روغن زدن و تيزابي كردن انگور :

.

نکاتي در مورد تيزابي كردن انگور

انگور پس از مرحله برداشت بايد تيزابي شود  ,اصوال مصرف

نوع امولسيون از اختالط روغنهاي خوراكي مايع و

روغن و عمل تيزابي كردن به منظور شفافيت ميوه  ,بهبود

امولسيفاير ( مواد شيميائي معلق نگاهدارنده ذرات روغن در

كيفيت آن و حفظ رنگ  ,طعم و اسانسهاي طبيعي آن

آب ) مجاز بدست ميآيد  .سابقأ در ايران براي تيزابي

ميباشد  .آغشتن روغن به انگور باعث پر شدن شكافها و

كردن انگور از گياه سنتي بنام شعار محلول جوشان تيزاب

منافذ سطحي ميوه از روغن شده و مانع نفوذ ميكروبها و

تهيه و استفاده ميگرديد ولي با بررسيهائي كه در مناطق

اسپورهاي قارچ به داخل ميوه شده و در نتيجه از فساد ميوه

انگور خيز ايران در اين زمينه انجام گرفت محلول بدست

جلوگيري ميشود .

آمده به طريق فوقالذكر هم از نظر هزينه مقرون به صرفه

از سياه شدن انگور جلوگيري ميكند و در ضمن با ايجاد
شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوانات
مدیریت غذا و دارو

حالت بخصوصي شبيه تركهاي ريز در سطح ميوه مانع ايجاد
شكافهاي عميق و شكركزدگي در سطح ميوه ميشود با
استفاده از محلول تيزابي زمان خشك شدن انگور كوتاه
ميشود بطوري كه زمان خشك شدن در كليه روشهاي مورد

تلفن تماس 07523222182 -57052552570:
آدرس الکترونيکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوانات
http://bavan.sums.ac.ir

استفاده از  5ـ  4هفته به  44ـ  8روز كاهش مييابد.
از محلول تيزابي ميتوان به صورت سرد  ,گرم و امولسيون
شده براي پوشش روي ميوه استفاده نمود  .در نوع سرد از
محلول بيكربنات سديم با غلظت ( 25/2درصد ) و روغن
خوراكي مجاز استفاده ميگردد بدين طريق كه ابتدا ظروف
محتوي انگور را داخل محلول سرد بيكربنات سديم نموده و ـ

تهيه كننده  :مهندس رضا زارع
كارشناس نظارت بر مواد غذایي آشاميدني آرایشي و بهداشتي

 55تا  59درجه سانتيگراد ميباشد

سپس آن را با يك اليه نازك روغن ميپوشانند.
نوع گرم محلول تيزابي متشكل از محلول بيكربنات دو سود
يا سود سوزآور با غلظت نيم درصد با درجه حرارت

نبوده و هم كشمش توليد شده فاقد كيفيت مطلوب از نظر
رنگ و ساير ويژگيها بوده است لذا در حال حاضر براي
تيزابي كردن انگور از محلول قلياب به طريق سنتي استفاده
نميشود و براي اين كار بيشتر محلولهاي تيزابي سرد و

امولسيون شده توصيه ميگردد.
نسبتهاي مواد متشكل محلول تيزابي كه مورد استفاده قرار
ميگيرد بر حسب نوع و رقم انگور و نيز انواع روغن و ساير
تركيبات محلول تيزابي متغير ميباشد و همچنين مدت زمان
الزم جهت آغشته شدن ميوه به روغن نيز متفاوت است و بر
حسب نوع و رقم انگور و محلول مورد استفاده بين  03ثانيه

تا  0دقيقه خواهد بود.
براي تيزابي كردن از دو روش غوطهور كردن انگور در
محلول  Dippingو پاشيدن ) (Sprayingميتوان
استفاده نمود

روش غوطهور كردن انگور در محلول تيزابي :
در اين روش ميتوان از تانكهاي مخصوص با ظرفيت
.
مشخص و يا ظروف فلزي بزرگي با ظرفيت بيش از 4333
ليتر محلول كه از جنس فلز ضد زنگ بوده و با اشكال
مختلف مكعب يا استوانهاي ( بشكه مانند ) ساخته شده و
اصطالحأ وان تيزابي گفته ميشود
ظروف پالستيكي مقاوم به محلول تيزابي استفاده نمود  .اين
ظروف تا حجم معيني بسته به مقدار انگور از محلول تيزابي
پر شده سپس سبدهاي حاوي انگور بوسيله دست و يا بطور

محلول تيزابي تهيه شده به صورت باال براي تيزابي كردن
4333

كيلوگرم

انگور

كفايت

مينمايد .

عمل تيزابي كردن انگور ميتواند در دو مرحله انجام گيرد .
براساس اين روش در مرحله اول محلولي به غلظت استاندارد

بغلظت غلظت استاندارد مجددا روغن زده ميشود و معموال

كردن ميتواند به طريق صنعتي از قبيل  :استفاده از

در مواقع بارندگي ميتوان عمل روغنپاشي را يكبار ديگر

ماشينهاي خشك كن  ,اتوها  ,تونلهاي خشك كننده ,

انجام داد .

دستگاههاي خشك كننده با سيستم خالء  ,خشك كنندههاي

روش پاشيدن Spraying:

قرار داده شده و پس از گذشت مدت زمان الزم سبدها

روي درخت انجام گيرد  .در عمل روغنپاشي روي صفحات

بيرون آورده ميشود.

مشبك فلزي انگور را بر روي طبقهاي مشبك فلزي ضد

ريلهاي برنده مخصوص وارد مخزن روغن نموده و از طرف
ديگر خارج مي نمايند .مقادير موادي كه در حال حاضر براي
تيزابي كردن انگور استفاده ميشود به شرح زير ميباشد:

زنگ كه روي قابهاي فلزي بسته شدهاند قرار داده و عمل
روغنپاشي را صورت ميدهند  .در اين روش تعداد  8تا 42
طبقه توري فلزي با فاصلههاي  03ـ  25سانتيمتر از هم بر
روي پايههاي فلزي ثابت گرديدهاند و داراي ابعاد
 423*4333سانتيمتر ميباشند  .و در روي آخرين طبقه
فوقاني يك سايبان نصب ميگردد و روي انگورهاي پهن شده

روغن امولسيون شده ( استراليائي  4كه مخلوطي است از

روي صفحات مشبك محلول تيزابي به مقادير مشخص

اسيدهاي چرب و اسيد اولئيك آزاد )  2ليتر

پاشيده ميشود

كربنات پتاسيم  5كيلوگرم
آب تميز و بهداشتي نيمه گرم  433ليتر
و مدت زمان الزم براي آغشتن انگور به محلول تيزابي با
مقادير فوق يك دقيقه ميباشد.

مرحله خشك كردن:

مورد استفاده قرار گرفته و بعد از چهار روز با محلولي

اتوماتيك بوسيله دستگاههاي بلند كننده در داخل محلول

پس از برداشت داخل جعبههائي قرار داد و آنها را بوسيله

درخت ميماند تا خشك شود

پس از تيزابي كردن انگور بايد خشك گردد  .عمل خشك

روش روغنپاشي ميتواند روي صفحات مشبك فلزي و يا

گاهي اوقات ميتوان براي آغشتن محصول به روغن ميوه را

مشخص پاشيده ميشود و سپس به همان صورت روي

روش ديگر روغنپاشي روي درخت ميباشد در اين روش
شاخه همراه با خوشههاي انگور از درخت قطع شده ولي روي
درخت باقي ميماند سپس بر روي آنها روغن با مقادير

الكتريكي و يا مادون قرمز و نظاير آن و همچنين از طريق
نور آفتاب انجام گيرد .
روش ديگر خشك كردن انگور تيزابي شده استفاده از
سينيها و طبقهاي چوبي و يا صفحات فلزي مشبك يا
ورقههاي پالستيكي و نظاير آن ميباشد.
طبقهاي چوبي و ظروف سيني مانندي هستند كه در اطراف
لبهدار بوده ( 7ـ  5سانتيمتر ) و در زير و در امتداد طول
داراي لبهاي به اندازه  0سانتيمتر بجاي پايه ميباشد در
سطح كفي وزيرين طبق باريكههاي چوبي به ضخامت يك
سانتيمتر و عرض  5سانتيمتر با فاصله يك سانتيمتر از هم
قرار داده ميشود كه حالت مشبك به آن ميدهد طبقهاي

چوبي معموال در اندازهها و ابعاد  93*53سانتيمتر و يا
 53*53سانتيمتر ميباشند در اين روش انگورها بطور
يك رديفه و يك اليه روي طبقها قرار داده ميشوند تا
خشك گردند.

