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انتشر في األسواق العربلة فهي اوونهة األرهلهري زيهت الهزيهتهون
بكثافة وتعدد أنواعه وارتلفت أسعار بمقايلس كبلري وفهي له
اقبال الهمهيهريهلهع والهعهرا الهمهتهزايهد عهله زيهت الهزيهتهون بهعهد
التوصلا الطبلة بفوائد وذلك مقارنة بالزيو األررى المتداولة
في األسواق وجب عللنا اإلجابة عل أسئهلهة كهثهلهر ته ه زيهت
الزيتون ومناا ما الفرق بهلهع األنهواع الهمهتهداولهة فهي األسهواق
فالشركة الواحدي تنتج أكثر مع
نوع ومع تعدد األنواع تفهاوتهت
األسعار بلع هذ األنواع بشكه
كبلر وه هناك فرق بهلهع ههذ
األنههواع فههي الههفههوائههد الههطههبههلههة
يههتههنههاسههب مههع الههتههفههاو فههي
األسعار ونحع هنا لسرد بعه
األنواع المتداولة فهي اسهواقهنها
الههعههربههلههة مههع ههر مههبههس ه
لطريقة تحضلر كه نهوع وهه
ارتالف األنواع يهنهعهكهس عهله
الفوائد الطبلة لهزيهت الهزيهتهون
وتهتهله ه األنهواع فهلههمها يهلههي
مرتبة مع األعل جودي.

1. Extra virgin oil

3. Pure oil

النوع الثاني وهو زيت الزيتون البكر

النوع الثالث وهو زيت الزيتون النقي

النوع الرابع وهو زيت الزيتون ال فلف

النوع ال امس وهو زيت تف الزيتون

يأتي في المرتبة الثانية بعد النوع السابد مدن
حيث الجودة ويتم تحضيدره بدندفدط الدطدريدقدة
السابقة ولكن يدفدرع عدن الدندوع السدابد فدي
ارتفاع نسبة الحموضة عدن  %1وقدد تلدل
الى  %3وتحاول الشركات الدمدندتدجدة تدقدلديدل
نسبة الحموضة لتلل الى  . %2ان اختالف
نسبة الحدمدوضدة يدؤثدر بدالدطدبدع عدلدى طدعدم
ورائحة الزيت كما تتأثر الفوائد الطبية قدلديدال
ولذلك فهو اقل سعرًا .من النوع الساب .

على الرغم من
”النقي“
اسمه
ولكنه يأتي في
المرتبة الثالثة من
حيث جودة النوع
النوعين
بعد
السابقين وبالطبع
هو أرخص سعرًا
تحضيره
ويتم
زيت
بتكرير
الزيتون وتعرضه للحرارة مما يؤثر على طعمه ورائحته
وتقل تركيزات العناصر المفيدة فيه مثل فيتامين  Eبنسب
ملحوظه وترتفع نسبة الحموضة فيه وبالطبع تتأثر النكهة
والطعم للزيت مما يضطر المنتجين بخلطه بنسبه من
الزيت البكر إلضافة نكهه وطعم اليه وتختلف نسبة الزيت
البكر المضاف من شركه الى شركه وبالطبع يختلف معها
السعر والجودة ويعتبر هذا النوع مناسب أكثر للطهي
الذي يحتاج درجات حراره عالية ولكن فوائده الطبية
ونكهته المميزة قليله جدا مقارنة بالنوعين السابقين.

وهو نوع يشتريه المستهلك مخدوعا في
اسمه انه خفيف ظنا خطئا انه أقل دهونا ٌ
ولكن كلمة خفيف هنا تعني أقل وأخف نكهة
ورائحه وطعم مما يفقد زيت الزيتون الطعم
المميز له و يتم تحضيره بالتكرير كالنوع
الساب ويضاف له نسب ضئيلة جدا جدا من
الزيتون البكر فتختفي معه كل مزايا الطعم
والرائحة لزيت الزيتون وبالطبع تقل الفوائد
الطبية له بطرع ملحوظه كما أنه يحتوي
على نسبه عالية من السعرات الحرارية
والدهون على عكط ما يمكن أن يعتقده
المستهلك من اسمه.

وهو أردء وأرخص
انواع زيت الزيتون
عليه
ويتهافت
ان
المستهلكين
سعره تقريبا نلف
سعر اانواع السابقة
ولكنه ال يحوي أي
عناصر غذائية وال
فيتامينات وال طعم
وال نكهه وال رائحه
ويتم تحضيره بأخذ بواقي أو تفل الزيتون
المتبقي من علر اانواع السابقة ويعاد علره
ووضعه تحت مكابط واجهزة طرد مركزي
ويتم اضافة مذيبات عضويه له مثل الهكسان
الستخالص ما قد يتبقى في هذا التفل من زيت.
يعتبر اقل انواع الزيوت ان ملدره ليط
الزيتون ولكن بواقي الزيتون او تفل الزيتون
بعد ان تم علرها من قبل عالوة على تعرضه
لعمليات مختلفة ويضاف له كيماويات تجعله
ضار على اللحة أو على ااقل ليط به اي
فائدة طبيه وقد يضطر المنتجين إلضافة نسبه
ضئيلة من الزيت البكر له إلضافة نكهة خفيفة
له تساعد على تسويقه وال يفضل استخدامه في
الطعام ولكن يللح أكثر في تلنيع اللابون
وتلميع ااثاث.

النوع األول وهو زيت زيتون بكر ممتاز
وهو أجود انواع زيت الزيتون وأغالهم سعرًا ويتم الحلول
عليه بعلر الزيتون على البارد ويشترط ان تكون أول علره
للزيتون وان تكون نسبة الحموضة أقل من ( %1نسبة لحمض
ااوليك في الزيت) انه كلما قلت نسبة الحموضة ازدادت جودة
زيت الزيتون وميزة هذه الطريقة في التحضير انها بدون اي
اضافات كيميائية وبدون تسخين أو اضافة ماء ساخن عالوة على
انها أول علره يتعرض لها الزيتون فيحتفظ الزيت بنسبه
المتوازنة الطبيعية من الرائحة والطعم ونسبة الحموضة ويحتوي
على نسبه عالية من العناصر الغذائية وااحماض الدهنية الغير
مشبعة و فيتامين  Eوهو المسئول عن فوائد زيت الزيتون العديدة
ومنها تقليل نسبة الدهون الضارة في الجسم ) (LDLفيحمي
القلب والشعيرات الدموية خاصة لدى مرضى ضغط الدم
المرتفع ويقلل نسبة الجزيئات الشاردة في الدم التي تغير من
تركيبة الحمض النووي ) (DNAفيقلل نسبة اإلصابة بااورام
السرطانية ويعتبر مضاد لألكسدة قوي ويمكن استخدام هذا
الزيت في كل انواع ااكل ولكن مع توخي الحذر من تعرضه
لدرجات حراره عالية كما في القلي انه يفقده كل المزايا الطبية.

4. Light oil

5. Pomace oil

6. Preparation of
flavored olive oil
يجب أال ننسى أن تعرض زيت الزيتون لددرجدات حدراره عدالديدة
يفقده معظم فوائده الطبية والبد من اختيار زيت الزيدتدون الدمدعدبدأ
في عدبدوات مدن الدزجداج
ذات اللدون الدداكدن اندهدا
تحمي الزيت من ااكسددة
التي قدد تدؤدي ىلدى تدلدف
وفساد الزيت.
كما يمكننا اضافة نكهاها
مههمههلههز لههزيههت الههزيههتههون
مددثددل الددزعددتددر والددنددعددندداع
والددددددددمددددددددريددددددددمدددددددديدددددددده
والروزماري بنقع فروع
طازجة من هذه الدندبداتدات
العطرية بعد غسلها جيدا وتركها منقوعه في زيت الزيتدون لدمددة
اسبوعين مما يعطيه نكهه قويه وطبيعية.
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