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در تازه بصورت سال مدت تمام در توان نمی را غذائی مواد اکثر چون  
  فصول تمام در کشاورزی محصوالت تولید چون دیگر طرف از و داشت اختیار

 روشهایی به را موجود غذائی مواد باید پس نیست، پذیر امکان دائم بطور سال
   .کنیم استفاده آنها از سال فصول تمام در یمبتوان تا کرد نگهداری

 
دلیل همین هب هستند، فاسدشدن و خطرآلودگی معرض در همیشه غذاها 

   .کرد جلوگیری غذائی مواد فساد از خاصی های روش با باید



 از غذایی مواد داریهنگ برای و نداشتند فریزر و یخچال ها قدیمی
 سنتی  نگهداری های روش .کردند می استفاده خاصی های روش
 جمله از جهان نقاط از بسیاری در نیز اکنون هم و هستند ارزان بسیار

  .شود می استفاده روشها این از ایران روستاهای

 درخاک کردن چال 1)

 داخل کاه و شن 2)

 آویزان کردن از دیوار و سقف 3)

 زیر زمین های خنک 4)

 استفاده از سرما 5)

 خشک کردن 6)

 نمک زدن 7)

 دود دادن 8)

 ترشی گذاشتن 9)

 

 

 روشهای نگهداری سنتی 



 شنو کاه داخل در موادغذایی روش قرار دادن 

 جایی در را گالبی و سیب و چغندر و زمینی سیب و انار نظیر سبزیجات و جات میوه روش این در
 یا و جات میوه که دهند می قرار طوری شن و کاه از بستری روی در خنک و خشک و تاریک
 .مانند می سالم ماهها تا آنها ترتیب بدین و نشوند انباشته هم روی سبزیجات

   روش چال کردن درخاکه بی یموادغذاگهداری ن

 ها آن نظیر و گالبی و سیب و انار مانند هایی میوه و نموده حفر زمین در متر ۲ تا حدوداً هایی گودال
 زمان ودر دادند می قرار گودال در را آن امثال و چغندر و یزمین سیب و پیاز مانند سبزیجاتی یا و
 .کردند می مصرف و آورده بیرون خاک زیر از را آنها نیاز



 دیوار یا سقفه بمواد غذایی روش آویزان کردن 

 وصل هائی نخ به را انجیر یا انگور مانند ها میوه روش این در
 صورت بدین و نمایند می  آویزان دیوار یا سقف از و نموده
 کنند می نگهداری سالم ماهها برای آنرا نظیر هایی میوه یا و انگور

 در زیرزمین های خنک و دور از نورمواد غذایی قراردادن 

 زمین عمق متری ۲0-10 حدود در که مخصوصی های زمین زیر از
  غذائی مواد نگهداری جهت باشد می هائی پله دارای اکثراً و دارد قرار
 مخصوص های دریچه دارای ها زمین زیر این اکثر .شود می استفاده
  موادغذائی از بسیاری ها فضا این کمک به .باشند می هوا تهویه برای
 شود می نگهداری ماهها شاید و ها هفته برای



 روش استفاده از سرما

  از استفاده مانند کرده می استفاده آن از و بوده آشنا آن با قدیم از بشر که است هایی روش از یکی سرما
 که زمانی تا موادغذایی کنار در طبیعی یخ گذاشتن همچنین و سرد های اتاق یا و طبیعی های یخچال
   آمدند پدید امروزه های یخچال

  کرمان در  طبیعی یخدان یک ساختمان این
 .باشد می

  به گرما تا است خشت از بنا این جنس
  کمترین تا است شکل مخروطی و نرود داخل

  در بلند ودیوار بتابد آن به خورشید نور
 شود می سایه ایجاد باعث کنارآن

  این زده، می یخ آب که وقتی درزمستان
  در و کردند می انبار یخدان این در را یخها

 .کردند می استفاده انها از تابستان



 روش خشک کردن
  و شده غذایی ماده فساد سبب آب .گیرد می صورت غذایی ماده در موجود آب گرفتن با روش این
 .کند می کمک زنده ریز موجودات رشد به
 و کنند می خشک باد جریان و آفتاب از استفاده  با را ها سبزی و ها میوه اکثر روش این در

 می استفاده سبزی و میوه کردن خشک برای صنعتی های کارخانه در روش این از نیز امروزه
 .شود



 نمک زدنروش 

  
   

 

 

  .نامند می کردن سود نمک را نمک از استفاده با غذایی مواد نگهداری
 در .هاست غذا از مدت طوالنی نگهداری روشهای از یکی کردن، سود نمک
   .زنند می نمک غذایی ماده به ،روش این

  که هایی محیط در زنده ریز موجودات گرید و قارچها و ها باکتری از بسیاری
   مانند نمی زنده باشند، نمک زیادی مقادیر حاوی
  با گاهی .است مفید بسیار غذایی مواد از مدت طوالنی نگهداری برای روش این
 می تهیه شوری نام به ترشی نوعی نمک، آب داخل سبزی انواع دادن قرار
 براحتی که را سبزیجاتی روش، این کمک با و دارد مطبوعی بسیار طعم که کنند
 نگهداری ها مدت تا توان می شوند می گندیده و فاسد روز چند ظرف
  .نمود

 هرچه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک



 دود دادنروش 

 غذایی ماده تا دهند می قرار دود معرض در ساعت چند مدت به را غذایی ماده
 نگهداری منظور به کردن، دودی در .بپزد کامالً ماهی یا گوشت همچون خام،
 چندین تا گاهی طوالنی، مدت به را غذایی ماده کردن، دار مزه یا و مدت طوالنی
 به ماهی یا گوشت برای روش این معموالً .دهند می قرار دود معرض در روز
 رود می کار



 روش ترشی گذاشتن

 گویند می گذاشتن ترشی  را سرکه در غذایی ماده خیساندن
  غذایی ماده که هاست غذا از مدت طوالنی نگهداری روشهای از یکی گذاشتن ترشی
  .دهند می قرار سرکه یا و نمک آب محلول داخل را نظر مورد
 نگه سالم ماه چند تا را شدنی فاسد غذایی مواد توان می ،روش این از استفاده با

   .داشت
  دریایی های مسافرت خصوص به طوالنی، های مسافرت در شده ترشی غذایی مواد از 

 بلکه غذایی، مواد از نگهداری دلیل به تنها نه افراد، امروزه اما است هشد می استفاده
 کنند می    گذاشتن ترشی به اقدام ترشی، انواع طعم از بردن لذت دلیل به



 نگهداری مواد غذایی به روش صنعتی  

 حرارت دادن1)

 و انجمادسرما 2)

 کردنخشک 3)

 شیمیاییمواد استفاده از 4)

 کردنغلیظ 5)

 دادندود 6)

 کنسرو کردن7)

 و سیلوانبار 8)
 کردنتخمیر9)



 تری طوالنی مدت به را دیده حرارت غذایی ماده توانیم می (درجه 65 باالتراز ) زیاد حرارت وسیله به
 های روش .روند می بین از یا و شده فعال غیر حرارت اثر در میکروبها زیرا کنیم، نگهداری
 :از عبارتند دادن حرارت
 : نکرد پاستوریزه

 گراد سانتی درجه 65 حرارت درجه در غذایی مواد در موجود بیماریزای میکروبهای بردن بین از
 دقیقه 30 مدت به

 : کردن استریلیزه
 درجه 135 دمای در غذایی مواد در موجود بیماریزای غیر و بیماریزا میکروبهای کلیه بردن بین از
 ثانیه چند مدت به گراد سانتی

 حرارت دادن



 غذایی مواد در میکروبها رشد از جلوگیری غذایی مواد نگهداری های روش مهمترین از یکی
 است
  در وصفر باالی دمای در شود، مصرف روز چند مدت در است قرار که غذایی مواد از بعضی
 .ها سبزی ها، میوه مثل شود می نگهداری یخچال
 توان نمی روز چند از بیش یخچال دمای در را گوشتی محصوالت سایر و ماهی و گوشت
 محصوالت یعنی .کرد استفاده بیشتر سرمای از باید آنها تر طوالنی نگهداری برای نمود، نگهداری

 متوقف را میکروبها رشد انجماد .کنیم می استفاده فریزر از کار این برای و کرد منجمد باید را
 .کند می

 سرما و انجماد



  یاد به شده خشک موادغذایی نام شنیدن با شاید
 این امروزه اما .بیفتیم زردآلو های برگه و لواشک
 و شود نمی محدود غذایی ماده چند به فقط صنعت
 .گیرد می بر در را  ها سبزی و ها میوه انواع
  هوا جریان و حرارت از صنعتی کردن خشک در

   .شود می استفاده

 روش خشک کردن



 .  نسبت به اسید و بعضی مواد شیمیایی حساس هستندمیکروبها 
جوش شیرین ، وانیل ، ادویه ها و چاشنی ها از جمله موادی هستند که با سابقه  

 .طوالنی و به روش سنتی در محصوالت غذایی استفاده می شوند
 دیگرمانند انواع اسیدها نیزاستفاده می شودمواد شیمیایی از

 .های گازدار نوشابهبه اسید کردن  مانند اضافه

 استفاده از مواد شیمیایی



 و انبارها در حبوبات و غالت از بسیاری
 و حرارت درجه نظر از کنترل تحت سیلوهای
 و انبارها .شوند می       نگهداری رطوبت
– رطوبت – نور – حرارت مقابل در سیلوها
 .هستند نفوذ قابل غیر حشرات و موش

 استفاده از انبار و سیلو



 غذایی مواد از بعضی نگهداری برای روش این
 از یکی شیر نگهداری ًبرای مثال است، استفاده قابل
  کمک به که باشد می ماست به آن تبدیل روشها
   . شود می انجام عمل این ها باکتری
 می استفاده روش این از نیز سرکه تهیه برای
 .شود

 استفاده از تخمیر



کنسهههرو کهههردن ، مههها  وسهههیله بهههه 
می توانیم مواد غذایی کهه فقهط در   
یک فصل سهال موجهود اسهت، در    
تمههام چهههار فصههل داشههته باشههیم و   
همچنههین از دورتههرین نقههاط دنیهها    

کههههرده و  مههههواد غههههذایی را وارد
 .مصرف نماییم
کنسههههههرو کههههههردن،   ازمنظههههههور 
و انهواع   سهبزیجات  میهوه،  پختن
قههرار دادن آنههها در   ههها و گوشههت
کنسهههههههرو و سهههههههپ   قهههههههوطی 

جوشهههاندن ایهههن قهههوطی ههههای در 
اسهههههههههت تههههههههها ههههههههههر    بسهههههههههته 
موجهود در ایهن    میکهروب  گونه

  .شهود  ضعیفقوطی ها کشته و یا 
 

 کنسرو کردن



دیگر روش های نگهداری مواد غهذایی ، اسهتفاده   از 
مهواد شهیمیایی طبیعهی و یها     . نگهدارنده اسهت مواد از 

فسهاد مهواد   انداختن تاخیر به منظور ه بمصنوعی که 
نیترات سهدیم، نیتریهت   : مانند. غذایی استفاده میگردند

 .سدیم، دی اکسید سولفور، نمک، شکر و یا سرکه

 نگهدارندهمواد 



   سواالت

 شود؟ می استفاده بیشتر نگهداری روش کدام از شما زندگی محل در1)

 دارند؟ هم با تفاوتی چه صنعتی و سنتی نگهداری روشهای2)

 کرد؟ نگهداری را غذایی مواد باید چرا3)

 ببرید؟ نام را سنتی نگهداری از روش 45)

 ببرید؟ نام را صنعتی نگهداری از روش 55)

 گفته غذایی مواد نگهداری در نمک اهمیت مورد در المثلی ضرب چه6)

 شود؟ می



ان اپ   پ 
 97فروردین 


