
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم:

 دکتر رزاق محمودی )استاد گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین(

 غذایی دانشگاه آزاد قزوین(صنایع  وعلوم دکتر اکرم شریفی )استادیار گروه 

 رفعت یاحقی )رئیس گروه آموزش و ارتقای سالمت معاونت بهداشتی(

 

 (667)های سالمت رسانهشماره انتشارات کمیته ساماندهی 

 1399فروردین 

 

با استفاده از روش قبل از فریز شدن  جاتسبزی گندزدایی

در زمان شیوع کرونا ویروس بالنچینگ خانگی  

  گردانییا آب

 



 مقدمه:

ه ک شوند اما در زندگی ماشینی امروز ها باید تازه مصرفخصوص سبزین تغذیه معتقدند مواد غذایی و بهمتخصصا

وند تا عالوه شبیشتر زنان و مردان شاغل هستند و کمبود وقت دارند، بیشتر مواد غذایی، به صورت منجمد نگهداری می

از طرف دیگر برخی سبزیجات  .ها شودبر این که به راحتی در دسترس باشند، مدت زمان کمتری هم صرف طبخ آن

 د.را فریز کرده و ذخیره نماینها در سایر فصول در دسترس نیستند و اغلب مردم تمایل دارند در فصول فراوانی آن

نگهداری ماند و میها زنده در دمای زیر صفر تا مدت ات نشان داده است که ویروس کرونااز طرف دیگر تحقیق

 عاملی برای بقای ویروس کرونا در منازل باشد.تواند میسبزیجات حامل ویروس 

 های متفاوتی برای جلوگیری از این امر وجود دارد که موارد زیر از جمله موارد پیشنهادی محققین هستند:راه حل

 هاعدم انبار کردن سبزیجات و مصرف تازه آن 

 گندزدایی سبزیجات قبل از آماده سازی برای انجماد 

  سبزیجاتبالنچینگ یا آبگردانی 

 گردانییا آب بالنچینگ

ها رخی میوهها و بهاست. این فرآیند اغلب برای سبزیبری و یا غیرفعال کردن آنزیمآنزیم ،بالنچینگ در صنعت غذا

ها و سبزیجات وجود دارند که با تغییر در بافت، رنگ و طعم زمان هایی به صورت طبیعی در میوهشود. آنزیمانجام می

ها عمر سبزی شدن و پایین آمدن طولایکه باعث قهوه را هایی، آنزیمگردانیآب دهند.ها را کاهش میماندگاری آن

 و طعم گییر رنتری بدون نگرانی از تغها را برای مدت طوالنیسبزی تواند و به این ترتیب میبرشوند از بین میمی

 رد.ک در فریزر نگهداری

فرایند سمت این قاز  که ها و سبزیجات استفاده از آب گرم و بخار استزدایی میوهوش بالنچینگ یا آنزیم ترین رایجر

تفاده خنک سازی با اس آب گرم و بخار، در هر دو روشتوان برای نابودی ویروس کرونا استفاده کرد. میبالنچینگ 

 شود. میانجام  ،از آب یا هوای خنک

که قرار ن آنخود فرنگی، هویج خرد شده، ذرت، لوبیا سبز و نظایر  دماننسبزیجاتی از بین بردن کرونا ویروس در برای 

دمای  .استفاده کرد هاآن توان از این فرایند قبل فریز کردنمی ،نگهداری شود فریزردر  است برای مصارف بعدی

 د.ببراز بین را به راحتی کرونا  ویروس تواندآب جوش    می



 

 :خانگی گردانی یا بالنچینگانجام آب روش

  

  آب به حدی باشد که سبزیجات کامل در آن . قرار دهیدو روی حرارت  بریزیدقابلمه مقدار مناسب آب در

 د. نغوطه ور شو

 تر نباشد تا سبزیجات کامال در آن جای بگیرند،که بهتر است از سایز قابلمه خیلی کوچکظرفی زمان هم 

 .پر کنیدآب سرد بقیه حجم ظرف را با  و یخ بریزید انتخاب و داخل آن

  

  ،تیل یا داخل آبکش اس و سبزیجات مورد نظر را با آب سرد شسته و تمیز کنیددر اولین مرحله بالنچینگ

 . قرار دهیدسیمی 

  مال قرار دهید به نحوی که سبزیجات کارا داخل قابلمه  آبکش استیل یا سیمی ،آب قابلمهبعد از جوش آمدن

اخل قابلمه دمستقیما سبزیجات را  انتومی در دسترس نیست. اگر آبکش استیل ه ور باشنددر آب جوش غوط

در تمام مدتی که سبزیجات در آب جوش قرار  د.رگیر از آب خارج کبا انبر یا کف و سپس قرار داد

 . آبکش را بچرخانید تا تمام سبزیجات داخل آبکش در آب جوش غوطه ور باشنددارد

  آید و سپس نسبت به جدول زیر زمان بگیرید و بعد از گذشت زمان مورد  مجدد به جوشصبر کنید تا آب

 .نظر آبکش را از آب جوش خارج کنید

  با چرخش آبکش مطمئن  آب سرد و یخ بگذارید. ظرفدر از آب جوش خارج و سبزیجات را در نهایت

ها را از آب خارج بزیجات آنبعد از سرد شدن کامل س شوید همه سبزیجات با آب سرد در تماس هستند. 

 کنید و آب اضافه آن را بگیرید. 

  خارج شود.ها دقیقه سبزیجات را در آبکش بگذارید تا آب اضافی آن 1۵توانید میبعد از اتمام کار 

 



 
 

 
 

 نکاتی برای آماده سازی سبزیجات
 

 قسمت باشد 3تکه شود و هر برگ  :کلم برگ سفید. 

  قسمت شود 3تا  ۲تکه شود و هر برگ : کلم برگ قرمز. 

  های خارجی برداشته و تمیز شودها در سایز یکسان انتخاب و برگکلم: کلم فندقی. 

  توان کامل بالنچ کردهای نازک را میکلم بروکلی سرهای فشرده و ساقه. 

 خورندش بهای ضخیم زمان بیشتری نیاز دارد و بهتر است برسرهای بزرگ و ساقه درشت: کلم بروکلی. 

 شود. و شسته هاز لفاف خارج شد هانخود: خود سبزن 

 ای بخوردهای ورقهبرش: قارچ. 

 سانتی متر خرد شود ۲ها زده و به طول سر و دم آن: لوبیا سبز. 

 تواند با پوست باشدباقالهای جوان انتخاب و کامل شسته شود، می: باقال. 

 ته شوند. های ذرت تمیز باشند. کامال جدا و شسدانه: ذرت 

 نگینی خرد شود :هویج. 

 تمیز و پاک شده و بدون ساقه: بالل 



 

 
 

 

  



 :سبزیجات دهی حرارت زمان

 سبزیجات زمان بالنچینگ )دقیقه(

 کنگر فرنگی 7

4-۲  مارچوبه )قطعات کوچک تا بزرگ( 

3-۲   لوبیا سبز 

 گل کلم بروکلی 3

۵-4  ساقه کلم بروکلی 

۵-3  کلم بروکسل کوچک تا بزرگ 

 گل کلم 3

۵-۲  هویج با توجه به قطعات از کوچک تا بزرگ 

 کلم پیچ ۲

 کرفس 3

۵/1  کلم برگ قرمز 

 کلم فندقی 6

 لوبیا سبز 4

4-8   (بالل کامل) ذرت کامل 

دقیقه 8درشت دقیقه و  6متوسط  دقیقه، 4بالل ظریف   

9-7  دانه ذرت با توجه به درشتی دانه 

 بادنجان 4

3-۲  سبزی های برگی 

3-1  کلم قمری با توجه به قطعات 

 قارچ 3

4-3  بامیه با توجه به درشتی 

۵/1  پیاز 

 نخود فرنگی ۲

3-۲  فلفل شیرین 

 سیب زمینی 3

 لوبیای سویا تازه ۵

 کدو ۲

 شلغم  ۲

اقالب 4  



 

 بالنچینگ با بخار آب:

خار توان از بتحت تاثیر قرار بدهد میها را که ممکن است آب جوش بافت آن قارچ انندم برای مواد غذایی حساس

دقیقه  7تا  ۵به مدت روی ظرف در حال جوش و گیرد یک توری فلزی قرار میدر  مواد استفاده کرد به این ترتیب که

 مواد روی توری نباید انباشت شود و بخار به همه سطوح باید برسد.آویزان گردد. 

 

 منابع:

- https://nchfp.uga.edu/how/freeze/blanching.html 

- https://www.bhg.com/recipes/how-to/cooking-basics/how-to-blanch-vegetables/ 
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