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تتنوع الأواين امل�ستعملة يف عمليات طهي الأغذية يف املنازل
واملن�ش����آت الغذائية العامة مثل املطاعم والكافيرتيات ،وت�ساعد
عمليات الت�سخني لبع�ض �أنواع �أواين الطهي املعدنية �سوا ًء على
وخ�صو�صا يف وجود الأحما�ض
لهب الغاز �أو داخل الأف���ران
ً
والقلويات ب�شكل طبيع���ي� ،أو نتيجة �إ�ضافتها �إىل الأغذية على
زيادة معدل ذوبان �أجزاء من معادن بع�ض �أواين الطبخ فتلوث
الطع���ام املح�ضر فيها ،وقد تكون �سبباً يف وقوع ت�سمم كيميائي
من خالل ت�سرب  امل���واد الكيميائية واملعادن املوجودة يف تلك
الأواين كالر�صا����ص والنحا�س �أو الكادميوم�  إىل الطعام الذي
يتم طهيه؛ ولذا يج���ب قبل �شراء الأدوات والأواين الت�أكد من
�أنها معدة  للطهي الآمن.
وه���ذه الن�شرة تتناول �أنواع �أواين الطبخ ال�شائع ا�ستخدامها
والأخطار التي قد تت�سبب فيها بع�ض الأنواع.

والله ويل التوفيق
وكالة الوزارة للشئون البلدية
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أنواع األواني
المستخدمة في
الطهي

يكرث احلديث عن تلوث الطعام م���ن الأواين امل�ستخدمة خالل عمليات
�إعداده وطهيه؛ لذلك يجب الت�أكد قبل �شراء �أدوات و�أواين الطبخ ب�أنها
معدة للطهي ال�صحي الآمن الذي ال ي�ؤثر على �سالمة الغذاء.
أوالً:
األواني الفخارية

�شاع من���ذ زم���ن بعي���د ا�ستعمال
اخل���زف ال�صين���ي (الفخ���ار)
ن�سب��� ًة �إىل موطن���ه الأ�صل���ي يف
ال�صني يف حت�ض�ي�ر �أطباق الطعام
وتقدميه ،وه���و يرتكب من زجاج
يق���اوم االحتكاك والت����آكل بالأحما�ض واحلرارة ،وي�سه���ل تنظيفه باملاء
وال�صاب���ون �أو باملنظف���ات ال�صناعي���ة ،وال يحتفظ برائح���ة الطعام بعد
8

ا�ستخدامه ويتحمل درج���ات حرارة مرتفعة ن�سب ًيا خالل عمليات الطبخ
داخ���ل الفرن ،وت�صقل �سطوح هذه الأواين الفخارية حتى ت�صبح ناعمة
امللم����س ،وقد تو�ضع عليها زخارف زينة جلعلها جذابة املظهر مكونة من
�أ�صباغ كيماوية حتتوي عل���ى ن�سب مرتفعة من عن�صر الر�صا�ص وغريه،
وهي �ض���ارة بال�صحة عندما تذوب وتلوث الطع���ام ،كما يوجد عن�صر
الكادمي���وم ال�س���ام يف املركبات امللون���ة بالأ�صباغ ال�صف���راء واحلمراء
والربتقالي���ة امل�ستخدمة يف تزي�ي�ن الأواين اخلزفية رديئة ال�صنع ،وحتدد
الت�شريعات ال�صحية يف بع�ض دول الع���امل احلدود الق�صوى امل�سموح
بوجوده���ا من العنا�صر ال�سام���ة يف الأواين اخلزفي���ة التي ت�ستخدم يف
عمليات الطبخ.

***
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ثانيًا:

ثالثًا:

أواني الحديد

األواني النحاسية

�ش���اع قدمي���اً ا�ستخ���دام الأواين
امل�صنوع���ة من احلدي���د يف حت�ضري
وطبخ بع�ض �أطباق الطعام ،ومازال
بع�ض �سكان الريف ي�ستعمل النوع
املطل���ي منه���ا ،واحلدي���د ه���و فلز
مو�ص���ل جيد للح���رارة؛ لذلك �ش���اع ا�ستعم���ال الأواين امل�صنوعة منه
يف عمليات الطبخ واخلبيز والقل���ي لرخ�ص ثمنه .وحتتاج �أواين الطبخ
احلديدي���ة با�ستم���رار �إىل عمليات الغ�سيل مبواد تنظي���ف ثم جتفيفها كلياً
با�ستمرار لتجن���ب ظهور ال�صد�أ على �سطحه���ا ،ويجب ا�ستعمال هذه
الأواين وهي جافة ونظيفة وخالية م���ن ال�صد�أ الذي يرتكب من �أك�سيد
احلديد فيل���وث الطعام املح�ضر فيها ثم ي�أخذ طريقه �إىل ج�سم الإن�سان،
كم���ا انت�شر ا�ستعمال ق���دور القلي امل�صنوعة من احلدي���د املطلي جوفها
بالكروم يف حت�ضري الطعام وب�شكل خا�ص يف عمليات القلي.

النحا�س ه���و �أف�ضل املع���ادن تو�صي ًال
للح���رارة ،وتتك���ون طبق���ة �أك�سي���د
النحا�س عند تعر�ض النحا�س للرطوبة
وهو مرك���ب �سام مثل فل���ز النحا�س
ويتفاع���ل مع���دن النحا�س م���ع بع�ض
العنا�ص���ر الغذائية مث���ل فيتامني «ج» املتوفر يف الكث�ي�ر من اخل�ضراوات
والفواكه ،وقد �شاع قدمياً ا�ستعماله يف �أواين الطبخ .وظهرت حديثًا يف
الأ�سواق �أواين طبخ نحا�سية غطي �سطحها الداخلي بطبقة من فلز يقاوم
ت�أثري الأحما�ض؛ ملنع تالم�س الطعام بالنحا�س وتلوث الطعام به وما ي�سببه
م���ن حالة الت�سمم به ،ويفي���د هذا النوع م���ن الأواين يف توزيع احلرارة
ب�شكل �أف�ضل يف الطعام املح�ضر فيه���ا ،وين�صح بعدم ا�ستخدام �أدوات
حادة يف تنظيف هذه الأواين لتجنب حدوث خدو�ش فيها ،ويحذر من
ا�ستعمال �أواين النحا�س غري املطلي���ة بالق�صدير �أو �سواه يف طبخ الطعام
لأ�ضرارها على �صحة م�ستعمليها.

***
10

***
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رابعًا :أواني
الطبخ المجلفنة

تُ�صنع �أواين الطب���خ املجلفنة من معدن الزنك املغطى كهربائ ّياً بطبقة من
دهان خا�ص يقاوم ت�أثري مكونات الطعام ودرجات حرارة الت�سخني لكنه
ال يتحمل التعر����ض لل�صدمات ال�شديدة وعملي���ات اخلد�ش بالأدوات
احل���ادة ،حي���ث تنف�صل �أج���زاء منه تعمل عل���ى تلوث الطع���ام لتفاعل
الأحما����ض الع�ضوية املوجودة يف الطعام م���ع الزنك ،فيتلوث الطعام
بنواجته���ا .وين�صح عدم ت�سخ�ي�ن الأواين املجلفنة على درجات حرارة
�شديدة �أو على اللهب املبا�شر �أو داخل الفرن دون وجود طعام �أو زيت
فيه���ا خو ًفا من حتلل طبقة الدهان فيها وت�صاع���د �أبخرته وتلويثه الطعام.
كما يف�ضل االمتناع ع���ن ا�ستعمال الأواين املجلفنة التي حدث تق�شر �أو
تك�س���ر يف طبقة الدهان فيها؛ لأنه ي�سهل ت�س���رب عن�صر الزنك منها �إىل
الطع���ام نتيجة وجود �أحما�ض ع�ضوي���ة يف الأغذية كبع�ض الفواكه مثل
التفاح والفراولة واخل�ضراوات كال�سبان���خ والطماطم ،وي�ؤدي التلوث
الغذائ���ي بهذا العن�ص���ر �إىل �شكوى امل�صاب من مغ����ص حاد يف البطن
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و�أحياناً حدوث القيء �أو الإ�سهال �أو االثنني معاً ،وب�شكل عام ال تف�ضل
رب���ات البيوت ا�ستعمال هذا النوع من �أواين الطبخ؛ لعدم قدرتها على
حتم���ل ال�صدمات خالل عمليات غ�سيلها �أو عن���د �سقوطها على الأر�ض
و�سهول���ة خد�ش طبقة دهانها ب�أي �أداة معدنية حادة ك�سكني �أو ملعقة �أو
�شوكة.

***
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خامسًا:
أواني األلمنيوم

متث���ل الأواين امل�صنوع���ة م���ن الأملنيوم
ما ن�سبة ( )%52من الأواين امل�ستخدمة
يف الطبخ حي���ث �إن هذه النوعية تُغطى
بطبق���ة متن���ع الت�ص���اق الغ���ذاء بها مع
معاجلتها مبواد جتعل امللم�س ناعماً .ومن مميزات هذه الأواين �أنها رخي�صة
الثمن ومن عيوبها �أن م�صنعي ه���ذه الأواين يحذرون من ترك الأغذية
ذات احلمو�ض���ة العالي���ة فيها مثل �صل�ص���ة الطماطم وع�ص�ي�ر الطماطم
وع�صري الليمون ملدة طويلة ،كما يحذرون من ا�ستخدامها لتخزين امللح
واملخلالت لأن لها قابلي���ة التفاعل مع هذه الأواين مما ي�ؤدي �إىل ت�أك�سد
الأملني���وم واختالطه بالأكل وا�ستهالك كمي���ة �إ�ضافية من الأملنيوم والتي
قد يك���ون لها ت�أثريات عك�سية على �صحة الإن�س���ان .وقد �أ�شارت بع�ض
الدرا�سات �إىل وجود عالقة طردية بني ا�ستخدام �أواين الأملنيوم ون�سبة
الإ�صابة بالزهامير �إال �أن الأبح���اث العلمية مل تتو�صل لنتيجة م�ؤكدة يف
هذا ال�ش�أن.
14

***

سادسًا:
أواني األلمنيوم
المحسن

نظراً لع���دم �إمكانية ا�ستخدام �أواين
الأملنيوم يف حفظ وتخزين الأغذية
ذات احلمو�ض���ة العالي���ة �أو الأغذية
املاحلة فقد قام م�صنعو هذه الأواين
بتطوير منتجاتهم مبعاجلتها عن طريق
تغطي���ة الأملنيوم بطبقة من �أك�سي���د الأملنيوم با�ستخ���دام طريقة التحليل
الكهربائ���ي .و ت�ضيف �إىل هذه الأواين ع���دة خ�صائ�ص منها �أنها ت�صبح
مقاوم���ة للخد�ش وال يلت�صق الطعام به���ا في�صبح ملم�سها ناعماً مما يجعل
ً
�سه�ل�ا ،وال يتغري لونها مع ا�ستخدم املي���اه القلوية ،والأهم من
تنظيفها
ه���ذا �أن هذه النوعية من الأواين ال تتفاع���ل مع الأغذية ذات احلمو�ضة
العالي���ة �أو املاحل���ة ،وتعترب من �أف�ض���ل �أواين الطب���خ ،و�أ�سعارها مرتفعة
مقارن ًة بالأواين الأخرى.

***
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سابعًا:
أواني التيفلون
(التيفال)

ه���و اال�س���م التج���اري ملركب
بوليم���ري ي�سم���ى (عدي���د
رباع���ي فلورو�إيثيلني) وينت�شر
ا�ستخدام���ه يف �صناع���ة
�أواين القل���ي والطب���خ التي ال
تلت�ص���ق بها الأغذية وغريها ،والتيفلون عبارة ع���ن �سل�سلة حماطة كلياً
بذرات عن�صر الفل���ور ،وتكون الرابطة الكيماوي���ة يف هذا املركب بني
ذرة الفح���م وعن�صر الفل���ور قوية جداً ،وتق���وم ذرات الفلور بتكوين
حج���اب ٍ
واق ل�سل�سلة ذرات الفحم يف جزيئاته ،ويوفر الرتكيب املميز
ملركب التيفلون خوا����ص كيماوية وطبيعية فريدة له ،بالإ�ضافة �إىل �صفة
االنزالق ال�شديد ل�سطحه ونعوم���ة ملم�سه ،وهو مركب كيماوي خامل
�ضد ت�أث�ي�ر معظم الكيماوي���ات املعروف���ة كالأحما����ض والقلويات عند
مالم�ستها له ،وغ�ي�ر �سام للإن�سان عند دخول كميات �صغرية منه ب�شكل
غري مق�ص���ود �أو مروره �إىل اجلهاز اله�ضم���ي للإن�سان نتيجة تك�سره �أو
16

تق�ش���ره يف �أواين الطب���خ بفع���ل �سوء
ا�ستخدامه���ا .و�صرحت هيئ���ة الغذاء
وال���دواء الأمريكي���ة با�ستعم���ال �أواين
التيفلون يف عمليات الطب���خ ب�أنواعه،
و�شاع ا�ستعمالها لكن قد يحدث تق�شر
وخدو����ش يف �سط���وح ه���ذه الأواين
نتيجة ا�ستعم���ال �أدوات حادة يف تقليب وحتريك الطعام فيها� ،أو نتيجة
رداءة �صناعة ه���ذه الأواين؛ لذلك ين�صح با�ستعمال مالعق خ�شبية يف
عمليات الطبخ داخ���ل هذه الأواين ،و�ضرورة تنظيفه���ا بعد ا�ستعمالها
ب�إ�سفنج ناع���م يف وجود ال�صابون �أو املنظ���ف ال�صناعي مع توفر حجم
ٍ
كاف من املاء.

***
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ثامنًا:
أواني الصلب الذي ال
يصدأ (االستانلس ستيل)

تتمي���ز �أواين الطب���خ
امل�صنوعة من ال�صلب
(الف���والذ) ال���ذي ال
ي�ص���د�أ ب�أنه���ا مو�صلة
جيدة للحرارة وذات
�صالبة وقوة �شديدتني
وهي رخي�صة الثم���ن وتقاوم ال�صد�أ عند تعر�ضها للماء �أو تخزينها دون
جتفيفها ،وميكن ا�ستعمالها ب�شكل م�ستمر فرتة طويلة ،ويرتكب هذا النوع
م���ن �أواين الطبخ من خليط ع���دة عنا�صر معدني���ة �أ�سا�سية وهي احلديد
والك���روم ،بالإ�ضافة �إىل احتوائها عل���ى كميات �أقل من النيكل وكذلك
عن�ص���را املوليبدمي والتتانيوم اللذان ي�ساع���دان على زيادة حتمل معدن
هذه الأواين لدرجات احلرارة ال�شديدة خالل عمليات الطبخ والقلي،
ومقاومته���ا للخد�ش ب���الأدوات احلادة ،وقد تزود بع����ض هذه الأواين
18

بقاع���دة م�صنوعة من الأملنيوم �أو النحا����س تل�صق �أ�سفل قعرها لتح�سني
قدرتها عل���ى التو�صيل احلراري يف �أثناء عملي���ات الطبخ ،وميكن طهي
الأغذية املحتوي���ة على �أحما�ض ع�ضوية �أو قلوي���ات يف هذه الأواين؛
فهي تقاوم ت�أثري هذه املركبات وال تتفاعل معها.

***
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تاسعًا:
أواني زجاج مقاوم
للحرارة

انت�ش���ر ا�ستعم���ال م���ا ي�سميه عامة
النا����س �أواين الزج���اج املق���اوم
للح���رارة (بريك����س) امل�ستخدمة
يف ت�سخني بع����ض �أطباق الطعام
وحت�ضري بع����ض ال�سوائل كال�شوربة وعمل م�شروب
ال�شاي �إ�ضافة �إىل ا�ستعم���ال �أنواع منها يف ت�سخني
وطب���خ بع�ض الأغذي���ة داخل �أف���ران امليكروويف،
ويتمي���ز الزجاج بع���دم تفاعله مع مكون���ات الطعام ومنه���ا الأحما�ض
والقلوي���ات ،فال يتلوث الطع���ام املح�ضر ب�أي من مكونات���ه ،كما يقاوم
الزجاج الإ�صابة بخدو�ش �أو ت�آكل وهو ما يجعله بني �أف�ضل �أواين الطبخ
وتق���دمي الطعام ،وميكن من خالله ر�ؤية ما يحتويه من الأغذية ،لكن �أهم
عيوب ا�ستخدامه هي �سهولة ك�سره عند �سقوطه على الأر�ض �أو تعر�ضه
ل�صدمة �شديدة.

***
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عاشرًا:
أواني الميالمين

تنت�ش���ر الأواين املنزلي���ة امل�صنوع���ة
م���ن مادة امليالمني بك�ث�رة يف معظم
�أ�سواقن���ا املحلية فال ي���كاد حمل �أو
مرك���ز �أو جممع جت���اري يخلو منها
نظراً جلدواها على احلالة االقت�صادية
للف���رد ب�سب���ب �أ�سعاره���ا املنخف�ضة
باملقارن���ة م���ع الأدوات املنزلي���ة
امل�صنعة من الزجاج مثال ،بالإ�ضافة
�إىل قدرتها على حتمل اال�ستعمال الطويل واملتكرر دون �أ�ضرار وحتملها
لل�سق���وط املتكرر دون التعر����ض للك�سر ،مع توفره���ا بت�صاميم و�ألوان
متعددة وجذابة؛ مما يجعلها مرغوبة لدى الكثري من امل�ستهلكني ،خا�ص ًة
مع وجود الأطفال.
وتنبثق خط���ورة الأطباق والأدوات امل�صنعة م���ن امليالمني الواردة من
�أك�ب�ر الأ�سواق امل�صدرة لهذه ال�سلعة ،وه���ي ال�صني وباك�ستان و�إيران
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وتايوان ،من احتوائه���ا على مادة اليوريا فورمالدهي���د مما ي�سهل عملية
حترر الفورمالدهايد امل�ضرة بال�صح���ة وانتقالها من الأواين اىل الأغذية
ومن ثم ذوبانها يف الطعام امل�ستهلك من قبل الإن�سان.
لذلك ت�ستعمل الأواين امل�صنعة من مادة امليالمني للأغذية التي تقدم
وهي باردة ،وال ين�صح با�ستعمالها للأغذية ال�ساخنة وذلك للحيلولة دون
�إنتقال املواد املكونة ملادة امليالمني اىل الأغذية التي يتناولها الأ�شخا�ص؛
لثبوت �أ�ضرارها ال�صحية على امل�ستهلكني من خالل احتوائها على مادة
اليوريا فورمالدهايد امل�سببة لل�سرطان.

***

إرشادات
هامــــة :
ميكن ا�ستعم���ال �أكرث من ن���وع من �أواين
الطه���ي املختلف���ة بح�س���ب احلاج���ة �إليها
ويك���ون �أف�ضله���ا امل�صنوع م���ن الزجاج
واخل���زف املق���اوم للح���رارة وق���دور
ال�صلب الذي ال ي�صد�أ والأملنيوم املغطاة
ب�أك�سي���ده ،ويفيد عند ا�ستخ���دام �أواين
الطبخ املختلفة اتباع االر�شادات التالية :
• ع���دم ا�ستعمال �أواين الأملني���وم التقليدي يف عملي���ات الطبخ �أو
طبيعيا فيها
حفظ الأغذية الحتوائها على �أحما�ض ع�ضوية موجودة ًّ
كالطماطم و�صل�صة الطماطم والرمان احلام�ض والليمون� ،أو ت�ضاف
ه���ذه الأحما�ض �إىل الأغذية �أثناء حت�ضريه���ا مثل حم�ض ال�سرتيك
وحم�ض الطرطريك .ويف�ضل ا�ستعمال �أواين الأملنيوم ذات اللون
الرم���ادي الداكن وهي املغطاة بطبقة م���ن �أك�سيد الأملنيوم الذي ال
يت�أثر بالأحما�ض والقلويات.
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• ع���دم ا�ستعم���ال الأواين اخلزفية املزين���ة بالر�سوم���ات امللونة يف
عمليات الطبخ التي يتخلف عن عمليات غ�سلها وتنظيفها م�سحوق
رمادي.
• �أن تك���ون الأواين امل�ستخدم���ة يف عمليات الطب���خ مقاومة لل�صد�أ
ومقاومة ل�سرعة الإ�صابة بخدو�ش يف �سطوحها.
• �أن تكون ذات قدرة على حتمل حرارة الت�سخني املرتفعة دون حتلل
مكوناتها ،وميكنها توزيع احل���رارة ب�سرعة يف جميع �أجزاء الطعام
ومزودة مبقاب�ض عازلة للحرارة لت�سهيل م�سكها.
• ع���دم ت�سخ�ي�ن �أواين التيفل���ون وبخا�ص ًة قدور القل���ي �إىل درجة
حرارة �شديدة خ�ل�ال عمليات القلي ،خ�صو�ص���اً عند خلوها من
الزيت �أو �أي مادة غذائية �أخرى.
• جتن���ب �شراء الأنواع رديئة ال�صنع م���ن �أواين الطبخ امل�صنوعة من
التيفلون التي ي�سهل تك�سر طبقة التيفلون فيها نتيجة �ضعف الت�صاقه
مبعدن الأملنيوم فيتلوث الطعام بهذا املركب.
• ع���دم ا�ستعمال �أواين التيفلون بعد ح���دوث تك�سر يف �أجزاء من
طبقته���ا يف حت�ضري �أغذية حتتوي على �أحما�ض ع�ضوية �أو قلويات؛
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لأنها �سوف تتفاعل م���ع عن�صر الأملنيوم فيتلوث الطعام بهذا الفلز
ال�ضار بال�صحة.
• ع���دم ا�ستعمال مالعق �أو �شوك معدني���ة يف تقليب الأغذية داخل
�أواين التيفل���ون وقدور طبخ الطعام املجلفنة؛ لأنها ت�سبب حدوث
خدو�ش فيها ،واالكتفاء ب�أخرى م�صنوعة من اخل�شب.
• �أف�ضلي���ة ا�ستعم���ال �أواين الطبخ ذات ال�سط���وح املل�ساء؛ ل�سهولة
تنظيفه���ا ،و�ض���رورة تنظيفها بع���د كل ا�ستعم���ال با�سفنج ناعم يف
وج���ود ال�صابون �أو املنظف ال�صناعي مع توفر حجم ٍ
كاف من املاء
ل�شطفها.

***
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