٌتحلل جدارها   فتتحرر سمومها ، فتظهر أعراض التسمم بعد فترة حضانة طوٌلة نسبٌا قد تتراوح ما 

ساعة ، وتظهر على صورة حمى وصداع وإسهال ٌعقبها تقٌؤ، ومن أكثر أنواع البكتٌرٌا انتشارا ٖٙ-ٕٔبٌن 

( . السالمونٌال ) لهذا النوع هً بكتٌرٌا 
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األغذٌة وبكتٌرٌا التسمم الغذائً 

: األغذٌة الناقلة للبكتٌرٌا -  

تعتبر هذه النوعٌة من األطعمة أوساط مثالٌة لنمو معظم أنواع البكتٌرٌا وخاصة الممرضة منها ، فهً ذات 

رٌة ما لم تأخذ محتوى عال من البروتٌن والرطوبة ، لذلك فإنها تعد مصادر نقل جٌدة للكثٌر من األمراض البكتً

: االحتٌاطات الالزمة للحد من ذلك أثناء اإلعداد والتحضٌر والطهً ، ومن هذه األؼذٌة 

االشتراطات  كل اللحوم والدواجن سواء الطازجة أو المطبوخة إذا لم ٌراعى فً تحضٌرها وحفظها -

. الصحٌة

الهمبورجر، خاصة إذا  –تلفة الفطابر بأنواعها المخ -اللحم المفروم والمنتجات المطبوخة مثل السجق  -

. لم تطه جٌدا 

 .الصحٌةالبٌض إذا لم ٌراع فً حفظه وتداوله وطهٌه االشتراطات  -

الحلٌب وكل منتجات األلبان وٌشمل ذلك اآلٌس كرٌم ، وٌجب التركٌز على الكرٌمة التً ٌزٌن بها  -

. الكعك من الداخل والخارج وذلك ألنها ال تطهى 

. كثٌر من الحلوٌات الحتوابها على نسبه ال بأس بها من السكرٌات الكسترد و المحلبٌة  وال -

 .الؽرفةالرز المطبوخ وخاصة إذا ترك فتره طوٌلة فً درجة حرارة  -

 .البحرٌةبعض األسماك والقواقع واألصداؾ  -

 

 :خطورةاألغذٌة األقل  - ب

التكاثر، فهً ذات محتوى ؼذابً وهذه النوعٌة من األطعمة ال تتٌح الفرصة المناسبة للبكتٌرٌا الممرضة بالنمو و

ومابً فقٌر بالنسبة للكثٌر من البكتٌرٌا ، لذلك فإنها ال تعد مصادر نقل جٌدة ، وبالرؼم من ذلك فانه ٌجب أن 

 :تأخذ االحتٌاطات الصحٌة الالزمة أثناء إعدادها وتحضٌرها لالستهالك اآلدمً ، ومن هذه األؼذٌة

 

ٌة ذات التركٌز العالً من الملح مثل اللحوم واألسماك المملحة ، المربى والعسل والشراب وكذلك األؼذ -

وقلة خطورة هذه األؼذٌة ٌرجع لكونها ذات تراكٌز عالٌة من السكر أو الملح التً من خواصها القابلٌة 

العالٌة للذوبان فً الماء وقد وجد أن هذه الخاصٌة ال تتٌح كمٌة كافٌة من الماء لتنمو علٌها بكتٌرٌا 

. م الؽذابً التسم

األؼذٌة ذات نسبة دهن عالٌه ، ومن حسن الحظ انه ال توجد إال أنواع قلٌلة جدا من البكتٌرٌا التً  -

. تستطٌع  النمو والتكاثر على األؼذٌة الدهنٌة ، وهذه األنواع القلٌلة ال تشمل بكتٌرٌا التسمم الؽذابً 

لنمو على األؼذٌة التً تتمٌز بأنها ذات األؼذٌة الحامضٌة ، ال تستطٌع بكتٌرٌا التسمم الؽذابً ا -

تراكٌز عالٌة من الحمض مثل البرتقال واللٌمون والخل والمخلالت وصلصة الطماطم وما شابه 

. ذلك 
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األؼذٌة الجافة ، تساعد تجفٌؾ األؼذٌة كثٌرا فً تثبٌط النشاط البكتٌري ولكنه ال ٌلؽٌه ، لذلك  -

استخدامه لألؼذٌة المجففة ، ففً اللحظة التً فانه ٌجب أن ٌكون المستهلك حذرا فً حالة 

ٌحدث فٌها تماس بٌن هذه النوعٌة من األطعمة والماء فإنها ٌجب أن تعامل معاملة األؼذٌة 

الطازجة ، الن كمٌة الماء المضافة تعٌد الحٌوٌة والنشاط للبكتٌرٌا المثبطة طوال فترة جفاؾ 

. األؼذٌة 

كر انه فً حالة فتح العبوة فان األطعمة ٌجب أن تعامل من المناسب أن نذ المعلبة،األؼذٌة  -

  .والتخزٌنالتداول  من حٌثمعاملة األؼذٌة الطازجة 
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