
1 نشرة عن األسماك اململحة

1- يجب ان تكون االسماك طازجة ولم يمضي على صيدها 
وقت كبير.

2- يوضع الملح نسبه ال تقل عن 6% وال تزيد عن %10.

3- يج��ب وضع ملح داخل خياش��يم األس��ماك وبعدها يتم 
وض��ع طبق��ات متتالية م��ن الس��مك والملحوتوضع فى 

عبوات خشبية وتترك من اسبوع الى ثالثة اسابيع.

4- هن��اك اخط��اء تح��دث عن��د التمليح يج��ب تجنبها مثل 
تعرض الفس��يخ للش��مس قبل التمليح و يحدث له انتفاخ 
والتعرض للذباب والطفيليات ويحدث تعفن لألس��ماك و 
يتحلل البروتين و ينتج عنه بكتيريا و سموم ضارة، ومن 
األخطاء اس��تخدام ملح غير صحي و اس��تخدام صناديق 

غير نظيفة أو تم استخدامها من قبل.

5- الفسيخ الصالح اليوجد به مخاط مع عدم وجود تمزق في 
الجلد وعدم وجود بقع غريبه من داخل وخارج الس��مكة 
و ع��دم وجود روائح كريهة، وعند االمس��اك بالس��مكة 
فان كانت لينة أو غير متماس��كة وخياشيم السمكة غامقة 
وينبع��ث منها روائح كريهة و لون عين الس��مكه ش��ديد 
العكارة وجلدها متجعد غير مش��دود تكون فاس��دة وعند 
فتح الفس��يخ أو الرنجة يجب ان يكون اللحم متماسك وال 

ينزع من الشوك بسهوله.

6- الرنج��ة تفضل عن الفس��يخ حصانها قليلة الملح ويمكن 
وضعه��ا على النار ويجب ش��رائها م��ن مصدر موثوق 

وذلك لتجنب التدخين الغير صحيح ويتجنب  عدم طالئها 
بالجمالكة العطائها اللون الذهبي

7- ع��دم اإلف��راط في تناول الفس��يخ والرنج��ة ويمنع منه 
مرضى القلب والضغط والكلى وفي حاالت قرحة المعدة 

وايضا الحوامل و المرضعات

8- من عالمات الخطر عند اكل الفس��يخ الفاسد مغص حاد 
وقيء وصداع و شلل في منطقة الحلق وصعوبة التنفس، 
وعند ظه��ور هذه األعراض يجب التوج��ه الى الطبيب 
أو أقرب مستش��فى الخذ مضادات الس��موم وعند تناول 
الس��ردين الفاسد يحدث حساس��ية و انخفاض ضغط الدم 
ولذلك نؤكد دائما على أهمية الش��راء من مصدر موثوق 

منه و ذلك للوقاية من اضرار كثيره.

9- م��ن االحتياطات الواجب توافرها عند تناول األس��ماك 
المملحة تجميد الفس��يخ قبل اس��تخدامه 48 س��اعة لقتل 
الطفيليات في اليوم الس��ابق من تناول األس��ماك المملحة 
يت��م تنظيفه��ا جي��دا وازاله ال��رؤس واألحش��اء، وضع 
الليم��ون والخ��ل والزيت حيث أن الوس��ط الحامضي ال 
يناس��ب البكتيريا أما الس��موم ال يبط��ل مفعولها إال عند 
التع��رض لدرجة حرارة 100 درجة مئوية لمدة عش��ر 
دقائ��ق، و يجب تناول كميات كبي��رة من الخضروات و 
البصل األخض��ر والخس والترمس ألنها  تس��اعد على 

التخلص من الملح الزائد
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