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عملي/سيطرة نوعية..........................................العملي األول  رباملخت  

 المعلبةفحص االغذية 

بأنها وسيلة جوهريةة وباارةرل لصوصةي   Food label يمكن وصف بطاقة الغذاء :بطاقة المادة الغذاية

ةلةةا الصيريةةن بةةين  لمسةةاة ل المسةةصهل  اويمكةةن اسةةصه ابه ,المشةةصر و  الاةةا  بعلوبةةاا الموصةةون بةةين 

     .المعروضةةة  ةةس السةةو ريةةة خاهةةاا قةةرار رةةراء المةةوا  الغذا يةةة والعالبةةاا الص ا مهصليةةةاألطعمةةة ال

يعانس بعض اخ را  بن بشاك  صحية كالصحسس بن با ل غذا ية بعيوة و ةس هةذا الحالةة اسةاة   بطاقةة 

 .الصس يسصه بها ألول برلالموص اا خسيما  حصوياا العاولالغذاء ةلا اعريف المسصهل  بك  ب

 طرائق فحص المعلبات   

 

 

 :خطوات العمل 

 الفحص الظاهري: أوال 

المواصةياا  بإااةا  واوييةذ موةصج اللصأك  بن الصزام الصةان  وو  حص بطاقة الما ل الغذا ية المعاأل ليصم  –أ 

 : بثالا , للمسصهل  بعلوباا كا ية ةن بحصوى العاول الاطاقة صو ر  ,الهاصة بالاطاقة

ااا كان الغذاء بن الاقولياا ه  هس حاوب بوير ل ام  س )وصف المادة الغذائية  المعبأة  -1

وااا كان , كان الغذاء المعلب لحم ه  هو بيروم او بهيئة ررا ح او قط  وااا, قرونها

 .(الخ.... ,خضار ه  هس بقطعة ام ثمار كابلة

بثال اوج  انوا  ة ية ل بةن اخجاةان لكةن اخسةم الشةا   هةو  )االسم الشائع للمادة الغذائية  -2

ا بهصليةةة بةةثال كةةذل  الحةةال بالوسةةاة لالسةةماو  هةةذا هةةو اسةةمها الشةةا   لكةةن انواةهةة, جةةان

 .(الخ...., باكري , اونة, سر ين

بةةثال المعةةا ن اراةةب  ةةس القا مةةة بةةن ) قائمةةة المنوتةةات بالبرايةةا البحةةاالك يةةةا النميةةة -3

 . (هاالييصابيواا وغير كذل  الحال ب  ,اخةلا اركيز الا اخ نا

 ( Drained weight) الوان المصفى و (Net weight ) الوان الصافك  -4

 س بعض الموص ةاا الغذا يةة المعلاةة ن ة  ةوةون كابة  )  الصاتع أو المواعاسم وعحوان  -5

و ةس بةوا  غذا يةة اخةرى , للموص  يشم  اسم الشركة ورقم الشار  وةوةوان الم يوةة والالة 

 . ( قطالموص  ن   اسم الال  

 . ااريخ اإلتباج و اتبهاء فبرة الصاليية  -6

ةـــــة الرابعـــالمرحل/ ةــــــوم االغذيـــعلقسم   

البعرف على مظاهر الفةاد والبلف البك اظهر على العلا البك اعبأ فيها المواد :  الهدف من الدرس

 .وإجراء اقييم يةك لبعض االغذية المعلبة على الغذاء المعلاالغذائية وأثر ذلك 

 



2 

 

     ن ة م وجو  ةيوب ظاهرل كالص و وو للصأك  بفحص جدران العلبة من الخارج يبم  –ب 

 .س وباكن اللحام وو القي  المز ون  خسيماالثقوب        

 و يها يكون طر ا العلاة بح بين :فك العلبة(   Swellings)بأكد من عدم وجود اتبفاخ ال –ج 

    للهارن نصي ة اكون غازاا بساب

 

 

 

 

 

 

 وجود احفيس والذي يحدث تبيجة لـ بأكد من عدم ال –د 

     

 

 

 فحص العلبة من الداخل: ثاتيا 

 :البالكيمنن القياس باالخببار البةيط  ,م بقياس مقدار البفريغ أو الضغط داخل العلبةيب -أ

 قطةرلةلةا  بةن غطةاء العلاةة ثةم يوضة  سةن بيصةا  العلةب المع نيةة بن الماء ةلا جانةب اوض  قطرل 

بةا ذاا لةم المةاء بشة ل الةا  اخة  العلاةة يكةون الصيريةو جية ا وو قطةرل إاا سةحا   صغيرالماء وييصح ثقب 

 (  .ب اية انصياخ وو  سا  ) غازية اكون العلاة ب ون ايريو  اسحب ولوحظ وجو   قاةاا

والصأكة  بةن سةالبة طاقةة  الصآكة ال اخ  للصأكة  بةن خلوهةا بةن الصة و وو افحص جدران العلبة من  –ب 

 .ها بالغذاءة م انيصالها واخصالطالورنيش و

 ريا للصأك  بن بطابقصها للاطاقةايحص بحصوياا العلاة  حصا ظاه: فحص المحبويات –ج 

 .اسم الصحف -1

 (الير  بين وزن العلاة قا   صحها ووزنها وهس  ارغة ) الوان الصافك  -2

بحلول الحيظ الذ  ق  يكون بحلوخ بلحيا او وزن الما ل الغذا ية  ون  )الوان المصفى  -3

 ( الخ...زي  او صلصة طماطة سكريا او خ  او 

 

 

 

 

حللةةة وةةةا ل بةةا اكةةون المةةا ل الغذا يةةة بص ,بيكروبةةااوجةةو  

ون سةةابة ذاا ــةةـ  اكــةةـوق اشةةر وغيةةر صةةالحة لالسةةصهالو ال

 .botulinum Clostridiumكان اخنصياخ  بساب بيكروب 

 

غةةاز الهيةة روجين نصي ةةة اياةةة  األحمةةا  العضةةوية  وجةةو 

 .الموجو ل  س الغذاء ب  بع ن العلاة

 

وو قلةةة اليةةرا  (   Over filling)بسةةاب زيةةا ل بلةةب العلاةةة 

 ( Head space)ولقمس 
 

 .انصياخ العلاة وو زيا ل الضغط ال اخلس 

 .وجو  خطأ  س بوطقة بن بواطن اللحام المز ون   

  بساب اأك   وجو  ثقوب  قيقة  س ج ران العلاة  

 ( .ص و) اخلس وو خارجس    
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 للعيحات الغذائية Labelingاسبمارة البعليم 

 المعلومات      

 العيحات  

العالمة 

 البجارية
 المحشأ 

ااريخ 

 االتباج

ااريخ 

 االتبهاء

الوان 

 الصافك

رقم 

 الوجبة

اللغة 

 المةبخدمة

 + + + + اركيا + اركية لبحة

, العربية

 الصركية

 واخنكليزية

سمك سردين 

 بالزيت الحبااك
 + + - - المغرب +

, العربية

 اخنكليزية

 + + + + السعو ية + جبن كرافت
, العربية

 اخنكليزية

 

ااا كانة  بطابقةة لمةا بثاة   ةس بطاقةة )+( ك  بعلوبةة ب ونةة  ةس اخسةصمارل اةةالا يشةار اليهةا بعالبةة 

ويشار الا بل  الموشةأ بةذكر اسةم  (. -)بعالبة  اهةو عارابا ااا وج  العكس  ي ,اعريف الغذاء ةلا العلاة

: ةلةةا سةةاي  المثةةال, العلاةةةللغةةة  يشةةار الةةا جميةة  اللغةةاا المكصوبةةة بهةةا المعلوبةةاا ةلةةا  ابةةا, باارةةرل

 ةس حالةة اخغذيةة المسةصور ل بةن  .الةخ.....  الالغاريةة ,الصةيوية, الصركيةة, اليارسية, اخنكليزية, العربية

 ول اجوايةةة ييصةةر  ان اكصةةب المعلوبةةاا بلغةةة بيهوبةةة بةةن قاةة  بسةةصهلكس الالةة  المسةةصور  بةةثال اللغةةة 

وار ض اخغذيةة المعلاةة المكصوبةة بعلوبااهةا بلغةة , اركيابن  المسصور ل لألغذيةالصركية واللغة العربية 

 .الخ...  اليرنسية ,غير بعرو ة  س الال  المسصور  بثال اللغة الصيوية او الكورية

 : لبقييم الحةك للمحبوج المعبأا -4

                        مةةةةةةين بةةةةةةن او  الهاةةةةةةرل  ةةةةةةس وهةةةةةةذا يةةةةةةصم باخسةةةةةةصعانة بعةةةةةة   بةةةةةةن المحكمةةةةةةين او المقي  

 ذي البةةع تقةاط مقياس هيةدوتيك ا الم ال ويسصو ون  س ةملهم ةلا بقياس خاص يسماهذ

9- Point hedonic scale ام بذلك بنل سرور ـــيجا القي "  ـــوهذا المصطلح يعرف بأن

 Have to do it with pleasure . " يصضمن المقياس سلسلة بن الحاخا او الوقاط الصس

. اــةةـيقيمهةةا حسية الصةةس ــةةـللعيو( ر ضةة )ةةةن  رجةةة اقالةة  او ةةة بها م بةةن خاللهةةا يعالةةر المقةةي  

و  ــةـالةا بر   Like extremely ل ــةـبرغةوب بش)ة ي ل اصراو  بةن   رجاااسصه م 

و  ـةةةـول وخ بر ــةةةـخ بقا, ةـــةةةـة بركزيــةةةـبةةة  نقط  ,Dislike extremely ل ـــةةةـبش

Neither like, nor dislike. وكما بوضح  س ا ناا: 
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Point hedonic scale -9 

 Like extremely   لبقاول بش (  9)

 Like very much   كثيرابقاول (  8)

 Like moderately  بقاول بشك  بعص ل (  7)

 Like slightly   بقاول بشك  طييف(  6)

 Neither like, nor dislike  خ بقاول وخ بر و  (  5)

   Dislike slightlyبر و  بشك  طييف (  4)

 Dislike moderately   بر و  بشك  بعص ل(  3)

 Dislike very much   كثيرابر و  (  2)

 Dislike extremelyبر و  بش ل   (  1)

 

 اسبمارة البقييم الحةك للمحبجات الغذائية

 الصية    

 العيوة
 الصقا  العام القوام الطعم الرا حة اللون المظهر

 7 7 7 7 8 8 1ةيوة 

 1 1 1 1 2 2 2ةيوة 

       3ةيوة 

       4ةيوة 

 

والثمار  كاخضرار الميكانيكية اثواء الصصوي ) العيوببن وي ب ان يكون الغذاء المعاأ خاليا  

 ووجةةزاء, بةةثال بقايةةا الاةةذور واخغضةةان واخورا   ةةس حالةةة الثمةةار) والشةةوا ب ,(المشةةوهة

 .(العظام  س حالة اللحوم

 :البقرير 
اسةصمارل  ةس وسة   الوصةا   بوهةا  ا حص كال ,ةالمعلااخغذية ل ي  ةيواا بهصلية بن  .1

 . سابقا الهطواا المذكورلالمعلوباا وحسب  الصقييم الهاصة

 .الذ  قم  بإة ا ا الصقييم الحسس ج ول ي    رناوةم  اقريرا ةن اخغذية المعلاة ذ .2


