تاریخچِ تَلیذ عزکِ تِ سهاى تَلیذ ؽزاب تَعظ اًغاى تاس هیگزدد؛ تغَریکِ ٍاصُی عزکِ ) (vinegarتزگزفتِ اس
کلوِ فزاًغَی  vinaigreتِ هؼٌی ؽزاب تزػ هیتاؽذ .در سهاى قزٍى ٍعتا ،عزکِ در هقیاط کن ٍ جْت هصارف
خاًگی تِ صَرت عٌتی تَلیذ هیؽذ؛ اها تِ تذریج اس قزى  91تِ تؼذ تِ دلیل افشایؼ هصزف ٍ کٌذی رٍػ عٌتی ،اس
رٍػّای صٌؼتیتز تزای تَلیذ ایي هادُ اعتفادُ گزدیذ .عزکِ اس دیزتاس در کؾَرّای هختلف جْاى تِ ػٌَاى چاؽٌی ٍ
عؼندٌّذُ در تغیاری اس هَادغذایی هَرد اعتفادُ قزار هیگیزد ٍ تِ دلیل خصَصیت عؼن دٌّذگی ٍ ًگْذارًذگی ،اس
کارتزد تاالیی در صٌایغ غذایی در تْیِ اًَاع فزهَالعیَىّای غذایی ًظیز اًَاع تزؽیجات ،ؽَریجات ،عظ هایًَش،
کچاج ٍ ..تزخَردار اعت .ػاهل اعیذی ػوذُ در عزکِ اعیذ اعتیک هیتاؽذ؛ کِ دارای تَی ؽذیذ اعیذی اعت ٍ
ػالٍُ تز اعتفادُ خَراکی (تِ ػٌَاى چاؽٌی ،عؼندٌّذُ ٍ ًگْذارًذُ) ،جْت اّذاف پشؽکی ًیش هَرد اعتفادُ قزار هی-
گیزد .خاصیت هْارکٌٌذگی عزکِ تِ غلظت اعیذ اعتیک هَجَد در آى تغتگی دارد؛ تِ عَریکِ اعیذ اعتیک هیتَاًذ اس
رؽذ تغیاری اس کپکّا ،هخوزّا ٍ تاکتزیّا جلَگیزی ًوایذ .در هَرد خَاؿ درهاًی ًیش اػتقاد تز ایي اعت کِ عزکِ
اس عزیق هکاًیغنّای هختلف هاًغ اس تزٍس تیواریّای قلثی ٍ ػزٍقی ،تْثَد ّضن غذا ٍ تٌظین ٍسى تذى هیگزدد.
اًَاع عزکِ تز اعاط هزاحل فزاٍری ٍ رٍػ تَلیذ تِ دٍ ًَع عزکِ تقغیزی ٍ عزکِ تخویزی عثقِتٌذی هیؽًَذ:
 .9عزکِ تخویزی
عزکِی تخویزی اس تخویز هَاد هختلف قٌذی یا ًؾاعتِای ،عی یک پزٍعِ عَالًی دٍ هزحلِای تَلیذ هیؽَد؛ کِ
ایي دٍ هزحلِ کاهال هجشا اس یکذیگز تَدُ ٍ کٌتزل ؽزایظ السم تِهٌظَر تکویل ّز یک اس ایي هزاحل ،اس اّویت تاالیی
در کیفیت ًْایی هحصَل تزخَردار هیتاؽذ .در تخویز اٍل قٌذ تَعظ هخوز تحت ؽزایظ تی َّاسی تِ الکل تثذیل
هیگزدد.
Yeast

2(C2H5OH)+2CO2+ Energy

C6H12O6

در هزحلِ دٍم الکل تَلیذ ؽذُ در هزحلِ اٍل تَعظ تاکتزیّای عزکِ (اعتَتاکتزّا) در ؽزایظ َّاسی تِ اعیذ اعتیک
تثذیل هیگزدد.

Acetic Acid
Bacteria

2(C2H5OH)+O2

CH3COOH+H2O+ Energy

تِ عَر کلی عزکِ تخویزی حاٍی هحلَل رقیق اعیذ اعتیک ،آب ّوزاُ تا هَاد هؼغز ،اعیذّای آلی هَجَد در هیَُ،
اعتزّا ٍ ًوکّای هؼذًی هیتاؽذ .اگزچِ اعیذ اعتیک جش هَثز ٍ فؼال عزکِ اعت؛ ٍلی تزکیثات هذکَر ًیش در هغثَع
کزدى کیفیت عزکِ ًقؼ هَثزی دارًذ .عزکِّای تخویزی دارای ًقؼ ػولکزدی هختلفی ًظیز فؼالیت آًتی
هیکزٍتیال ،کاٌّذُ فؾار خَى ،جلَگیزی اس تیواری ّای قلثی ٍ ػزٍقی ٍ ...هی تاؽٌذ ٍ هیتَاى اس ػصارُ اکثز هیَُّا
ًظیز عیة ،اًگَر ،خزها ،اًار ٍ ...جْت تْیِ ایي هحصَالت اعتفادُ ًوَد.
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فلَچارت تَلیذ اًَاع عزکِ تخویزی ؽاهل

آهادُ عاسی ػصارُ هیَُ تز حغة ًَع عزکِ تَلیذی

تخویز الکلی ٍ تَلیذ اتاًَل

تخویز اعتیکی (اعتیفیکاعیَى)

ًگْذاری توٌظَر عی ًوَدى دٍرُ رعیذگی عزکِ
تغتِ تٌذی

 .1-1عزکِ خزها
عزکِ خزهای تخویزی اس تخویز ػصارُ خزهای عثیؼی تَلیذ هیؽَد .ایي عزکِ قَُْای رًگ تَدُ ٍ دارای تزکیثات
عثیؼی حاصل اس تخویز هیتاؽذ .ایي هحصَل غٌی اس آّي ٍ پتاعین تَدُ ٍ هٌجز تِ کٌتزل ٍسى ٍ تقَیت عیغتن ایوٌی
تذى هیؽَد .هیتَاى اس ایي هحصَل تِ ػٌَاى عظ عاالد ٍ یا عؼن دٌّذُ در اًَاع هَادغذایی اعتفادُ ًوَد.
 .2-1عزکِ اًار
عزکِ اًار تخویزی اس تخویز آب اًار عثیؼی تَلیذ هیؽَد .ایي عزکِ دارای رًگ قزهش تا قَُْای تَدُ ٍ دارای تزکیثات
عثیؼی حاصل اس تخویز اعت .ایي هحصَل هٌجز تِ تْثَد ػولکزد تذى ،جذب تْتز کلغین ٍ کاّؼ کلغتزٍل ٍ فؾار
خَى ؽذُ ٍ هیتَاى اس آى تِ ػٌَاى عظ عاالد ٍ یا عؼن دٌّذُ در اًَاع هَادغذایی اعتفادُ ًوَد.
 .3-1عزکِ عیة
عزکِ عیة تخویزی اس تخویز آب عیة عثیؼی تَلیذ هیؽَد .ایي عزکِ دارای تزکیثات عثیؼی حاصل اس تخویز تَدُ ٍ
دارای رًگ کْزتایی کن رًگ تا هتَعظ (رٍؽي تا کوی تیزُ) هیتاؽذ .ایي هحصَل هٌجز تِ کاّؼ ٍسى ٍ تقَیت
احغاط عیزی هیگزدد ٍ هی تَاى اس آى تِ ػٌَاى عظ عاالد ،عؼن دٌّذُ ٍ یا ًگْذارًذُ در هَادغذایی اعتفادُ ًوَد.
 .4-1عزکِ اًگَر
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عزکِ اًگَر ؽاهل دٍ ًَع عزکِ اًگَر عفیذ ٍ عزکِ اًگَر قزهش هیتاؽذ؛ کِ ّز یک اس تخویز ػصارُ هخصَؿ تِ
خَد عی ؽزایظ کٌتزل ؽذُ تْیِ هیگزدًذ .عزکِ اًگَر قزهش تَاعغِ تزکیثات آًتی اکغیذاًی خَد ًظیز فالًٍَئیذّا،
پلی فٌل ّا ،پزٍآًتَعیاًیي ّا ،تاًیي ٍ ...تاػث کوک در هحافظت تذى در تزاتز عٌذرم ّای هتاتَلیکی ؽذُ ٍ ریغک
اتتال تِ تیواری ّای قلثی ٍ ػزٍقی را کاّؼ هیدّذ .اس ایي عزکِّا هیتَاى تِ ػٌَاى عظ عاالد ،عؼن دٌّذُ ٍ یا
ًگْذارًذُ در هَادغذایی اعتفادُ ًوَد.
 .2عزکِ تقغیزی
ایي ًَع عزکِ کِ اغلة در صٌایغ غذایی هَرد اعتفادُ قزار هیگیزد؛ حاصل اس تخویز اعتیکی الکل هیتاؽذ تغَریکِ
الکل دریافتی تا رػایت ؽزایظ ٍیضُ تخویز ًظیز کٌتزل دها در حضَر اعتارتزّای تَلیذ کٌٌذُ عزکِ عی تخویز اعتیکی
تِ عزکِ تثذیل هیگزدد .ایي عزکِ در دٍ ًَع عزکِ تقغیزی تذٍى کاراهل ٍ عزکِ تقغیزی کاراهلدار تَلیذ ؽذُ ٍ تِ
تاسار ػزضِ هیگزدد.
فلَچارت تَلیذ عزکِ تقغیزی:
دریافت اتاًَل

تخویز اعتیکی (اعتیفیکاعیَى)
افشٍدى کاراهل

عزکِ تقغیزی تذٍى کاراهل

عزکِ تقغیزی کاراهل دار

تغتِ تٌذی در اٍساى هختلف

تغتِ تٌذی در اٍساى هختلف

 .3عزکِ تالشاهیک
عزکِ تالشاهیک فزاٍردُای تا قَام ٍ هؼغز اعت؛ کِ دارای رًگ قَُْای تیزُ ٍ هشُ تزػ -ؽیزیي هیتاؽذ ٍ هثذا آى تِ
کؾَر ایتالیا تاس هیگزدد .تَلیذ ایي عزکِ تِ دٍ رٍػ عٌتی ٍ صٌؼتی اًجام هیگیزد؛ کِ ًَع صٌؼتی آى در ٍاقغ عزکِ
اًگَر عؼندار ؽذُ هیتاؽذ؛ کِ اس اختالط عزکِ تخویزی اًگَر ٍ ؽیزُ اًگَر تْیِ هیؽَد ٍ حاٍی اغلة هَادهغذی
هَجَد در اًگَر ًظیز آّي ،کلغین ،پتاعین ،هٌیشین ٍ ...در حذ هغلَب تَدُ ٍ اس هقثَلیت تاالیی تزخَردار اعت .ایي
عزکِ تِ ػٌَاى عظ عاالد در اغلة کؾَرّای جْاى هَرد اعتفادُ قزار هیگیزد.
لذا تا تَجِ تِ ًقؼ غیز قاتل اًکار عزکِ در هصارف خاًگی ٍ صٌؼتی ،ؽزکت آعیا ؽَر هفتخز اعت؛ کِ تِ ػٌَاى یکی
اس تشرگتزیي ٍاحذّای تَلیذکٌٌذُ هحصَالت کٌغزٍی ،آتلیوَ ٍ عزکِ کؾَر درحال فؼالیت تَدُ ٍ تا تِ کارگیزی داًؼ
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ٍ تجزتِ هذیزاى ٍ کارؽٌاعاى تا تجزتِ ٍ هجزب ٍ فٌاٍریّای ًَیي ٍ پیؾزفتِ تَلیذی ،تزآى اعت کِ تخؼ اػظوی اس
ًیاس کؾَر تِ ایي هحصَالت را تزآٍردُ ًوایذ؛ تِعَریکِ اس اًَاع عزکِّای تَلیذی ایي هجوَػِ هیتَاى تِ اًَاع
تخویزی ًظیز عزکِ تخویزی عیة ،اًار ،خزها ،اًگَر عفیذ ،اًگَر قزهش ،عزکِ تقغیزی تذٍى کاراهل ،عزکِ تقغیزی
کاراهل دار ٍ تالشاهیک اؽارُ ًوَد.

تْیِ ؽذُ در:
ٍاحذ تحقیق ٍ تَعؼِ ؽزکت آعیاؽَر
هیتزا صَفی
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