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Зимата идва ...



Нашите баби и дядовци
прекарваха почивните си дни в
консервиране на зеленчуци от
градината си, осоляване на месо
(често от животни, които сами са
отгледали) и правене на истински
туршии.

Искате да запазите излишъка от
храна за времето, когато няма да
бъде налична 
Искате храна без добавки и
консерванти
Произвеждате собствена
продукция в градината си
Заради голямото лично
удовлетворение, което идва
с усвояването на стари умения и
придобиването на
самостоятелност

Днес ние сме загубили голяма част от
тези знания. Но дори и в ерата на 
 супермаркетите има много причини
да научите как да съхранявате
собствената си храна. Някои от тях
може би са:
 

 
С толкова много различни методи и
техники за консервиране на храна,
това начинание може да изглежда
малко трудно в началото.
 
Настаящото ръководство има за цел
да ви помогне да започнете домашно
консервиране на храна и да ви
помогне да изберете правилните
методи за вашите цели.
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Кое кара храната 
да се разваля?

Микроорганизми
Ензими
Кислород
Светлина

Преди да научите за методите за консервиране на храните,
трябва да разберете на първо място, защо храната се разваля.
Има четири основни фактора, които биха могли да доведат до
разваляне на вашата храна:
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Микроорганизми

Ензими

Кислород

Светлина

 
Микроорганизми са всички бактерии, дрожди и плесени, които могат да се
развиват върху храната. Тъй като те се хранят с нея, съответно произвеждат и
отпадни продукти. Тези отпадни продукти са това, което прави развалената
храна да мирише лошо. За да оцелеят, повечето микроорганизми се нуждаят от
кислород и вода. Много методи за консервиране действат чрез ограничаване на
кислорода (като вакумно опаковане) и водата (като дехидратиране). Някои видове
бактерии, не се нуждаят от кислород за разтежа си (анаеробните бактерии).
Хладилното охлаждане или замразяване на храната е добър начин да забавите
растежа на микроорганизмите и да запазите храната свежа за по-дълго време.
Охлаждането и замразяването няма да убият микроорганизмите и те ще се
активират отново при по-висока температура.
 

 
Ензимите са естествени химикали, намиращи се в храните. Много от тях са
отговорни за узряването на плодовете, което кара например зеления домат да
стане червен дори след като е бил откъснат. В присъствието на кислород и вода,
ензимите в крайна сметка ще доведат процеса до разваляне на храната. Хубавото
е, че лесно могат да бъдат унищожени чрез топлина. Методите за консервиране на
храната, използващи топлина, предпазват от разваляне на храната, причинено от
ензимите. Методи, които ограничават достъпа на въздуха и водата, ще попречат
на тяхната работа.
 

 
Кислородът е от решаващо значение за оцеляването и възпроизводството на
повечето видове микроорганизми и е от съществено значение за протичането на
ензимните реакции, така че ограничаването на кислорода ще запази храните.
Въпреки това, кислородът сам по себе си причинява разграждане на храните чрез
процеса на окисляване. Храните с високо съдържание на мазнини и мастни
киселини са особено податливи на окисляване. Когато мазнините влизат в
контакт с кислород, се образуват въглеродни съединения с къса верига. Тези
съединения имат кисела или рибна миризма. Имайте предвид, че много храни имат
високо съдържание на мастни киселини. Например кафявият ориз се разваля много
по-бързо от белия ориз, заради здравословните масла в него.
 

 
Това е един аспект, за който много хора забравят. Дори ако храната ви е напълно
без влага и кислород, тя все още може да се повреди, ако е изложена на светлина
чрез фотодеградация. Някои части от храната са много по-чувствителни към
фотодеградацията, като мазнини, протеини и витамини. Излагането на светлина
не означава непременно, че храната ще бъде опасна за ядене. Храната обаче може
да се обезцвети и да загуби голяма част от витаминната си стойност.
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Щастието е

хубава
храна споделена с 

хубава 
компания
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Зимата идва ...



Начини за запазване на
храната

За да запазите храната, трябва да ограничите 4-те причини за
нейното разваляне. Най-добрите методи за консервиране са тези,
които ограничават повече причинители. Нито един метод обаче
не е идеален, така че методите често се комбинират заедно. 
 
Методите за консервиране на храната могат да бъдат разделени
на:
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Топлинни методи - при тях топлината убива микроорганизмите и
ензимите, което би довело до разваляне. Топлината също така
премахва влагата, благодарение на която те биха процъфтявали.

Консервиране чрез студ - повечето бактерии процъфтяват в 
 т.нар. "зона на опасност" от 4.4 ° C до 60 ° C

Примери: стерилизиране, дехидрация, пастьоризация, слънчево сушене, пушене

Примери: охлаждане, замразяване, съхранение в подземни изби

Химически методи - много от закупените от магазина храни,
които ядем, са консервирани с химикали като бензоати
и нитрати. Но има и по-здравословни, естествени начини за
химическо съхранение у дома.

Примери: мариноване, ферментиране, осоляване

Механични методи - тези методи за консервиране на храните
предотвратяват появата на ензимни реакции и / или разваляне от
микроорганизмите. Те обикновено са неподходящи за дългосрочно
съхранение на храни.

Примери: съхранение във вакум, мазнина, парафин



Методи за запазване на
храната у дома
Няма един „най-добър“ метод за консервиране на храната, който да
се използва. Всъщност най-добре е да се комбинират множество
методи, за да се осигури по-добра защита срещу разваляне.
Ето и най-популярните методи за запазване на продуктите. 
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Стерилизиране
Историята на стерилизираните храни датира от 18-ти век.
Оттогава много земеделски стопани и домакини съхраняват своите
култури за зимата чрез стерилизиране. Стерилизацията се
извършва, когато храната се консервира в буркани със затегнати
плътно капачки.  Бурканите се потапят във вода и се варят за
кратко.  Този метод разчита на топлината да убие
микроорганизмите, които биха причинили разваляне и премахва
въздуха, за да създаде уплътнение.
Този метод е подходящ за храни като: плодове, зеленчуци, сокове,
сосове, лютеница, подправки

Добър за по-малки
количества
 
Добър за излишъци от
градината

Стъклените буркани
могат да се счупят лесно
 
Качеството на храната
намалява с времето
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Дехидратиране
Дехидратирането запазва храната чрез отстраняване на водата
от нея. Без вода микроорганизмите и ензимите не са в състояние да
причинят разваляне на храната. В комбинация с вакумно опаковане
за отстраняване на кислорода, това е чудесен начин за запазване на
храната. Само дехидратирани продуктите ще бъдат годни за
консумация само около година. Ларвите на насекомите също обичат
сушените плодове и зеленчуци, така че ако не внимавате как ги
пакетирате, е възможно да намерите насекоми в храната си.
 
Дехидратирането се извършва с домашни уреди за целта или в
слънчеви сушилни.

Този метод е подходящ за: плодове, зеленчуци, гъби, подправки 

Евтино и лесно
 
Храните запазват
хранителните
вещества

Кратко съхранение, освен
ако не се комбинира с
вакумно уплътнение
 

Ферментация
Традиционната лактоферментация разчита на полезните бактерии
от лактобацили, които естествено се намират в храната.
Продуктите се смесват със саламура и вода. Солта помага да се
изтеглят захарите от тях, която след това служи за храна на
бактериите, като в резултат се получава млечна киселина. Вредните
бактерии не могат да оцелеят в анаеробната, кисела среда. Солта при
ферментация, също така помага да се намали количеството на
кислорода, което допълнително запазва храната. 

Как да ферментирате зеленчуци, можете да научите от нашето
ръководство за ферментиране в домашни условия
http://biotifulfarm.bg/wp-content/uploads/2017/12/Ферментирали-
зеленчуци.pdf

Храните запазват
хранителните си  вещества
 
Източник са на пробиотици
 
Запазват нивата си на
витамини и ензими

Има нужда от известни
умения за ферментиране
 

http://biotifulfarm.bg/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D0%B8.pdf
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Мариноване

Мариноването е процес на запазване или удължаване на живота
на храната чрез анаеробна ферментация в саламура или потапяне
в оцет. Маринованите храни не са ферментирали! В тях няма
пробиотици! Те са естествено консервирани. Процедурата за
мариноване обикновено засяга текстурата, вкуса и аромата на
храната. Получената храна от зеленчуци по този начин се
нарича туршия. Най-разпространената марината е разтвор
на вода, сол, оцет и подправки. 
 
Храните, които могат да се мариноват включват зеленчуци, плодове,
меса, риба, млечни продукти и яйца.

Вкусно е!
 
Добър за излишъци от
градината

Съдържанието на ценни
вещества и ензими се
намалява
 
Липса на пробиотици
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Вакумиране
Вакумните уплътнители работят, като отстраняват въздуха от
опаковките на храните. Без кислород микроорганизмите не са в
състояние да растат, действието на ензимните се забавя и
окисляването се подтиска. Всички видове храни могат да бъдат
вакумирани. 
 
Вакумният уплътнител обаче няма да премахне водата, нито ще
убие микроорганизмите. Поради тази причина, всички храни,
запечатани с вакуум, трябва да бъдат замразени, охладени или
дехидратирани, за да бъдат консервирани.

Много ефективен в
комбинация с
дехидратация

Изисква специална машина 
 

Замразяване
Замразяването на храната забавя разграждането чрез превръщането
на остатъчната влага в лед, подтискайки растежа на повечето
бактериални видове. При този метод продуктите запазват полезните
си витамини и ензими, стига працесът да е преминал правилно. От
растителната храна, подходящи за замразяване са плодове и
зеленчуци, които не съдържат високи количества вода. Преди да се
поставят във фризера, те се измиват старателно, отстраняват се
загнилите и ударени части и се нарязват, за да са готови за употреба
след размразяване. Никога не замразявайте повторно веднъж
размразена храна!
 
Ниските температури във фризера само забавят дейността на
ензимите, но не я спират и това може да доведе до разваляне най-вече
на зеленчуците. При плодовете, подходящи за замразяване, не
съществува такъв риск, защото киселината, която съдържат
неутрализира ензимите.

Храните запазват
хранителните си  вещества
 
Бързо, лесно и удобно е
 
Запазват нивата си на
витамини и ензими

При някои храни
замразяването води до
загуба на естествени
аромати
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Осоляване
Осоляването е вид готварска техника за съхраняване на месо и риба,
при която се използва морска или готварска сол, за да изтегли влагата
от храната чрез осмоза. Когато сложите сол върху храна, тя ще
извлече вода от клетките на продуктите. Клетките стават толкова
сухи, че вредните бактерии не са в състояние да се развиват. Освен
това, солта образува кисела среда, в която вредните бактерии не
могат да оцелеят. Полезни бактерии, като лактобацилите са
в състояние да оцелеят, а това помага още повече да се защити
храната.
 
Има три начина, по които месото може да бъде съхранено с помощта
на сол: 
Втриване на сол в месото
Опаковане на месото в сол
Поставяне на месото в солен разтвор (саламура)

Прост процес, който
използва много малко
съставки.

Негативите са свързани
с въздействието на солта
върху здравето 
 

Опушване
Опушването запечатва външния слой на храната, така че по-трудно да
навлизат бактерии. Продуктите, подложени на опушване, стават по-
трайни, поради антибактериалното действие на веществата,
съдържащи се в дима и частичното намаляване на водното съдържание
в продуктите, благодарение на което трайността на съхранение
многократно се увеличива. 
 
Опушването се прави по две основни технологии - студена и топла.
Първата при температура до 22 градуса, а втората - при 35 до 45
градуса. Студеното опушване е по–бавен процес, по–траен, и произвежда
по–дълготрайни продукти. Освен това продуктите на студеното
пушене имат и по–добър вкус и цвят.

Страхотен метод за
протеини
 
Вкусно е!

Технологията изисква
специализирана камера за
опушване
 
Редовната консумация
на пушени меса може да е
свързана с рискове за здравето
 



Маринована риба
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3 идеи за настоящия
период 

Рибата може да бъде цаца, хамсия, чернокоп или сафрид.
 
Рибата се изчиства от главите, вътрешностите и опашките и се
слага за 24 часа в силна саламура (1 кг. морска сол в 2 л. вода). След
което се поставя в дълбок съд и се залива с оцет и вода в
съотношение 4:1 така, че течността да покрие рибата. След 5 часа
се изважда и се измива със свежа вода. Нарежда се бурканчета, като
между рибата се поставя бахар, черен пипер и дафинов лист. Залива
се със запържено и охладено олио и се държи на хладно и тъмно.

Кисело зеле
Подбират се твърди и стегнати зелки. За съд с вместимост 80л. са
необходими около 35 кг.зеле. Зелките се почистват от увредените и
почернели листа и кочана се срязва.Нареждат се старателно в
дълбок съд, най-добре с канелка, за да може течността да се
претаква. В случай, че съдът няма канелка се поставя маркуч, който
да опира на дъното. Наредените зелки се заливат със саламура в
следната пропорция: 40 гр. едра сол на 1 л. вода.
 
Кочан царевица улеснява протичането на ферментацията, а 3-4
корена хрян го правят по-резливо, а и действа като консервант. 
След 1 седмица започва претакването на зелето, след около 25 дни
киселото зеле е готово. 



Царска туршия
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Продукти за туршията:
- карфиол
- моркови
- камби
- кервиз
- хрян (корен)
 
Марината се приготвя в следното съотношение:
- 1 част сол
- 4 части оцет
- 5 части захар
- 9 части вода
 
Всички продукти се измиват и се нарязват. На дъното на всеки буркан
се поставят 2 парченца хрян, който има за цел да запази зеленчуците
хрупкави. Върху него се редят ред карфиол, ред моркови, ред камби и се
притискат хубаво. Най-отгоре се нарежда пласт кервиз. 
Марината се кипва на котлона. След като се охлади се налива в
бурканите, докато покрие зеленчуците. Затворените с капачки
буркани се обръщат първите 10 дена, след което се прибират на
хладно и тъмно.



Храненето е

необходимост но готвенето 

е изкуство
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Зимата идва ...

и ние сме подготвени
за нея!


