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انـسان را    نياز به دسترسي به غذاي سالم  ،       . نگهداري غذا يكي از مهم ترين دغدغه هاي بشر بوده است              همواره تامين و  
از روش هـاي ابتـدايي ماننـد نمـك          . بر آن داشته است كه زماني را به بررسي چگونگي حفظ مواد غذايي اختصاص دهـد               

همه براي نگهداري مـواد غـذايي بـوده           اي مانند پرتودهي مواد غذايي ، همه و        سودكردن تا روش هاي صنعتي و پيچيده      
  .است كه به دست آوردن آن هميشه به سادگي ميسر نيست 

  :كنسرو كردن 
 تدر صـنايع غـذايي عبـار      كنسرو كردن   بطور كلي   . كلمه كنسرو از لغتي يوناني به معناي حفظ كردن مشتق شده است             

ف يـ بتوان تحت آن شرايط محصول مورد نظر را براي مدتهاي طوالني حفظ نمود ، بنابراين تعر               است از ايجاد شرايطي كه      
موجب افزايش زمان نگهداري محصول مي شـوند اسـتفاده           به هر نحو      كه ياز كلمه كنسرو ، بايد بتوان براي كليه روشهاي        

كنسرو براي آن استفاده گرديده است و هنـوز         نمود اما در كشور ما از ابتداي كار صنايع قوطي كردن مواد غذايي از كلمه                
  . مصطلح متداول است هم اين غلط 

  
   كنسرو كردن از روش هاي نا مطمئن 

  وش سنتي ر 
در اين روش مـواد غـذايي درون يـك كتـري     . خ ، روشي نامطمئن  و ناسالم  محسوب مي شود اين روش قديمي و منسو    

هيچ فرايند خاص مـواد     . دري هم روي شيشه گذاشته مي شود         شده و حرارت داده شده  و سپس درون شيشه ها ريخته           
در اين حالت باكتري ها ، مواد غـذايي را  . با اين روش  اغلب مواد غذايي فاسد مي شوند . غذايي روي آن انجام نمي شود      

  . تري ها پاك نشده اند  شده ، به طور كامل از باكفاسد مي كنند ، زيرا شيشه  و ظروفي كه مواد غذايي در آن ها ريخته 
ظروفي كه مهـر و مـوم شـده     وي ، اغلب از طريق درپوش شيشه ها      رشد اين ميكروارگانيسم ها به  اضافه فساد مواد غذاي         

  .اين روش كنسرو كردن ، يك خطر واقعي براي ايجاد مسموميت  مي باشد . اند ، اتفاق مي افتد 
  كنسرو كردن با بخار 

ايـن  . بخار حرارت داده مي شوند       شيشه ها و ظروف با    .  ، اما هنوزهم مطمئن و سالم نيست         استن روش كمي جديدتر   اي
مواد غذايي كنسرو   .اسيديته پايين توصيه نمي شود       هم براي مواد غذايي با     روش ، هم براي مواد غذايي با اسيديته باال  و          

  .  هستند ، به علت فساد  و مسموميت كشنده ، خطرناك شده با اسيديته  پايين 
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  در هنگام مصرف كنسروها بايستي به نكات ذيل توجه كرد
  
زنـگ خـوردگي بيـشتر زيـر       ( د  قوطي كنسرو نبايد زنگ زده و ضربه خـورده باشـ           -

  ) شود  كاغذي ايجاد ميبرچسب 
در صورت زنگ خوردگي بايستي زنگ را بر طرف نمود اگـر قـوطي سـوراخ شـده                  

د بايـستي   نگ بر طرف شود  و قوطي سوراخ نگرد        اگر ز  باشد از مصرف آن خودداري  و      
  .محتويات بسرعت مصرف شود

  
البتـه قـوطي   (  مي باشد تورم نشان دهنده وجود ميكروب در آن        .جوشاندن قوطي كنسرو نبايستي متورم باشد        پيش از  -

  ).پس از جوشاندن متورم مي شود 
  
دقيقـه  20ه كنـد سـپس بمـدت    ور كامـل آنـرا احاطـ   قوطي كنسرو را در ظرف محتوي آب قرار داده بطوري كه آب بط       -

  . دقيقه بايستي از شروع جوشيدن محاسبه گردد20سپس مصرف كنيد ضمنأ زمان   وبجوشانيد
   
از بين رفـتن ميكـروب و       هرگز قوطي كنسرو را بطور مستقيم روي شعله اجاق گاز قرار ندهيد زيرا عمل                -

  . مل صورت نمي پذيرد سم بطور كا
  
هنگام خريد كنسرو بايد دقت داشته باشيد در صورت         توجه به اين نكته ضروري است كه         در نهايت  -

  .  مراجع ذيصالح را مطلع سازيد مشكوك به آلودگي ،مشاهده مواد غذايي
  

  :افزودني هاي كنسرو چرا اضافه مي شوند 
كـه بـه    انند  دني شده است ولي ساده ترين تعريف آن را موادي مي د            تعاريف متعددي از مواد افزو    

  .توليد مواد غذايي به آن اضافه مي شود   دريا يا اتفاقي در فرايند  و صورت عمدي و
  :افزودني ها مي توانند به شش دسته اصلي تقسيم بندي شوند 

  نگه دارنده ها •
 افزودني هاي مغذي •
  طعم دهنده ها •
  رنگ ها •
  قوام دهنده ها •
  بافت دهنده ها •
 افزودني هاي متفرقه  •
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  : اشند اين مواد بايد چهار خاصيت داشته ب.بيشتر اين مواد بيش از يك نقش را در مواد غذايي ايفا مي كنند 
  باشند بي خطر •
  موثر باشند •
  ساير مواد مشخص باشد تعامل آنان با •
 دوز مناسب آنها معلوم  باشد  •
  

  :د زير هستند شامل موار افزودني هايي كه در صنايع كنسروسازي از آنها استفاده مي شود ،
  قوام مواد غذايي ، گاهي حفظ طعم و مزه : نشاسته  •
   ، تردي محصولايجاد طعم ، مزه ، گاهي بهبود رنگ: شكر  •
  ايجاد طعم ،كاهش دهنده ترشي ، افزايش شيريني  چاشني ،: كلرور سديم  •
 اسيدهاي خوراكي ،اسيد الكتيك ،اسيد ماليك ، اسيد سيتريك ، گاهي اسيد فسفريك  •
  
  ؟؟ بايد به افزودني توجه كنيم چرا

به وجود نمك در كنسروها ،به خصوص انواعي كه در تهيه آنها فراورده هاي گوشتي و گوشت استفاده مي شود براي افراد                      
خون مبتال هستند و يا به هـر دليلـي بـراي مـصرف     ساني كه به فشار  خاصي مضر است به همين دليل توصيه مي كنيم ك         

  . غذايي بپرهيزند اين مواد ف زياداز مصر نمك منع دارند،
در كشورهاي ديگر در صـورتي      . داشته باشند   حساسيت  از سوي ديگر ، ممكن است  افراد به مصرف برخي از افزودني ها               

در ايـن بـاره  روي   ليدكننده هـا موظـف هـستند  هـشداري     كه ماده اي حساسيت زا در تركيب  غذا به كار رفته باشد تو        
  .اين اقدام براي پيشگيري از عواقب بعدي حساسيت ها انجام  مي شود  و بسيار موثر است. برچسب  قيد كنند 
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  :نكته 
  .خودداري كنيد آسيب ديده  قوطي مصرف كنسروهايي كه لعاب  داخلي از -1
  .محيط هاي مرطوب  خودداري كنيد و از نگهداري قوطي كنسرو در يخچال   -2
  . در يخچال نگهداري كنيد  ور ظروف شيشه اي محتوي كنسرو را دباقي مانده  -3
  . كنيداز مصرف كنسروهايي كه تغيير رنگ ، طعم  و بو داده اند ، خودداري  -4
  . فاقد هر گونه نشتي باشد قوطي كنسرو بايد سالم  و -5
ند خـودداري   مـصرف باشـ    انقضاي   از خريد كنسروهايي كه فاقد شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت ، تاريخ ساخت و              -6

  .كنيد 
  .  از مصرف كنسرو باد كرده خودداري كنيد-7
  

   خيار شورنگهداري نحوه 
 نگهـداري     بمـدت طـوالني    خشك استفاده نمود و نبايستي آنرا      براي نگهداري قوطي هاي خيار شور بايستي جاي سرد و         

 باعث خورندگي جـدار قـوطي       است كه   PH 2,5-4,5دارايخيارشورهايي كه در قوطي نگهداري مي شود         مخصوصأكرد  
    . مي شود 

  
  
  

  .در اثر عوامل ذيل مي باشدممكن است شود مي تغييراتي كه در خيارشور ممكن است ايجاد 
  
كه در اثر باكتري و مخمر ها هـستند زيـرا اينهـا در دماهـاي سـالم                    :عوامل ميكروبي  -1

م هـاي مختلـف موجـب       با ترشـح آنـزي     بعدها تكثير نموده و    سازي مقاومت مي نمايند  و     
  . خرابي محصول مي گردد

 
  
 گاهي خيار شور در اثر ايجـاد گـاز در داخـل تغييـر     :پيدايش حفره در بافت داخلي    -2

شكل فيزيكي داده بادكردگي يا تورفتگي ايجاد مي شود كه حالت دوم بيشتر در حـالتي                
ا ايجـاد گازهـاي     گاهي باكتري ها و مخمرها ب     . كه غلظت نمك زياد باشد اتفاق مي افتد         

مختلف  اين حالت را ايجاد كه براي جلوگيري از پيدايش اين وضع از اسـيد اسـكوربيك                  
  . بايد استفاده شود % /. 5..1ونمك هاي سديم به ميزان 
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مخمرها و باكتريها توليد مي شوند ايجـاد          كه در اثر برخي آنزيم ها كه توسط برخي از كپك ها ،             :نرم شدن خيارشور     -3

قبل از نرم شدن بافت خيار شور آب نمك را بـا      ساعت و  36ي بعد از    ي از نرم شدن بافت خيارشور بايست      كه براي جلوگير  
  .آب تازه تعويض تا آنزيم ها از محيط خارج شوند 

  
  
يا عوامل ديگر     در اثر آلودگي به ميكروب هاي مختلف  و         :سياه شدن    -4

ايـستي خيـار را قبـل از عمليـات          ايجاد مي شود كه براي جلوگيري از آن ب        
و ز و بهداشتي عاري از يونهاي آهـن         ديگر بخوبي شستشو داده از ظرف تمي      

  .يا ساير عوامل موثر  و آب نمك  مناسب  استفاده نمود 
  
  
  
  
  

  : گردآوري وتدوين 
 تغذيه كارشناس –فريبا سيدي 


