
تغريات ما بعد الذبح: تكنولوجيا اللحوم
حممود عبد اجلليل روزن.د



الذبحالتغريات يف قوام اللحم بعد 

:الذبحبعداللحمقواميفالتغرياتلوصفأساسيةمراحلأربعحتديدوميكن❑
متماسك،ريوغطرّيًااللحمفيهاويكونالطري،القواممرحلة:األوىلاملرحلة❑

.مباشرةالذبحبعداملرحلةتلكوتكونمتاًما،متصلبغريالدهنويكون
مرحلةعليهالقويطوتقلُّصها،العضالتتصلبمرحلةوهي:الثانيةاملرحلة❑

Rigorاملوتبعدماتيبُّسأوالرمي،التصلب mortis.
.الذبحبعدساعاتعدةخاللوحتدث❑
.احلرارةرجةوداحليواننوععلىوزوالهالرميالتصلبحدوثفرتةختتلف❑



الزمن الالزم حلدوث نوع احليوان
(ساعة)التصلب 

الزمن الالزم لزوال التصلب
(ساعة)

املاشية، األغنام
الدجاج الرومي

الدجاج

24-12
2-0.5
1-0.5

أو أكثر72-48
24-6
6-4



،Resolutionالرميالتصلبزوالمرحلةعليهايطلق:الثالثةاملرحلة❑
.تدرجيًياpHالـارتفاعوبدءاجلليكوجني،استنفادبعدوحتدث

وتعفنةمرغوبغريتغرياتوحدوثاخلواصتدهورمرحلة:الرابعةاملرحلة❑
علىلحفاظلمالئمةظروفيفاللحمختزينيتمملماالدهنوتزنخالربوتني
وامليكروابتمياتاالنزانشاطلتاليفللحم؛والكيمائيةوالطبيعيةاحلسيةاخلواص

.املرغوبةغرياألكسدةوعمليات



ملخص تفاعالت ما بعد الذبح



يف حالة ختزين اللحم مربًدا أو جممًَّدا



يف حالة إجهاد احليوان



أمهية التيبُّس الرمي

الوسطيفطتنشواليتللحوم،املطريةاإلنزمياتبعضتنشيط❑
.pHاخنفاضعنالناتجاحلامضي

.طراوةأكثراللحومتكون❑
ألنختزينها؛ةفرتاوإطالةاللحومجودةحتديديفمهًمادورًايلعب❑

كروابتامليمنكثريمنوإعاقةيفدورهيلعبpHرقماخنفاض
.للفساداملسببة



على جودة اللحومPHأتثري درجة الـ 



قصر ألياف العضالت
ذلكويزداد،مضغهاعسرإىلويؤدياللحوم،جودةعلىابلغةبصورةالعضالتأليافقصريؤثر❑

.األليافقصرمعطردّيًا
:العضالتأليافقصرأنواع❑
قبلاحلرارةدرجةارتفاعنتيجةالنوعهذايظهر:عاليةحرارةدرجةيفالعضالتأليافقصر(أ)❑

الروابطزّيدةعلىعاليةالاحلرارةتعملحيثواألمساك؛والطيورالثديياتحلوميفوأثناءهاالتيبسعملية
احلرارةابستخداماملطهو احمالليكونأنَّااملتوقعمنفإنَّهوعليه؛.وامليوسنياألكتنيخيوطبنياملمتدة
ليفًيا،املضغ،صعبالرمي  االتيبُّسزوالقبلأومباشرةاحليوانذبحبعدمنعليهواملتحصلالعالية،
.للمستهلكمرغوبوغريوخشًنا،

ليافألالطبيعيابلقصريعرفماأي:معتدلةحرارةدرجةيفالعضالتأليافقصر(ب)❑
.بيانهقسبكماانقباضحالةيفالعضالتووجودالرميللتيبسنتيجةوحيدث.العضالت

ماوحيدثة،العضلياالنقباضاتتزدادحيث:منخفضةحرارةدرجةيفالعضالتأليافقصر(ج)❑
خشًنااللحمويصبحيد،التجمحالةيفالتفكيكوانكماشالتربيد،حالةيفالتربيديابالنكماشيُعرف
.املضغعسري



كيف ميكن تفادي القصور العضلي؟

رةعشاثنيتإىلبعشرالذبحبعدم°12عنالذبيحةحرارةدرجةخفضعدم❑
.الذبحوقتمنساعة

.العضالتبعضقصورملنعاحلوضمنطقةمنالذابئحتعليق❑
.التطريةوسائلبعضاستخدام❑



التشفية السريعة للذبيحة

.دافئحلمهاوامباشرةالذبيحةجتهيزعقباللحمعنالعظامفصلهبايقصد❑
:مثلاملعىنهذاحولتدورمسمياتعدةوهلا❑
Hotدافئوهواللحمجتهيز❑ processing of meat.
Hotدافئةوالذبيحةالعظامفصلأو❑ boning.
Hotدافئةوالذبيحةالقطعياتإعدادأو❑ cutting.
Pre-rigorالتصلُّبقبلالتجهيزأو❑ excision.
Pre-chillالتربيدقبلالتجهيزأو❑ processing.



مميزات التشفية السريعة
.واملكانالطاقةيفالتوفريعلىالسريعةالتشفيةتعمل✓
اللحمجودةعلىحيافظمماصحيةظروفحتتجمهزةمربدةحجراتيفجترىحيثاللحمجودةعلىحتافظ✓

.امليكروبيولوجيةالناحيةمن
Waterابللحماملاءمسكخاصيةعلىحتافظ✓ Holding Capacity (WHC).
.املدربةاملتخصصةالعمالةمنقليلعددإىلحتتاج✓
.والتخزينوالتجميديدوالترباوالتداولالنقلتكلفةخفضمعالعظاممنخللوهاللحمتعبئةيفالتحكمتسهل✓
.كفاءةأكثربطرقالعظامفصلعنداللحممنأكثرعائدعلىاحلصول✓
عنداملنفصلاملاءاقدفمنويقللالدهن،أكسدةومينعاللون،علىحيافظمماالتفريغحتتاللحمتعبئةسهولة✓

.التجميدبعدالتفكيك
نسبةعلىواحملتويةودةجاألقلالقطعياتمنوفصلهاجيد،بسعروتسويقهااملمتازةالقطعياتتصنيفتسهل✓

.التصديرأوخزينللتجتمدأوللبيعمباشرةتعرضمفرومةأومقطعةصورةيفتسوقواليتالدهنمنعالية



احلث الكهريب للذبيحة

Electricalالكهريباحلث❑ stimulationجماليفاستحدثتعملية
يفمبالذبيحة،لحتدثاليتاحليويةالتغرياتحدوثمنلإلسراعاللحومصناعة

.الرمىالتصلبوزوالpHالـرقماخنفاضسرعةذلك
الزًمابسرعةجتميدهأواللحمالتربيديكونعندمامهمةعمليةالكهريبواحلث❑

التربيدياالنكماشظاهريتلتاليفوذلكمباشرة،الذبيحةجتهيزوبعدالذبحبعد
Cold shorteningالتفكيكوانكماشThaw rigorمننوعوهو

.اللحمتفكيكعندحيدثالتصلب



اهلدف املرتبط جبودة اللحم(ةدقيق)املدة / فرق اجلهدالدولة
نيوزيلندا

اململكة املتحدة
أمريكا

3600/1-2
75/1-2

عةعلى فرتات متقط800

.تاليف االنكماش التربيدي للضأن
يتاليف االنكماش التربيدى للحم البقر 
اليف حتسني اللون، الطراوة، اجلودة العامة، ت

Heat ringالتلون املعروف ابسم 



تفسري أتثري احلث الكهريب على اللحم

يفواضًحااانكماشًاحيدثالذبحبعدحيوايننسيجخاللالكهريبالتيارمرور❑
.العضالت

وجنياجلليكمناملتبقياملخزوناالنكماشهلذاالالزمةالطاقةتستهلك❑
غريتربيدالانكماشحدوثإمكانيةجيعلمماالفوسفات؛ثالثيواألدينوسني

للضأنلسريعاوالتجميدالتربيديكونعندماخاصةالذبيحة،تربيدعندممكن
.ملمتازةاالقطعياتلفصلالبقريللحمسريعةتشفيةعملأومطلوابًا



البقرى يف عضالت اللحم خالل احلث الكهريب ( ATP)، وPHالتغري يف رقم الـ 

ATPمعدل استهالك pHقيمة األس األيدروجيين الـ الزمن ابلثانية
جم/ميكرومول

0
60

120
240

Full rigorمتام التصلب 

7.0
6.5

6.36
6.31
5.50

0
52
68
70

170



تقبلهاجودة اللحوم ومنتجاهتا وعوامل 

:الطازجاللحميف❑
.أساسيةبصورةللذبيحةالعامواملظهراللون✓
.أقل ابدرجةالرائحة✓
:املطهوَّةاللحوميف❑
.القوام✓
.النكهة✓
.اللون✓



عوامل اجلودة يف اللحوم

.اللون❑
:صفاتثالثخاللمنويتحدَّدالقوام؛❑
.الطراوة➢
.العصريية➢
.املاءمسكقدرة➢
النكهة❑



اللون

.جةالطازااللحومتقومييفاملستخدمةاجلودةصفاتأهمَّااللونيعد❑
ًرامعيَّنةألوانوجوديعدُّا❑ علىالدال اخضراألكاللوناللحوم؛فسادعلىمؤش  

.امليكرويبالنمو



اللون

ذحبها،عندبةمناسغريلظروفتعر ضتحيواانتمنعليهااملتحصَّلاللحوم❑
مليكرويب؛اللنمومناسبةبيئةتكونقداللحومهذهومثلداكن،بلونتظهر
.األخرىالعضويةاحلسيةصفاهتاتدهورعنفضاًلا



اللون

لونشحوباًلافمثعليها؛مؤشًراوميثلاألخرى،اجلودةبصفاتاللونيرتبط❑
.للعصرييةوفقداهناقوامهابتدهورغالًبايرتبطاللحم



اللون

تلكيفلكاروتنياصبغةتركيزعلىاألبقاردهونيفالغامقاألصفراللونيدلُّا❑
.الدهون

ترسبعليواضحةداللةالليمويناألصفرأوالربتقايلاألصفراللونيدلُّا❑
.مرضيةحالةوهيالصفراء،صبغات

ترسبيعلواضحةداللةيدلالليمويناألصفرأوالربتقايلاألصفراللون❑
.مرضيةحالةوهيالصفراءصبغات



اللون







اللون

:وجودإىلاللحملونويرجع❑
.للعضالتاألساسيةالصبغةوهي.ومشتقاهتاامليوجلوبنيصبغة✓
.الدمصبغةوهي.اهليموجلوبنيصبغات✓
.السيتوكرومات✓
.الفالفينات✓



صبغة امليوجلوبني ومشتقاهتا

الطازجاللحملوناهليرجعاليتاألساسيةالصبغاتهيومشتقاهتاامليوجلوبنيصبغة
و.واملصنعةاملطهيةاللحومومنتجات

اللحميعطىمماصبغةالمنعديدةمشتقاتامليوجلوبنيصبغةتركيبيفالتغرييعطي
املتكونةالصبغةنوعلتبًعااملستهلكمنمقبولةغريأومقبولةتكونقدخمتلفةألواانًا
.مصنًعاأومطهًواأوطازًجا،اللحموكون

اهليمصبغاتمنامليوجلوبنيHemeأربعمنتتكونبورفريين؛حلقةعلىاحملتوية
جماميعتوجدولالبرياحلقاتوعلىبعضها،معجانبيةبروابطمتصلةبريولحلقات

.والربوابيلوالفينايل،امليثايل،هي
احلديدوزصورةيفتوجدحديدذرةللبريولاألربعاحللقاتويتوسط((F++أو

.اجللوبنيبروتنييفاهلستيدينشقمعمرتبطة(+++Fe)احلديديك



صبغة امليوجلوبني ومشتقاهتا



امليوجلوبني



صبغة امليوجلوبني ومشتقاهتا

منزوًجاثلمتمنهاكلممولةروابطستيفتشرتكاهليممعقديفاحلديدذرة❑
منهاأربعوجنينيرتاذراتمخسمنوآتيةاحلديدذرةبواسطةمكتسبةاإللكرتوانت

السادسةوالرابطةابجللوبني،اهلستديلمتبقيمنواخلامسةالبورفريينحلقةمن
.وانتاإللكرتامنزوًجامتنحهاأنميكنهاذرةأيمعلالرتباطمهيأةتكون

املتكونةالرابطةةطبيعحتدداإللكرتوانتزوجمنحعمليةهباتتماليتوالسهولة❑
.الناتجاملعقدولون

ذرةهلاتعرضتاليتاألكسدةحالةمنهااللونتكوينيفتؤثرأخرىعواملوهناك❑
.اجللوبنيوطبيعةاحلديد



حتوالت اللون يف امليوجلوبني

لون اللحمةاجملموعة املرتبطصورة احلديد اسم الصبغة

.أمحر قرمزي، وهو اللون السائد املعتاد للحمH2OأواFe++HOامليوجلوبني
ضل لون أمحر زاٍه نتيجة االرتباط ابألكسجني، وهو أفFe++O2أوكسى ميوجلوبني

.مرغوب يف اللحوم الطازجة
ار رمادي غري مرغوب يف اللحم الطازج، لكنه غري ضH2OأواF+++HOميتموجلوبني

صحيًّا
كومليوجلوبني، 
سلفميوجلوبني

H2O2
H2S

لون أخضر غري مرغوب انتج عن نواتج نشاط منو
.امليكروابت، وهو دالٌّ على تلف اللحم

ات لون أمحر مرغوب يف اللحم املعامل أبمالح النرت Fe++NOنيرتوزوميوجلوبني
.والنيرتيت

النيرتيت لون أمحر اثبت يف اللحوم املعاملة ابلنرتات و Fe++NOنيرتوزوهيموكروم
.تعند تسخينها، وهو مرغوب مميز لتلك املنتجا



حتوالت امليوجلوبني



DEOXYMYOGLOBIN

ملاءامعمرتبطاحلديدذرةمنالسادساملوضع.
الصورةيفاحلديد(احلديدوزFe++).


يفبأةواملعللجو،املعرضةغرياللحوميفتوجد

.اهلواءمنمتاًمامفرغةعبوات
جًدامنخفضاملطلوباألكسجنيضغط.
غامققرمزيإىلقرمزيأمحرلوهنا.



OXYMYOGLOBIN

.++Feصورةيفاحلديد❑
.جلوياللهواءاملعرضةابللحومتوجد❑
ذرةحتتلهاالسادسةالرابطة❑

.األكسجني
منجزيئجويضغط40حيتاج❑

.(%5.25)األكسجني
.براقأمحرلوهنا❑
.اثبتةغري❑



METMYOGLOBIN

إىلاحلديدوزمناحلديدذرةتتأكسد❑
.++Feاحلديديك

مم5:10منيرتاوحاألكسجنيضغط❑
.(%2.6:5.3)زئبق

.ابألكسجنيترتبطال❑
للبكرتّيامليكرويبالنشاطحالةيفتتكون❑

لكفتستهاللحومسطحعلىاهلوائية
.األكسجني

.بينلوهنا❑



أتثري التغليف على لون اللحوم

Packaging



امليوجلوبني واهليموجلوبني

عامالالرتكيبيفواهليموجلوبنيامليوجلوبنيصبغتاتتماثل.
اهليموحلقةاجللوبنيعلىمنهماكلاحتواءيفتشرتكان.
بذلكتبطةاملرااخلواصبعضويفاحليويةالوظيفةيفختتلفانإهنماإال.



امليوجلوبني واهليموجلوبني
اهليموجلوبنيامليوجلوبنياخلاصية

سجةواألنابلعضالتاألساسيةالصبغةابجلسمالصبغةوجود
احلمراء

ابلدماألساسيةصبغة

ابجلسماحلديدكميةمن%10حتتويمابجلساحلديدحمتوى
الذبحبعد%90وتصلالذبح،قبل

الدموتصفية

تستنزفهالكنأساًساابجلسماحلديدحتتوي
الذبحبعدالدممع

هيمجماميعأربععلىحتتويواحدةهيمجمموعةحتتوياهليمجمموعاتعدد
1700067000اجلزيئىالوزن

كسجنياألعنواالنفصاللالرتباطقابليةابألكسجنيالرتباطعاليةقابليةابألكسجنياالرتباط
بسرعة

طةالنشاألنسجةيفلألكسجنيخمزناألكسجنيختزين
والقلبوالكلىكالكبد

لتخزينهالاألكسجنيلنقلوسيلة

بغةصمكونةً النيرتوزأيونمعتتحدرتوزالنيأيونمعاالرتباط
لوبنيميوجالنيرتوزوهيمرغوبةمحراء

يرتيتابلناملعاملةاللحوممنتجاتيف

تسببيتالنرت ومشتقاتابلنيرتوزاالرتباط
وحتدثس،التنفيفوصعوبةالدميفتسمًما
ودوجعندالرضعلألطفالخاصةالوفاة

.اهلواءأواملاءيفالنرتيت



العوامل املؤثرة على لون اللحوم

:العليقةمكوانت(1)❑
ولذااللحم،يفنيامليوجلوبحمتوىمنيزيدالعليقةمبكوانتاحلديدحمتوىزّيدة❑

احلديدمنحمتواهيففقريوهو-اللنبعلىتتغذىاليتالرضيعةاحليواانتفإن
احلديديفالغنيةواحلبوباحلشائشعلىابلتغذيةأمافاحًتا،حلمهالونيكون-

.قرمزيأمحرلونذااللحمويكونامليوجلوبنييتكون
.احليوانعمربزّيدةامليوجلوبنيتركيزيزدادوعامة❑



العوامل املؤثرة على لون اللحوم

ج العضلي تركيز امليوجلوبني يف النسيالنوع
(جم/جمم)

1>األمساك البيضاء
3-1الدجاج والعجول الرضيعة

5-3مسك التونة
8-3حلم الضأن

10-4اللحم البقري

احليوانلنوعتبًعاامليوجلوبنيصبغةتركيزخيتلف:احليواننوع(2)



العوامل املؤثرة على لون اللحوم
لذاابألكسجني،رتباطلالقابليتهلزّيدةنظرًالألكسجنيكمخزنامليوجلوبنييعمل:النسيجنوع(3)❑

.والقلبوالكلىالكبدمثلالنشطةاألنسجةيفامليوجلوبنيتركيزيزداد
لعدمنظًراغامًقا؛لوانًااللحمُيكسبأثناءهأوالذبحقبلاجلليكوجنياستهالك:احليوانإجهاد(4)❑

والعضها،بمنالنسيجأليافتتقاربحيثميوجلوبني؛األوكسيتكونوعدم،pHرقماخنفاض
.األليافداخلإىلاألكسجنيبنفاذتسمح

.اللوندهوروتالصبغاتتكسرإىليؤديالضوئيةاملوجاتبعضإىلاللحمتعرض:الضوء(5)❑
مثلمرغوبةغرياتمشتقتكوننتيجةاللونتغريإىليؤديلإلشعاعاتاللحمترعض:التشعيع(6)❑

.وغريهاالسلفيموجلوبني
اللتنيفميوجلوبنيوالسلالكومليوجلوبنيصبغيتتكونإىليؤديامليكروابتمنو:امليكروابت(7)❑

.مرغوبغريأخضرلوانًااللحمتعطيان
وابلتايلمنه،وااللحمسطحإىلوالرطوبةاألكسجنينفاذمدىالتعبئةمادةحتدد:التعبئةمادة(8)❑

.املرغوبةوبنيميوجلاألكسيصبغةتكوُّنومدىللرطوبةفقدهمدىحيثمنالنسيجمظهرحتدد



العوامل املؤثرة على لون اللحوم

.ماللحلونعلىكبريأتثريالطهوومدةاحلرارةودرجةالطهولطريقة:الطهو(9)❑
م،°65-55اللحممركزحرارةدرجةتتعدىوالوردّيًااللحملونيكوناهلنيالطهويف❑

.دمويبسائلمركزهيفاللحموحيتفظ
.رمادّيًااللحملونويكونم،°70-59.5اللحممركزدرجةتتعدىالاملتوسطالطهويف❑
منأعلىإىلاللحممركزحرارةدرجةوتصلمتاًمامطهًوااللحميكوناجليدالطهويفأما❑

احلديد،وأكسدةني،اجللوببروتنيلدنرتةنظرًا؛والبينالرماديبنياللونويرتاوحم،70-80°
.عامبوجةاللحمبروتيناتودنرتةاحللقة،وتكسر

البواتسيومأومالصوديوانرتيتأونرتاتاستخدام:والنرتيتابلنرتاتاللحممعاملة(10)❑
إىلرارةابحلتتحولمرغوبةمحراءصبغةوهيالنيرتوزميوجلوبني،تكونإىليؤدي

.وابًامرغاثبًتاأمحرلوانًااملعاملةاللحومتعطىصبغةوهيالنيرتوزوهيموكروم،



 TENDERNESSالطراوة: اثنًيا

.القوامهبايوصفاللحم،جبودةترتبطمهمةخاصيةالطراوة❑
.وتوزيعهالدهنونسبةبه،األليافومسكالعضلي،النسيجيفالربوتيناتأبنواعتتأثر❑
.وهلةألولابألسناناللحمقطعسهولة:أبهناالطراوةعنالتعبريميكن❑
.البلعقبلاللحملتجزئةالالزمةاملضغاتعددأو❑
.املضغبعدابلفماملتبقيةالصلبةاملكوانتكميةأو❑
واملعاملةغذية،التونظاموالعليقةوجنسه،وساللتهونوعهاحليوانبعمراللحمطراوةتتأثر❑

.هوأثناءالذبحقبلاحليوانإجهادومدىالتطرية،إبنزمياتواحلقنابهلرموانت،
مثلوالتجهيزلذبحابعدواللحمالذبيحةهلاتتعرضاليتاملعامالتببعضالطراوةتتأثركما❑

ابإلنزميات،الصناعيةةوالتطريالطبيعية،والتطريةوزواله،الرميالتصلبوحدوثالكهريب،احلث
.التصنيعوعمليةالطهو،وطريقةالقطعية،ونوعابلشد،والتطرية



  AGEINGالتطرية الطبيعية للحوم 

اللحم،طراوةعلىزًامميأتثريًاالرميالتيبسزوالبعدمربدةاللحومختزينيؤثر
يعملمبااأللياف؛ناتبروتيعلىابلنسيجطبيعًيااملوجودةاإلنزمياتبفعلوذلك
.الطراوةزّيدةعلى

ضامةالاألنسجةبروتيناتعلىيذكرأتثرياملعاملةلتلكليسولكن.
التخزينمنىلاألوااألّيميفكبريًاالطبيعيةابإلنزمياتالتطريةمعدليكون.
80بنسبةم°1عندأّيمعشرةملدةاملخزنالبقرىاللحمخشونةقلَّتوقد%،

.%87-80نسبيةرطوبةعندوذلك



اإلنزمييةالتطرية ابملستحضرات 
ENZYMATIC TENDERIZATION  

Meatللحوماإلنزمييةاملطرّيت❑ tenderizersةحمللإنزمياتعلىحتتويجمهزةجتاريةمستحضراتهي
خمتلفةخواصاتذوهي.للحومالصناعيةالتطريةيفوتستخدمأكثر،أوواحًداانزميًاتكونوقدللربوتينات،

.متباينةوأتثريات
املنتجةاإلنزمياتمثلميكروبيةوأالرتبسني،مثلحيوانيةأووالربوملني،والفيسنيالبابنيمثلاملصدرنباتيةتكونوقد❑

منبهيتمتعملاالبابنياصةخانتشاًراأكثرالنباتيةاملصادروتعترب.الفطرّيتأوالبكرتّيمنمعينةسالالتبواسطة
.م°80-70حىتالطهوخاللحراريثبات

الصوديومكلوريدثلمحاملةموادعلىحممولةاإلنزميات؛منضئيلةتركيزاتعلىاللحومتطريةمستحضراتحتتوي❑
.حمددةزينيةختوقدرةمعلومنشاطذاتحماليلصورةيفأومسحوقصورةيفوتكون.والنشاالفوسفاتوأمالح

اللحمشرائحتغمرأو،هيزهاجتبعدالذبيحةأرابعحتقنأواملستحضرات،بتلكقليلةبدقائقذحبهقبلاحليوانحيقن❑
.اللحمسطحعلىاملستحضرمسحوقيُرشأواملستحضر،حملوليف

ثباتذاتاتإنزمياستخدامعندخاصةالطهو،عمليةوخاللاملعاملة،بعداللحمبروتيناتعلىاإلنزمياتتؤثر❑
اللحمأعطىدقيكونأنبعدمتاًما،نشاطهويثبطاإلنزمييدنرتاحلرارةدرجةابزدّيدمثم،°80-50حىتاحلراري
.املرغوباملطريالتأثري

غريجتعلهدرجةاىلللحماطراوةزّيدةعلىتعملاإلنزمييةالتطريةمستحضراتمنعاليةتركيزاتاستخداميفاملبالغة❑
.احلسيةالناحيةمنمقبولغريويصبحالقواممتماسك



امليكانيكيةالتطرية 

يتماليتالعملياتببعضاللحمطراوةحتسنيامليكانيكيةابلتطريةيقصد❑
.وتكسريهاالعضليالنسيجأليافمتزيقفيها

وعملاهلرسواوالناعماخلشنوالفرموالتجزيءالتقطيعطريقعنوذلك❑
.اللحمبشرائحشقوق

.اللحومتصنيعأثناءجُترىمعامالتوهي❑



  TENDER STRETCHالتطرية ابلشد 

املاشيةذابئحمعياوأسرتالاملتحدةكالوالّيتالدولبعضيفالطريقةتلكتتبع❑
.املنتشرةغريالتطريةطرقمنوهيوالضأن،

تعلقحيثاحلي،احليوانيفوجودهاتشابهبطريقةالعضالتوضععلىوتعتمد❑
هكذاوتبقىالرمي،التصلببدءوقبلالذبحبعدونصفساعةخاللالذبيحة

ثريأتحتتالعضالتفتكونأسفل،إىلمدالةواألرجلساعة24ملدةابملربد
.الذبحبعدبسرعةالذبيحةعضالتانكماشفيمنعاحليوان،وزنبواسطةالشد

زّيدةوابلتاىلمسكها،يفزّيدةيصاحبهوقصرهاالعضليالنسيجأليافانكماش❑
.الطراوةزيدياأللياففاستطالةصحيح؛والعكسالطراوة،ونقصاللحمخشونة



  JUICINESSالعصريية

يفالدهنتوزيعأثريبتوذلكاألوىل،املضغاتخاللاللحمتناولعندابلفماللعابسرّينمدىعنتعربالعصريية❑
.اللحمسوائلانفصالومدىالنسيج،

Waterاملاءمسكعلىالقدرةمبدىالعضليالنسيجعصرييةترتبط❑ holding capacity،املقدرةوهي
Waterاملاءربطعلىالقدرةمدىابلنسيج،املوجودابملاءاالحتفاظعلى binding capacityالقدرةوهي
.التصنيععنداملضافاملاءربطعلى

:منهاالعصريية؛علىتؤثرعديدةعواملوهناك❑
.الدهنمنحمتواهاالخنفاضالعمر؛صغريةاحليواانتحلوميفالعصرييةتقل:احليوانعمر(1)❑
.والعصرييةالطراوةبنيطرديةعالقةهناك:الطرواة(2)❑
.املرمرياللحميفكمابتجانسموزًعاالدهنكانكلماالعصرييةتزيد:الدهنتوزيع(3)❑
.والعصرييةالطهوفاقدزّيدةبنيعكسيةعالقةهناك:الطهوطريقة(4)❑
الربوتني،وخواص،pHبقيمةعالقةهلااملاغنسيوم،الكالسيومخاصةالثنائيةاملعادنأيوانت:الثنائيةاملعادن(5)❑

.العصرييةوزّيدةابلسوائلاالحتفاظعلىيؤثرممااهليدروجينية؛الروابطبواسطةاملاءوربط
.العصرييةتزيدفالطهو؛فاقدمنوتقللابلسوائلاللحماحتفاظمنتزيد:الفوسفاتعديدأمالحإضافة(6)❑



 WATER HOLDING CAPACITYسعة مسك املاء 

به،االحتفاظوااملاءمسكعلىالقدرةهلامعينةطبيعيةمكوانتعلىاألغذيةحتتوي❑
.املختلفةأبنواعهاالربوتيناتأمه هاومن

.آلخربروتنيمناخلاصيةتلكوختتلف❑
نظًرايةاخلاصتلكقياساملهممنيكونومنتجاهتاواألمساكاللحومصناعةيف❑

.وتقبلهاملنتجاتاتلكاستساغةوابلتايلالقوام؛كالطراوة،خصائصببعضالرتباطها
هلك،للمستوتقبلهاطراوهتادرجةزادتاملاءمسكعلىاللحومقدرةزادتكلما❑

.وقيمتهااملنتجاتتلكجودةترتفعوابلتايل
كمركزاتتيةالنباالربوتيناتمصادربعضاللحومملصنعاتيضافالسببوهلذا❑

.كذلوغريالبلدي،الفولبروتيناتومعزوالتالصوّيفولبروتينات



  FLAVORالنكهة 

رفضإىلتؤدييئةالسفالنكهةجودته،حتدداليتاألساسيةاحلسيةالصفاتمناملطهواللحمنكهةتعترب❑
.األخرىوصفاتهالتغذويةقيمتهعنالنظربغضهنائًيااللحم

روائحظهورإىلالعواملتلكتؤديحيثوالرائحةالطعمعلىتؤثراليتالعواملمجيعاللحمنكهةتعكس❑
.وغريهايةواحلمضواملتعفنةواملدخنةواحملرتقةواملتزخنةالسمكيةكالرائحةاللحميفمرغوبةغري

واألمحاضيداتوالنيوكليوتوالببتيداتاألمينيةاألمحاضمنكبريعددعلىاللحممستخلصحيتوي❑
.والسكاكر

-´Inosine-5مونوفوسفات-´5-إينوسنيمركبمننسبًياكبريةكمياتوجودوبسبب❑
monophsphate(اللحمياملذاقأو)اللحوملنكهةاألساسياملركبيعترباملركبهذاأنَّايُعتقدفإنه

.األخرىاملركباتبعضمع
تكوينيفأمهيةهلمايكوندوقمركبتانوامليثايلاهليدروجنيكربيتدعلىاللحومأرومامناملتطايراجلزءحيتوي❑

.اللحومنكهة
بروابانل،ميثايل-2ويد،ألدهوالربوبيوناألسيتالدهيدمثلالكربونيليةاملوادمنعزهلامتأخرىمركباتوهناك❑

.بيواتنون-2-ميثايل-3وهكساانل،-نبيواتنون،-2وواألسيتون،بيواتانل،ميثايل-3



FLAVORالنهكة 

التاليةةاألربعاألقسامحتتإدراجهاميكناألساسيةاللحومنكهاتفإنوعامة:
اللحملنوعاملتوقعةالنكهة:أوالMeatiness
الواضحةغريالنكهة:اثنياBland or lacking
املتزخنةالنكهة:اثلثاRancid
الغريبةالنكهة:رابعاTaints
وتغذيته،وعمرهوجنسهوساللتهاحليوانكنوععديدةبعواملاللحومنكهةوتتأثر

التخزين،وظروفوالتطرية،،pHوقيمةالرمي،التيبسخاللوالتغريات
.الطهوطرقوالقطعيات،



شكًرا لحسن استماعكم
خالص مودتي ودعواتي

محمود روزن.د


