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শেলফ লাইফ:
শে সময় পেযন্ত খাদ্যদ্রব্যযর মান অক্ষুণ্ণ থাব্ে তাব্ে শেলফ লাইফ যব্ল ।শে সমব্য়র পর খাদ্য
বযক্রব্য়র অব্োগ্য ও যযযহাব্রর জনয অনু পেু ক্ত শসই সময় পেযন্ত খাব্দ্যর শেলফ লাইফ শদ্য়া
থাব্ে ।

খাব্দ্যর শময়াদ্ তাবরখ
খাদ্য পব্যযর গ্াব্য় উৎপাদ্ন ও শময়াদ্ শেষ হওয়ার তাবরখ শদ্য়া থাব্ে এব্ে খাব্দ্যর শময়াদ্ তাবরখ
যব্ল ।
উৎপাদ্ন তাবরখ : শে তাবরব্খ খাদ্যদ্রব্যযর উৎপন্ন হয় তাব্ে শেলফ লাইফ যব্ল ।
শময়াদ্ শেষ হওয়ার তাবরখ : শে তাবরব্খ খাদ্যদ্রব্যযর যযযহাব্রর জনয অনু পেু ক্ত হয় তাব্ে শময়াদ্
শেষ হওয়ার তাবরখ যব্ল ।

শরবিজাব্রেন :
শরবিজাব্রেন হ'ল এেটি েীতল েরার প্রবক্রয়া ো বনম্নতর এযং বনয়বিত তাপমাত্রায় খাদ্যদ্রযয
সংরক্ষন েব্র ।অনয েথায়, শরবিজাব্রেন হব্লা েৃবত্রম (মানযসৃ ষ্ট) কুবলং ।

শোল্ড শটাব্রজ :
শোল্ড শটাব্রজ এেটি সংরক্ষন েক্ষ শেখাব্ন বনন্ম তাপমাত্রায় খাদ্যদ্রযয সংরক্ষন েরা হয় ।

বিহাইব্েেন, খাদ্য প্রবক্রয়াজাতেরব্যর পদ্ধবত োর মাধ্যব্ম বযবিন্ন ধ্রব্যর খাব্দ্যর আদ্রযতা অপসরব্যর
মাধ্যব্ম বনবদ্যষ্টোব্লর জনয সংরক্ষয েরা োয়, ো অযু জীব্যর যৃ বদ্ধ যাধ্া শদ্য় । বিহাইব্েেন খাদ্য
সংরক্ষব্যর অনযতম আধ্ু বনে পদ্ধবত । এটি েৃবত্রম প্রবক্রয়া । বিহাইব্েেন এর জনয বযদ্যযবতে খাদ্য
বিহাইব্েটর যযযহার েরা হয় ।
োবয়ং খাদ্য সংরক্ষব্যর এেটি পদ্ধবত শেখাব্ন খাযার শুোব্না হয় । শুোব্না খাব্দ্য পাবন অপসারব্যর
ফব্ল যযােব্টবরয়া, ইট এযং শমাল্ড যৃ বদ্ধ যাধ্া পায় । প্রাচীন োল শথব্েই আধ্ু বনে মধ্য প্রাচয এযং
এবেয়া অঞ্চব্লর োবয়ং যযাপেিাব্য যযযহৃত হব্য় আসব্ে;, েবদ্ও আজ বযদ্যযবতে খাদ্য বিহাইব্েটর
যা বহম-শুেব্না প্রবক্রয়াটি যযাপে যযযহার হব্ে ।এটি প্রােৃবতে প্রবক্রয়া । সূ েয রবি যযযহার েব্র
খাদ্য োবয়ং েরা হয় ।

খাদ্য cuPন

খাব্দ্যর স্বািাবযে অযস্থা পবরযতন হব্য় েখন †ivMRxevYyi msµgY †e‡o hvq , দ্যগ্ব্ের সৃ বষ্ট n‡q LvIqvi A‡hvM¨ n‡q
c‡o তখন খাব্দ্যর এই অযস্থাব্ে খাদ্য cuPন যব্ল ।

খাদ্য cuP‡bi KviY

1| cwi‡ek cÖwZK‚j Ae¯’v :

(K) ZvcgvÎv : D”PZvcgvÎv kvK mewR I dj cP‡bi Rb¨ `vqx dj I kvKmewRi †Kvl ¯^vfvweK _vKvi
Rb¨ GKwU wbw`©ó ZvcgvÎv cÖ‡qvRb| cÖwZ 10 †m. ZvcgvÎv †e‡o †M‡j k¦m‡bi gvÎv cÖvq wZb¸Y †e‡o
hvq, d‡j Avf¨šÍixYfv‡e Drcvw`Z Bw_wj‡bi cwigvY e„w× cvq hv kvKmewR I d‡j `ªæZ cPb
NUvq|GgZve¯’vq †ivMRxevYyi eske„w× I msµgY †e‡o hvq hv dj I kvKmewR‡Z cPb NUvq|
(L) Av`ª©Zv : Av`ª©Zv K‡g †M‡j (83-85% Gi Kg) dj I kvK mewR Aí mg‡q bó n‡q LvIqvi
A‡hvM¨ n‡q c‡o|
(M) evqyPjvPj : kvKmewR I dj ‡hLv‡b msiÿY Kiv nq †mLv‡b ch©vß evZvm PjvP‡ji e¨e¯’v bv
_vK‡j Aw·‡Rb I Kve©bWvB A·vB‡Wi fvimvg¨ bó nq Ges dj I kvKmewR `ªæZ c‡P hvq|
2| k¦mb : dj I kvKmewR msMÖn Kivi ci †h me Avf¨šÍixY †gUvewjK cwieZ©b N‡U k¦mb Zv‡`i g‡a¨
cÖavb| wewfbœ GbRvB‡g i cÖfv‡e k¦mb cÖwµqv `ªæZ nq| G‡Z d‡ji Af¨šÍ‡i †h kK©iv _v‡K Zv
ivmvqwbK fv‡e †f‡½ Kve©b WvB A·vBW I cvwb ˆZwi nq Gi d‡j dj `ªæZ c‡P hvq Avevi k¦mb
evo‡j dj I mewR‡Z Bw_wj‡bi cwigvY †e‡o hvq Ges kvKmewR I dj `ªæZ bó n‡q hvq|

3| cvwbi cwigvY K‡g hvIqv : dj I kvKmewR‡Z Rjxq Ask _v‡K †ewk| msMÖ‡ni ci k¦mb I cÖ‡¯^`‡bi gva‡g
`ªZ cvwb †ei n‡q hvq Ges GB cÖwµqv Ae¨vnZ _vK‡j cvwbi Afv‡e dj I kvKmewR †bwZ‡q c‡o, KzK‡o
hvq,`ªæZ mRxeZv nvivq I LvIqvi A‡hvM¨ n‡q c‡o|
4| ‡ivMRxevYyI †cvKvi AvµgY : †ivMRxevYy I †cvKvi Avµg‡Y A‡bK dj I kvKmewR bó n‡q hvq| e¨vK‡Uwiqv I
QÎvK D”PZv‡c Ges AwaK Av`ª©Zvq mwµq n‡q D‡V Ges `ªæZ dj I kvKmewR‡K msµwgZ K‡i cuwP‡q †d‡j|
5| msiÿY RwbZ ÎæwU : mwVK c×wZ‡Z dj I mewR msiÿY Kiv bv n‡j, msiÿY K‡ÿi ZvcgvÎv, Av`ª©Zv BZ¨vw`
Dc‡hvMx bv n‡j dj I mewR c‡P hvq|

6| cwienYRwbZ ÎæwU : cwien‡bi mgq dj I mewR ev· ev Szwo‡Z GKwUi Dci Avi GKwU ¯‘c K‡i †bqv nq|
cwien‡bi mgq SvKzwb, AvNvZ ev Pv‡c dj ev mewR A‡bK mgq †_Z‡j hvq ev AvNvZ cÖvß nq| Gme cY¨ZLb
`ªæZ RxevYy Øviv AvµvšÍ nq I bó n‡q hvq|
7| cwic°Zv G d‡ji RvZ I aiY : MvQ †_‡K Acwic° dj msMÖn Ki‡j `ªæZ c‡P hvq| Avevi wewfbœ dj I
mewRi wfbœ wfbœ Rv‡Zi msiÿY ¸Y wfbœ nq|
8| evQvBRwbZ ÎæwU : dj I mewR msMÖ‡ni ci wewfbœ ˆewk‡ó¨i wfwË‡Z evQvB Ki‡Z nq| AvNvZ cÖvß,
†_Zjv‡bv†ewk cvKv dj ev mewR Avjv`v Kiv bv n‡j Ab¨vb¨ dj I mewRI `ªæZ c‡P bó n‡q hvq|

খাদ্য সংরক্ষয
খাদ্য সংরক্ষয (ইংব্রবজ: Food preservation) হল খাদ্যদ্রযযব্ে যযােব্টবরয়া, েত্রাে (শেমনঃ ঈট) এযং অনযানয অযু জীব্যর
আক্রময শথব্ে রক্ষা েব্র এযং খাব্দ্যর জারয না ঘটব্ত বদ্ব্য় এর পচন শরাধ্ েব্র খাব্দ্যর স্বাদ্ ও গুযমান অক্ষুণ্ন রাখার প্রবক্রয়া।

খাদ্য সংরক্ষয েরার জনয বযবিন্ন প্রবক্রয়া উদ্ভাবযত হব্য়ব্ে। বেউবরং, বপেবলং, বহটিং, কুবলং, বিবজং ইতযাবদ্ খাদ্য সংরক্ষব্যর জনবপ্রয়
েব্য়েটি প্রবক্রয়া। এোডাও পূ ব্যয শযেবেেু প্রবক্রয়া অনু সৃত হত; এ প্রবক্রয়াগুব্লাব্ত তুলনামূ েলিাব্য যতয মাব্নর শচব্য় েম েবক্তপ্রব্য়াগ্
েরব্লও হত, এযং তা েম োযযন বনঃসরয েরত।
সংরক্ষব্যর পদ্ধবত
সিযতার বযোব্ের সাব্থ সাব্থ ক্রব্মই খাদ্য সংরক্ষব্যর প্রব্য়াজনীয়তা শদ্খা শদ্য়। েৃবষর বযোে শথব্ে বেল্প বযপ্ল্ব পেযন্ত খাদ্য সংরক্ষব্নর
নানান প্রবক্রয়া বযোে লাি েরব্ত থাব্ে। প্রধ্ানত ২ উপাব্য় খাদ্য সংরক্ষয েরা হয়ঃ প্রােৃবতে ও েৃবত্রম প্রােৃবতে পদ্ধবতব্ত খাদ্য
সংরক্ষব্যর নানান প্রবক্রয়া আব্ে। এসয পদ্ধবতব্ত খাদ্য সংরক্ষয েরব্ল তা স্বাব্স্থযর উপব্র শোনপ্রোর বযরূপ প্রিায শফব্ল না। েৃবত্রম
উপাব্য় খাদ্য সংরক্ষব্যর শক্ষব্ত্র শেসয রাসায়বনে পদ্াথযগুব্লাব্ে সীবমত মাত্রায় যযযহার ক্রব্ত হয়। প্রােৃবতে ও েৃবত্রম উপাব্য় খাদ্য
সংরক্ষব্যর জনয েথাক্রব্ম প্রােৃবতে বপ্রজারব্িটিভ্স ও েৃবত্রম বপ্রজারব্িটিভ্স যযযহৃত হয়

প্রােৃবতে পদ্ধবত
শুষ্কেরয
খাদ্যদ্রব্যযর পচন শরাব্ধ্র জনয শেসেল পদ্ধবত প্রাচীনোল শথব্ে যযযহৃত হব্য় আসব্ে, তার মব্ধ্য শুষ্কেরয অনযতম। প্রায়
বিটপূ যয ১২, ০০০ সাব্ল মধ্য-পূ যয এযং প্রাব্চয সূ েযাব্লাব্ের সাহাব্েয খাদ্যদ্রযযব্ে শুবেব্য় সংরক্ষয েরা হত। সযবজ এযং ফলমূ ল
স্বািাবযেিাব্যই সূ েযাব্লাব্ের মাধ্যব্ম শুবেব্য় সংরক্ষয েরা শগ্ব্লও মধ্যেু ব্গ্র যাবডঘব্রর গ্ঠব্নর োরব্য যাবডর শিতব্র েব্থষ্ট
পবরমাব্য সূ েযাব্লাে প্রব্যে েরব্ত পারত না। তাই অব্নে সময় আগুব্নর সাহােযও শনওয়া হত
েীতলীেরয
েীতলীেরয প্রবক্রয়ায় খাদ্যদ্রব্যযর পচনোরী এনজাইব্মর ক্ষবতোর প্রিায এযং অনূ জীব্যর যংেবযস্তার শরাধ্ েরার জনয খাদ্যব্ে বনম্ন
তাপমাত্রায় সংরক্ষয েরা হয়। গ্রম বেংযা প্রবতকূল আযহাওয়ায় এই প্দ্দ্ধবতব্ত দ্ীঘযবদ্ন খাব্দ্যর গুযাগুয অক্ষুণ্ন শরব্খ সংরক্ষন েরা
োয়।
বহমায়ন
বহমায়ন যতয মান সময় পেযন্ত সযযাবধ্ে যযযহৃত প্রবক্রয়া। অথযননবতে এযং ঘব্রায়া উিয়বদ্ে শথব্েই এই পদ্ধবত অতযন্ত জনবপ্রয়।
নানা ধ্রব্নর রান্না েরা বেংযা না েরা খাযার এই পদ্ধবতব্ত সংরক্ষয েরা োয়। বহমায়ব্নর জনয যাবযবজযেিাব্য বহমাগ্ার যযযহৃত
হয়। এর মাধ্যব্ম এে সমব্য়র খাদ্যার অনয সমব্য় যযযহার েরা সম্ভয হয়।
উত্তাপন
উত্তাপন প্রবক্রয়ায় অবধ্ে তাপমাত্রা সৃ বষ্ট েব্র অযু জীয জন্মাব্ত যাাঁধ্া শদ্ওয়া হয়। এটিও খাদ্য সংরক্ষব্যর অনযতম জনবপ্রয় এেটি
প্রবক্রয়া।

বেউবরং
বেউবরং খাদ্য সংরক্ষব্নর এেটি যহুল যযযহৃত প্রবক্রয়া এব্ে সবটংও যলা হয়। বিজ আবযষ্কাব্রর পূ ব্যয এই পদ্ধবত অবধ্ে জনবপ্রয় বেল।
এর মাধ্যব্ম লযব্যর দ্রযয যযযহার েব্র মাে-মাংস প্রিৃবতব্ে দ্ীঘযবদ্ন অবযেৃতিাব্য সংরক্ষয েরা োয়। দ্ীঘযসময় সংরক্ষয েরার জনয এই
দ্রযব্যর সাব্থ সামানয পবরমাব্য লযােটিে এবসি শোগ্ েরা হয়। লযােটিে এবসি অযু জীযগুব্লাব্ে যংেবযস্তার েরব্ত যাধ্া সৃ বষ্ট েব্র।
অব্নে শদ্ব্ে বযবিন্ন ঋতুব্িব্দ্ নানা রেম মাে পাওয়া োয়, বেউবরং পদ্ধবতব্ত সংরক্ষয েব্র সারা যের এই মাে পাওয়া োয়। মধ্যেু ব্গ্
এই পদ্ধবত যযাপে জনবপ্রয় বেল।
সু গ্াবরং
সু গ্ার যা বচবন বদ্ব্য় উৎেৃষ্টিাব্য খাদ্য সংরক্ষয েরা হয়। সাধ্ারযত ফল, আচার, শজলী, এবপ্রেট মারমাব্লট প্রিৃবত সংরক্ষব্যর জনয এই
পদ্ধবত যযযহৃত হয়। বচবনর গ্াঢ় দ্রযয দ্বারা এই পদ্ধবতব্ত খাদ্য সংরক্ষয েরা হয়বচবনর গ্াঢ় দ্রযব্য অযু জীয িাব্লািাব্য যৃ বদ্ধলাি েরব্ত
পাব্রনা। ফব্ল খাদ্যদ্রযয দ্ীঘযবদ্ন িাব্লা থাব্ে
ধ্ূ মায়ন
খাব্দ্যর তাে জীযন যৃ বদ্ধ েরার পদ্ধবতগুব্লার মব্ধ্য ধ্ু মায়ন অনযতম। এই পদ্ধবতব্ত উবদ্ভজ্জ উপাদ্ান, শেমনঃ োঠ পু বডব্য় সৃ ষ্ট শধ্াাঁয়া
খাব্দ্য প্রব্য়াগ্ েরা হয়। এই উত্তপ্ত শধ্াাঁয়া খাব্দ্যর অযু জীয ধ্বংস েব্র শদ্য়। মাে-মাংস প্রিৃবত সংরক্ষয েরার জনয ধ্ু মায়ন পদ্ধবত
যযযহৃত হয়। অব্নে সময় মাে-মাংব্সর বেউবরং েরার পব্র ধ্ু মায়ন পদ্ধবতর মাধ্যব্ম এব্দ্র তাে জীযন আব্রা যৃ বদ্ধ েরা হয়।
বপেবলং
বপেবলং খাদ্য সংরক্ষব্যর অপর এেটি জনবপ্রয় পদ্ধবত। শতব্ল ও বিব্নগ্াব্র দ্য'রেম িাব্য বপেবলং েরা োয়।
শতব্ল বপেবলং েরার জনয (আচারজাতেরয যলা হব্য় থাব্ে) খাদ্যব্ে বসদ্ধ েব্র প্রথব্মই মেলােু ক্ত েরা হয়। পরযতীব্ত শতব্ল
বনমবজ্জত েব্র সংরক্ষয েরা হয়। এর ফব্ল বসদ্ধ েরার তাব্প অযু জীয যাাঁচব্ত পাব্র না এযং শতল-মেলায় তা আর জন্মাব্তও পাব্র না।
বযবিন্ন প্রোর আচার, শেমনঃ আব্মর আচার, বমশ্র সযবজর আচার ইতযাবদ্র জনয এই পদ্ধবত অনু সৃত হব্য় থাে
বিব্নগ্াব্র বপেবলং েরার জনয খাদ্যয় শথব্ে যীজ সবরব্য় বিব্নগ্াব্র িু বযব্য় শযাতলজাত েরা হব্য় থাব্ে। বিব্নগ্ার েতৃযে সৃ ষ্ট অম্লীয়
পবরব্যব্ে অযু জীয যাাঁচব্ত পাব্রনা। রসু ব্নর আচার, মবরব্চর আচার সংরক্ষয েরা হয় এই পদ্ধবতব্ত।

লাই
এই পদ্ধবতব্ত শসাবিয়াম হাইব্োক্সাইি (লাই) বদ্ব্য় খাব্দ্যর পবরব্যেব্ে অবধ্ে ক্ষারীয় েব্র শতালা হয়, োর ফব্ল শোনপ্রোর
যযােব্টবরয়া জন্মাব্ত পাব্র না। তব্য এই পদ্ধবতব্ত খাযাব্রর স্বাদ্ ও গ্ে বেেু টা বযেৃত হয়। বেেু জলপাইব্য়র রান্না সহ অনযানয বেেু
খাব্দ্যর শক্ষব্ত্র এই পদ্ধবত যযযহৃত হয়।
শেৌটাজাতেরয

শেৌটাজাতেরয খাদ্যদ্রযয সংরক্ষব্যর এেটি আধ্ু বনে ও উন্নত ধ্রব্নর পদ্ধবত। এই পদ্ধবতব্ত খাদ্যদ্রযযব্ে যায়ুব্রাধ্ী অযস্থায় যা
আগুব্ন শোবধ্ত েব্র সাধ্ারযত বপ্রজারব্িটিি শোগ্ েব্র শেৌটার মব্ধ্য শরব্খ সংরক্ষয েরা হয়, শেন এর খাদ্যমান ও স্বাদ্ অক্ষুণ্ন
থাব্ে। এই খাদ্যদ্রযযব্ে যহুবদ্ন পেযন্ত িাব্লা রাখা োয়এ প্রবক্রয়ার মাধ্যব্ম অবক্সব্জন দূর েব্র খাদ্যব্ে জারব্যর হাত শথব্ে রক্ষা
েরা োয়। এোডাও এনজাইম বযনষ্ট এযং অনাোবিত যযেব্টবরয়া ধ্বংব্সর জব্নযও এই পদ্ধবত অতযন্ত োেযের এই পদ্ধবতব্ত মাে,
মাংস, ফল, সযবজ এমনবে দ্যধ্ও দ্ীঘযবদ্ন সংরক্ষয েরা োয়। এই পদ্ধবত ব্লাবঞ্চং, এেজবটং, বসবলং, শটবরলাইবজং সহ েব্য়েটি
ধ্াব্প সম্পন্ন হয়।
শজলীেরয
শজলীেরব্যর মাধ্যব্ম খাদ্য সংরক্ষব্যর জনয শজলী গ্ঠন েব্র এমন পদ্াথযসহ খাদ্যব্ে সংরক্ষয েরা হয়। শজলীজাতীয় পদ্াব্থযর মব্ধ্য
রব্য়ব্ে শমইজ ময়দ্া, এরারুট, আগ্ার ইতযাবদ্। এই শজলী অনূ জীয বযস্তাব্র যাাঁধ্া শদ্য়। ফব্ল সংরবক্ষত খাব্দ্যর শোন প্রোর ক্ষবত
হয়না। এই পদ্ধবতব্ত শেৌটাজাত বচংবড, মু রবগ্ ইতযাবদ্ সংরক্ষয েরা হয়। িাব্প বসদ্ধ মাংসব্েও এই পদ্ধবতব্ত সংরক্ষয েরা হয়।

গ্াাঁজন
গ্াাঁজন হল টাচয এযং বচবনর এলব্োহব্ল পবরযত হওয়ার প্রবক্রয়া, ো বেেু অযু জীব্যর মাধ্যব্ম সম্পন্ন হয়। তব্য গ্াাঁজন েূ ধ্ু
এলব্োহলই বতবর েব্র না, এটি খাদ্য সংরক্ষব্যর এেটি গুরুত্বপূ যয পদ্ধবতও যব্ট। এটি খাদ্যব্ে আব্রা পু বষ্টের এযং সু স্বাদ্য
েব্র শতাব্ল। প্রবক্রয়াজাতেৃত খাদ্য বেেু গুরুত্বপূ যয বিটাবমনও যহন েব্র থাব্ে।

অনযানয পদ্ধবত
এোডাও খাদ্য সংরক্ষব্যর আব্রা নানান পদ্ধবত রব্য়ব্ে। তন্মব্ধ্য বযবেরয, সংব্োবধ্ত যায়ুমণ্ডল, ইব্লেব্রাব্পাব্রেন, পাস্তূরীেরয,
যাব্য়া সংরক্ষয উব্েখব্োগ্য।

প্রব্য়াজনীয়তা/ গুরুত্ব
বযবিন্ন ধ্রব্নর খাদ্য বযবিন্ন সমব্য় পাওয়া োয়। শেমন যাংলাব্দ্ব্ে যষযাোব্ল অবধ্ে পবরমাব্য মাে
পাওয়া োয়। ইবলে মাে সহ আব্রা শযেবেেু ধ্রব্নর মাে যষযাোব্লই পাওয়া োয়। খাদ্য সংরক্ষব্যর
মাধ্যব্ম এব্দ্রব্ে সংরক্ষয েরব্ত পারব্ল সারা যেরই আবমব্ষর চাবহদ্া পূ রয েরা সম্ভয হয়, মাব্ের
দ্ামও তুলনামূ লেিাব্য েম হয়।
অবধ্োংে খাযারই পচনেীল। এব্দ্রব্ে শযবেবদ্ন মানসম্মত অযস্থায় দ্ীঘযবদ্ন রাখা সম্ভয হয়না। বেন্তু
খাদ্যব্ে েবদ্ সঠিেিাব্য সংরক্ষয েরা হয়, তাহব্ল এর মান দ্ীঘযবদ্ন, এমনবে েব্য়ে যের পেযন্ত
অক্ষুণ্ন থাব্ে।
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