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تكنولوجيا اللحوم :تغريات ما بعد الذبح

التغريات يف قوام اللحم بعد الذبح

❑ وميكن حتديد أربع مراحل أساسية لوصف التغريات يف قوام اللحم بعد الذبح:
❑ املرحلة األوىل :مرحلة القوام الطري ،ويكون فيها اللحم طرًاّي وغري متماسك،
متاما ،وتكون تلك املرحلة بعد الذبح مباشرة.
ويكون الدهن غري متصلب ً
❑ املرحلة الثانية :وهي مرحلة تصلب العضالت وتقلُّصها ،ويطلق عليها مرحلة
التصلب الرمي ،أو تيبُّس ما بعد املوت .Rigor mortis
❑ وحتدث خالل عدة ساعات بعد الذبح.
❑ ختتلف فرتة حدوث التصلب الرمي وزواله على نوع احليوان ودرجة احلرارة.

نوع احليوان

الزمن الالزم حلدوث
التصلب (ساعة)

الزمن الالزم لزوال التصلب
(ساعة)

املاشية ،األغنام
الدجاج الرومي
الدجاج

24-12
2-0.5
1-0.5

 72-48أو أكثر
24-6
6-4

❑ املرحلة الثالثة :يطلق عليها مرحلة زوال التصلب الرمي ،Resolution
وحتدث بعد استنفاد اجلليكوجني ،وبدء ارتفاع الـ pHتدرجييًا.
❑ املرحلة الرابعة :مرحلة تدهور اخلواص وحدوث تغريات غري مرغوبة وتعفن
الربوتني وتزنخ الدهن ما مل يتم ختزين اللحم يف ظروف مالئمة للحفاظ على
االنزميات وامليكروابت
اخلواص احلسية والطبيعية والكيمائية للحم؛ لتاليف نشاط ا
وعمليات األكسدة غري املرغوبة.

ملخص تفاعالت ما بعد الذبح

جمم ًدا
مربدا أو َّ
يف حالة ختزين اللحم ً

يف حالة إجهاد احليوان

أمهية التيبُّس الرمي

❑ تنشيط بعض اإلنزميات املطرية للحوم ،واليت تنشط يف الوسط
احلامضي الناتج عن اخنفاض .pH
❑ تكون اللحوم أكثر طراوة.
فرتة ختزينها؛ ألن
مهما يف حتديد جودة اللحوم وإطالة ا
❑ يلعب ً
دورا ً
اخنفاض رقم  pHيلعب دوره يف إعاقة منو كثري من امليكروابت
املسببة للفساد.

أتثري درجة الـ  PHعلى جودة اللحوم

قصر ألياف العضالت
❑
❑
❑

❑
❑

يؤثر قصر ألياف العضالت بصورة ابلغة على جودة اللحوم ،ويؤدي إىل عسر مضغها ،ويزداد ذلك
طردّي مع قصر األلياف.
ًا
أنواع قصر ألياف العضالت:
(أ) قصر ألياف العضالت يف درجة حرارة عالية :يظهر هذا النوع نتيجة ارتفاع درجة احلرارة قبل
عملية التيبس وأثناءها يف حلوم الثدييات والطيور واألمساك؛ حيث تعمل احلرارة العالية على زّيدة الروابط
أن يكون اللحم املطهوا ابستخدام احلرارة
املمتدة بني خيوط األكتني وامليوسني .وعليه؛ فإنَّه من املتوقع َّا
العالية ،واملتحصل عليه من بعد ذبح احليوان مباشرة أو قبل زوال التيبُّس الرميا صعب املضغ ،ليفيًا،
وخشنًا ،وغري مرغوب للمستهلك.
(ب) قصر ألياف العضالت يف درجة حرارة معتدلة :أي ما يعرف ابلقصر الطبيعي أللياف
العضالت .وحيدث نتيجة للتيبس الرمي ووجود العضالت يف حالة انقباض كما سبق بيانه.
(ج) قصر ألياف العضالت يف درجة حرارة منخفضة :حيث تزداد االنقباضات العضلية ،وحيدث ما
يُعرف ابالنكماش التربيدي يف حالة التربيد ،وانكماش التفكيك يف حالة التجميد ،ويصبح اللحم خشنًا
عسري املضغ.

كيف ميكن تفادي القصور العضلي؟

❑ عدم خفض درجة حرارة الذبيحة عن °12م بعد الذبح بعشر إىل اثنيت عشرة
ساعة من وقت الذبح.
❑ تعليق الذابئح من منطقة احلوض ملنع قصور بعض العضالت.
❑ استخدام بعض وسائل التطرية.

التشفية السريعة للذبيحة

❑ يقصد هبا فصل العظام عن اللحم عقب جتهيز الذبيحة مباشرة اوحلمها دافئ.
❑ وهلا عدة مسميات تدور حول هذا املعىن مثل:
❑ جتهيز اللحم وهو دافئ .Hot processing of meat
❑ أو فصل العظام والذبيحة دافئة . Hot boning
❑ أو إعداد القطعيات والذبيحة دافئة .Hot cutting
❑ أو التجهيز قبل التصلُّب . Pre-rigor excision
❑ أو التجهيز قبل التربيد .Pre-chill processing

مميزات التشفية السريعة
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

تعمل التشفية السريعة على التوفري يف الطاقة واملكان.
حتافظ على جودة اللحم حيث جترى يف حجرات مربدة جمهزة حتت ظروف صحية مما حيافظ على جودة اللحم
من الناحية امليكروبيولوجية.
حتافظ على خاصية مسك املاء ابللحم ).Water Holding Capacity (WHC
حتتاج إىل عدد قليل من العمالة املتخصصة املدربة.
تسهل التحكم يف تعبئة اللحم خللوه من العظام مع خفض تكلفة النقل والتداول والت اربيد والتجميد والتخزين.
احلصول على عائد أكثر من اللحم عند فصل العظام بطرق أكثر كفاءة.
سهولة تعبئة اللحم حتت التفريغ مما حيافظ على اللون ،ومينع أكسدة الدهن ،ويقلل من فاقد املاء املنفصل عند
التفكيك بعد التجميد.
تسهل تصنيف القطعيات املمتازة وتسويقها بسعر جيد ،وفصلها من القطعيات األقل جودة واحملتوية على نسبة
عالية من الدهن واليت تسوق يف صورة مقطعة أو مفرومة تعرض مباشرة للبيع أو جتمد للتخزين أو التصدير.

احلث الكهريب للذبيحة
❑ احلث الكهريب  Electrical stimulationعملية استحدثت يف جمال
صناعة اللحوم لإلسراع من حدوث التغريات احليوية اليت حتدث للذبيحة ،مبا يف
ذلك سرعة اخنفاض رقم الـ  pHوزوال التصلب الرمى.
الزما
❑ واحلث الكهريب عملية مهمة عندما يكون التربيد اللحم أو جتميده بسرعة ً
بعد الذبح وبعد جتهيز الذبيحة مباشرة ،وذلك لتاليف ظاهريت االنكماش التربيدي
 Cold shorteningوانكماش التفكيك  Thaw rigorوهو نوع من
التصلب حيدث عند تفكيك اللحم.

الدولة
نيوزيلندا
اململكة املتحدة
أمريكا

فرق اجلهد /املدة (دقيقة)
2-3600/1
2-75/1
 800على فرتات متقطعة

اهلدف املرتبط جبودة اللحم
تاليف االنكماش التربيدي للضأن.
تاليف االنكماش التربيدى للحم البقري
حتسني اللون ،الطراوة ،اجلودة العامة ،تاليف
التلون املعروف ابسم Heat ring

تفسري أتثري احلث الكهريب على اللحم

اضحا يف
ًا
❑ مرور التيار الكهريب خالل نسيج حيواين بعد الذبح حيدث
انكماشا و ً
العضالت.
❑ تستهلك الطاقة الالزمة هلذا االنكماش املخزون املتبقي من اجلليكوجني
واألدينوسني ثالثي الفوسفات؛ مما جيعل إمكانية حدوث انكماش التربيد غري
ممكن عند تربيد الذبيحة ،خاصة عندما يكون التربيد والتجميد السريع للضأن
مطلواب أو عمل تشفية سريعة للحم البقري لفصل القطعيات املمتازة.
ًا

التغري يف رقم الـ  ، PHو( )ATPخالل احلث الكهريب يف عضالت اللحم البقرى

الزمن ابلثانية

قيمة األس األيدروجيين الـ pH

0
60
120
240
متام التصلب Full rigor

7.0
6.5
6.36
6.31
5.50

معدل استهالك ATP
ميكرومول/جم
0
52
68
70
170

جودة اللحوم ومنتجاهتا وعوامل تقبلها
❑ يف اللحم الطازج:
✓ اللون واملظهر العام للذبيحة بصورة أساسية.
✓ الرائحة بدرجة أقلا.
املطهوة:
❑ يف اللحوم
َّ
✓ القوام.
✓ النكهة.
✓ اللون.

عوامل اجلودة يف اللحوم
❑ اللون.
َّ
ويتحدد من خالل ثالث صفات:
❑ القوام؛
➢ الطراوة.
➢ العصريية.
➢ قدرة مسك املاء.
❑ النكهة

اللون
الطازجة.
أهم صفات اجلودة املستخدمة يف تقومي اللحوم ا
❑ يعد اللون َّا
الدال على
يعد وجود ألوان معيَّنة مؤشًرا على فساد اللحوم؛ كاللون األخضر ا
❑ ُّا
النمو امليكرويب.

اللون
املتحصل عليها من حيواانت تعرضت لظروف غري مناسبة عند ذحبها،
❑ اللحوم
َّ
تظهر بلون داكن ،ومثل هذه اللحوم قد تكون بيئة مناسبة للنمو امليكرويب؛
فضال عن تدهور صفاهتا احلسية العضوية األخرى.
ًا

اللون
ال شحوب لون
مؤشرا عليها؛ فمث ًا
ميثل
و
األخرى،
اجلودة
بصفات
اللون
تبط
ر
ي
❑
ً
اللحم يرتبط غالبًا بتدهور قوامها وفقداهنا للعصريية.

اللون
يدل اللون األصفر الغامق يف دهون األبقار على تركيز صبغة الكاروتني يف تلك
❑ ُّا
الدهون.
يدل اللون األصفر الربتقايل أو األصفر الليموين داللة واضحة علي ترسب
❑ ُّا
صبغات الصفراء ،وهي حالة مرضية.
❑ اللون األصفر الربتقايل أو األصفر الليموين يدل داللة واضحة علي ترسب
صبغات الصفراء وهي حالة مرضية.

اللون

اللون
❑ ويرجع لون اللحم إىل وجود:
✓ صبغة امليوجلوبني ومشتقاهتا.وهي الصبغة األساسية للعضالت.
✓ صبغات اهليموجلوبني .وهي صبغة الدم.
✓ السيتوكرومات.
✓ الفالفينات.

صبغة امليوجلوبني ومشتقاهتا
 صبغة امليوجلوبني ومشتقاهتا هي الصبغات األساسية اليت يرجع هلا لون اللحم الطازج
ومنتجات اللحوم املطهية واملصنعة .و
 يعطي التغري يف تركيب صبغة امليوجلوبني مشتقات عديدة من الصبغة مما يعطى اللحم
تبعا لنوع الصبغة املتكونة
ألو ًا
اان خمتلفة قد تكون مقبولة أو غري مقبولة من املستهلك ً
مصنعا.
طازجا ،أو مطه ًوا أو ً
وكون اللحم ً
 امليوجلوبني من صبغات اهليم  Hemeاحملتوية على حلقة بورفريين؛ تتكون من أربع
حلقات بريول متصلة بروابط جانبية مع بعضها ،وعلى حلقات الب اريول توجد جماميع
هي امليثايل ،والفينايل ،والربوابيل.
 ويتوسط احللقات األربع للبريول ذرة حديد توجد يف صورة احلديدوز ( (F++أو
احلديديك ( )Fe+++مرتبطة مع شق اهلستيدين يف بروتني اجللوبني.

صبغة امليوجلوبني ومشتقاهتا

امليوجلوبني

صبغة امليوجلوبني ومشتقاهتا
زوجا من
❑ ذرة احلديد يف معقد اهليم تشرتك يف ست روابط ممولة كل منها متثل ً
اإللكرتوانت مكتسبة بواسطة ذرة احلديد وآتية من مخس ذرات ني ارتوجني أربع منها
من حلقة البورفريين واخلامسة من متبقي اهلستديل ابجللوبني ،والرابطة السادسة
زوجا من اإللك ارتوانت.
تكون مهيأة لالرتباط مع أي ذرة ميكنها أن متنحها ً
❑ والسهولة اليت تتم هبا عملية منح زوج اإللكرتوانت حتدد طبيعة الرابطة املتكونة
ولون املعقد الناتج.
❑ وهناك عوامل أخرى تؤثر يف تكوين اللون منها حالة األكسدة اليت تتعرض هلا ذرة
احلديد وطبيعة اجللوبني.

حتوالت اللون يف امليوجلوبني
اسم الصبغة

صورة احلديد

اجملموعة املرتبطة

لون اللحم

امليوجلوبني

Fe++

 HOأواH2O

أوكسى ميوجلوبني

Fe++

O2

ميتموجلوبني

F+++

 HOأواH2O

كومليوجلوبني،
سلفميوجلوبني
نيرتوزوميوجلوبني

Fe++

H2O2
H2S
NO

نيرتوزوهيموكروم

Fe++

NO

أمحر قرمزي ،وهو اللون السائد املعتاد للحم.
أمحر زاهٍ نتيجة االرتباط ابألكسجني ،وهو أفضل لون
مرغوب يف اللحوم الطازجة.
رمادي غري مرغوب يف اللحم الطازج ،لكنه غري ضار
صحيًّا
لون أخضر غري مرغوب انتج عن نواتج نشاط منو
امليكروابت ،وهو ٌّ
دال على تلف اللحم.
لون أمحر مرغوب يف اللحم املعامل أبمالح النرتات
والنيرتيت.
لون أمحر اثبت يف اللحوم املعاملة ابلنرتات والنيرتيت
عند تسخينها ،وهو مرغوب مميز لتلك املنتجات.

حتوالت امليوجلوبني









املوضع السادس من ذرة احلديد مرتبط مع املاء.
احلديد يف الصورة (احلديدوز .)Fe++
توجد يف اللحوم غري املعرضة للجو ،واملعبأة يف
متاما من اهلواء.
عبوات مفرغة ً
ضغط األكسجني املطلوب منخفض جدًا.
لوهنا أمحر قرمزي إىل قرمزي غامق.

DEOXYMYOGLOBIN

OXYMYOGLOBIN
❑ احلديد يف صورة .Fe++
❑ توجد ابللحوم املعرضة للهواء اجلوي.
❑ الرابطة السادسة حتتلها ذرة
األكسجني.
❑ حيتاج  40ضغط جوي جزيئ من
األكسجني (.)%5.25
❑ لوهنا أمحر براق.
❑ غري اثبتة.

METMYOGLOBIN
❑

❑

❑

❑

❑

تتأكسد ذرة احلديد من احلديدوز إىل
احلديديك .Fe++
ضغط األكسجني يرتاوح من  10 :5مم
زئبق (.)%5.3 :2.6
ال ترتبط ابألكسجني.
تتكون يف حالة النشاط امليكرويب للبكرتّي
اهلوائية على سطح اللحوم فتستهلك
األكسجني.
لوهنا بين.

أتثري التغليف على لون اللحوم
Packaging 

امليوجلوبني واهليموجلوبني

 تتماثل صبغتا امليوجلوبني واهليموجلوبني يف الرتكيب العام.
 تشرتكان يف احتواء كل منهما على اجللوبني وحلقة اهليم.
املرتبطة بذلك.
 إال إهنما ختتلفان يف الوظيفة احليوية ويف بعض اخلواص ا

امليوجلوبني واهليموجلوبني
اخلاصية
وجود الصبغة ابجلسم
حمتوى احلديد ابجلسم
عدد جمموعات اهليم
الوزن اجلزيئى
االرتباط ابألكسجني
ختزين األكسجني
االرتباط مع أيون النيرتوز

اهليموجلوبني
امليوجلوبني
الصبغة األساسية ابلعضالت واألنسجة صبغة األساسية ابلدم
احلمراء
أساسا لكنها تستنزف
حتتوي  %10من كمية احلديد ابجلسم حتتوي احلديد ابجلسم ً
قبل الذبح ،وتصل  %90بعد الذبح مع الدم بعد الذبح
وتصفية الدم
حتتوي جمموعة هيم واحدة
حتتوي على أربع جماميع هيم
17000
67000
قابلية عالية الرتباط ابألكسجني
قابلية لالرتباط واالنفصال عن األكسجني
بسرعة
خمزن لألكسجني يف األنسجة النشطة وسيلة لنقل األكسجني ال لتخزينه
كالكبد والكلى والقلب
تتحد مع أيون النيرتوز مكونةً صبغة االرتباط ابلنيرتوز ومشتقات النرتيت تسبب
تسمما يف الدم وصعوبة يف التنفس ،وحتدث
محراء مرغوبة هي النيرتوزو ميوجلوبني
ً
يف منتجات اللحوم املعاملة ابلنيرتيت الوفاة خاصة لألطفال الرضع عند وجود
النرتيت يف املاء أو اهلواء.

العوامل املؤثرة على لون اللحوم
❑ ( )1مكوانت العليقة:
❑ زّيدة حمتوى احلديد مبكوانت العليقة يزيد من حمتوى امليوجلوبني يف اللحم ،ولذا
فإن احليواانت الرضيعة اليت تتغذى على اللنب  -وهو فقري يف حمتواه من احلديد
 يكون لون حلمها فاحتًا ،أما ابلتغذية على احلشائش واحلبوب الغنية يف احلديديتكون امليوجلوبني ويكون اللحم ذا لون أمحر قرمزي.
❑ وعامة يزداد تركيز امليوجلوبني بزّيدة عمر احليوان.

العوامل املؤثرة على لون اللحوم
تبعا لنوع احليوان
( )2نوع احليوان :خيتلف تركيز صبغة امليوجلوبني ً
النوع
األمساك البيضاء
الدجاج والعجول الرضيعة
مسك التونة
حلم الضأن
اللحم البقري

تركيز امليوجلوبني يف النسيج العضلي
(جمم/جم)
<1
3-1
5-3
8-3
10-4

العوامل املؤثرة على لون اللحوم
❑
❑

❑
❑

❑
❑

نظرا لزّيدة قابليته لالرتباط ابألكسجني ،لذا
( )3نوع النسيج :يعمل امليوجلوبني كمخزن لألكسجني ً
يزداد تركيز امليوجلوبني يف األنسجة النشطة مثل الكبد والكلى والقلب.
نظرا لعدم
( )4إجهاد احليوان :استهالك اجلليكوجني قبل الذبح أو أثناءه يُكسب اللحم ًا
لوان غام ًقا؛ ً
اخنفاض رقم  ،pHوعدم تكون األوكسي ميوجلوبني؛ حيث تتقارب ألياف النسيج من بعضها ،وال
تسمح بنفاذ األكسجني إىل داخل األلياف.
( )5الضوء :تعرض اللحم إىل بعض املوجات الضوئية يؤدي إىل تكسر الصبغات وتدهور اللون.
( )6التشعيع :ترعض اللحم لإلشعاعات يؤدي إىل تغري اللون نتيجة تكون مشتقات غري مرغوبة مثل
السلفيموجلوبني وغريها.
( )7امليكروابت :منو امليكروابت يؤدي إىل تكون صبغيت الكومليوجلوبني والسلفميوجلوبني اللتني
لوان أخضر غري مرغوب.
تعطيان اللحم ًا
( )8مادة التعبئة :حتدد مادة التعبئة مدى نفاذ األكسجني والرطوبة إىل سطح اللحم اومنه ،وابلتايل
تكون صبغة األكسي ميوجلوبني املرغوبة.
حتدد مظهر النسيج من حيث مدى فقده للرطوبة ومدى ُّ

العوامل املؤثرة على لون اللحوم
❑
❑

❑
❑

❑

( )9الطهو :لطريقة الطهو ودرجة احلرارة ومدة الطهو أتثري كبري على لون اللحم.
وردّي وال تتعدى درجة حرارة مركز اللحم °65-55م،
يف الطهو اهلني يكون لون اللحم ًا
وحيتفظ اللحم يف مركزه بسائل دموي.
رمادّي.
يف الطهو املتوسط ال تتعدى درجة مركز اللحم °70-59.5م ،ويكون لون اللحم ًا
متاما وتصل درجة حرارة مركز اللحم إىل أعلى من
مطهوا ً
أما يف الطهو اجليد يكون اللحم ً
نظرا لدنرتة بروتني اجللوبني ،وأكسدة احلديد،
°80-70م ،ويرتاوح اللون بني الرمادي والبين؛ ً
وتكسر احللقة ،ودنرتة بروتينات اللحم بوجة عام.
( )10معاملة اللحم ابلنرتات والنرتيت :استخدام نرتات أو نرتيت الصودي اوم أو البواتسيوم
يؤدي إىل تكون النيرتوزميوجلوبني ،وهي صبغة محراء مرغوبة تتحول ابحلرارة إىل
واب.
لوان أمحر اثبتًا مرغ ًا
النيرتوزوهيموكروم ،وهي صبغة تعطى اللحوم املعاملة ًا

اثنيًا :الطراوة TENDERNESS
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑

الطراوة خاصية مهمة ترتبط جبودة اللحم ،يوصف هبا القوام.
تتأثر أبنواع الربوتينات يف النسيج العضلي ،ومسك األلياف به ،ونسبة الدهن وتوزيعه.
ميكن التعبري عن الطراوة أبهنا :سهولة قطع اللحم ابألسنان ألول وهلة.
أو عدد املضغات الالزمة لتجزئة اللحم قبل البلع.
أو كمية املكوانت الصلبة املتبقية ابلفم بعد املضغ.
تتأثر طراوة اللحم بعمر احليوان ونوعه وساللته وجنسه ،والعليقة ونظام التغذية ،واملعاملة
ابهلرموانت ،واحلقن إبنزميات التطرية ،ومدى إجهاد احليوان قبل الذبح وأثناءه.
كما تتأثر الطراوة ببعض املعامالت اليت تتعرض هلا الذبيحة واللحم بعد الذبح والتجهيز مثل
احلث الكهريب ،وحدوث التصلب الرمي وزواله ،والتطرية الطبيعية ،والتطرية الصناعية ابإلنزميات،
والتطرية ابلشد ،ونوع القطعية ،وطريقة الطهو ،وعملية التصنيع.

التطرية الطبيعية للحوم AGEING
أتثريا مميًزا على طراوة اللحم،
 يؤثر ختزين اللحوم مربدة بعد زوال التيبس الرمي ً
وذلك بفعل اإلنزميات املوجودة طبيعيًا ابلنسيج على بروتينات األلياف؛ مبا يعمل
على زّيدة الطراوة.
 ولكن ليس لتلك املعاملة أتثري يذكر على بروتينات األنسجة الضامة.
كبريا يف األّيم األاوىل من التخزين.
 يكون معدل التطرية ابإلنزميات الطبيعية ً
 وقد قلَّت خشونة اللحم البقرى املخزن ملدة عشرة أّيم عند °1م بنسبة ، %80
وذلك عند رطوبة نسبية .%87-80

التطرية ابملستحضرات اإلنزميية
ENZYMATIC TENDERIZATION
❑

❑

❑
❑
❑

❑

املطرّيت اإلنزميية للحوم Meat tenderizersهي مستحضرات جتارية جمهزة حتتوي على إنزميات حمللة
احدا أو أكثر ،وتستخدم يف التطرية الصناعية للحوم .وهي ذات خواص خمتلفة
للربوتينات ،وقد تكون انزميًا و ً
وأتثريات متباينة.
وقد تكون نباتية املصدر مثل البابني والفيسني والربوملني ،أو حيوانية مثل الرتبسني ،أو ميكروبية مثل اإلنزميات املنتجة
انتشارا خاصة البابني ملا يتمتع به من
بواسطة سالالت معينة من البكرتّي أو الفطرّيت .وتعترب املصادر النباتية أكثر
ً
ثبات حراري خالل الطهو حىت °80-70م.
حتتوي مستحضرات تطرية اللحوم على تركيزات ضئيلة من اإلنزميات؛ حممولة على مواد حاملة مثل كلوريد الصوديوم
وأمالح الفوسفات والنشا .وتكون يف صورة مسحوق أو يف صورة حماليل ذات نشاط معلوم وقدرة ختزينية حمددة.
حيقن احليوان قبل ذحبه بدقائق قليلة بتلك املستحضرات ،أو حتقن أرابع الذبيحة بعد جتهيزها ،أو تغمر شرائح اللحم
يف حملول املستحضر ،أو يُرش مسحوق املستحضر على سطح اللحم.
تؤثر اإلنزميات على بروتينات اللحم بعد املعاملة ،وخالل عملية الطهو ،خاصة عند استخدام إنزميات ذات ثبات
متاما ،بعد أن يكون قد أعطى اللحم
احلراري حىت °80-50م ،مث ابزدّيد درجة احلرارة يدنرت اإلنزمي ويثبط نشاطه ً
التأثري املطري املرغوب.
املبالغة يف استخدام تركيزات عالية من مستحضرات التطرية اإلنزميية تعمل على زّيدة طراوة اللحم اىل درجة جتعله غري
متماسك القوام ويصبح غري مقبول من الناحية احلسية.

التطرية امليكانيكية

❑ يقصد ابلتطرية امليكانيكية حتسني طراوة اللحم ببعض العمليات اليت يتم
فيها متزيق ألياف النسيج العضلي وتكسريها.
❑ وذلك عن طريق التقطيع والتجزيء والفرم اخلشن والناعم اواهلرس وعمل
شقوق بشرائح اللحم.
❑ وهي معامالت ُجترى أثناء تصنيع اللحوم.

التطرية ابلشد TENDER STRETCH

❑ تتبع تلك الطريقة يف بعض الدول كالوالّيت املتحدة وأسرتاليا مع ذابئح املاشية
والضأن ،وهي من طرق التطرية غري املنتشرة.
❑ وتعتمد على وضع العضالت بطريقة تشابه وجودها يف احليوان احلي ،حيث تعلق
الذبيحة خالل ساعة ونصف بعد الذبح وقبل بدء التصلب الرمي ،وتبقى هكذا
ابملربد ملدة  24ساعة واألرجل مدالة إىل أسفل ،فتكون العضالت حتت أتثري
الشد بواسطة وزن احليوان ،فيمنع انكماش عضالت الذبيحة بسرعة بعد الذبح.
❑ انكماش ألياف النسيج العضلي وقصرها يصاحبه زّيدة يف مسكها ،وابلتاىل زّيدة
خشونة اللحم ونقص الطراوة ،والعكس صحيح؛ فاستطالة األلياف يزيد الطراوة.

العصريية JUICINESS
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

العصريية تعرب عن مدى سرّين اللعاب ابلفم عند تناول اللحم خالل املضغات األوىل ،وذلك بتأثري توزيع الدهن يف
النسيج ،ومدى انفصال سوائل اللحم.
ترتبط عصريية النسيج العضلي مبدى القدرة على مسك املاء  ،Water holding capacityوهي املقدرة
على االحتفاظ ابملاء املوجود ابلنسيج ،مدى القدرة على ربط املاء  Water binding capacityوهي القدرة
على ربط املاء املضاف عند التصنيع.
وهناك عوامل عديدة تؤثر على العصريية؛ منها:
( )1عمر احليوان :تقل العصريية يف حلوم احليواانت صغرية العمر؛ الخنفاض حمتواها من الدهن.
( )2الطرواة :هناك عالقة طردية بني الطراوة والعصريية.
موزعا بتجانس كما يف اللحم املرمري.
( )3توزيع الدهن :تزيد العصريية كلما كان الدهن ً
( )4طريقة الطهو :هناك عالقة عكسية بني زّيدة فاقد الطهو والعصريية.
( )5املعادن الثنائية :أيوانت املعادن الثنائية خاصة الكالسيوم  ،املاغنسيوم هلا عالقة بقيمة  ،pHوخواص الربوتني،
وربط املاء بواسطة الروابط اهليدروجينية؛ مما يؤثر على االحتفاظ ابلسوائل وزّيدة العصريية.
( )6إضافة أمالح عديد الفوسفات :تزيد من احتفاظ اللحم ابلسوائل وتقلل من فاقد الطهو؛ فتزيد العصريية.

سعة مسك املاء WATER HOLDING CAPACITY
❑ حتتوي األغذية على مكوانت طبيعية معينة هلا القدرة على مسك املاء اواالحتفاظ به،
ومن أمهها الربوتينات أبنواعها املختلفة.
❑ وختتلف تلك اخلاصية من بروتني آلخر.
نظرا
❑ يف صناعة اللحوم واألمساك ومنتجاهتا يكون من املهم قياس تلك اخلاصية ً
الرتباطها ببعض خصائص القوام؛كالطراوة ،وابلتايل استساغة تلك املنتجات وتقبلها.
❑ كلما زادت قدرة اللحوم على مسك املاء زادت درجة طراوهتا وتقبلها للمستهلك،
وابلتايل ترتفع جودة تلك املنتجات وقيمتها.
❑ وهلذا السبب يضاف ملصنعات اللحوم بعض مصادر الربوتينات النباتية كمركزات
بروتينات فول الصوّي ومعزوالت بروتينات الفول البلدي ،وغري ذلك.

النكهة FLAVOR
❑

❑

❑

❑

❑

❑

تعترب نكهة اللحم املطهو من الصفات احلسية األساسية اليت حتدد جودته ،فالنكهة السيئة تؤدي إىل رفض
اللحم هنائيًا بغض النظر عن قيمته التغذوية وصفاته األخرى.
تعكس نكهة اللحم مجيع العوامل اليت تؤثر على الطعم والرائحة حيث تؤدي تلك العوامل إىل ظهور روائح
غري مرغوبة يف اللحم كالرائحة السمكية واملتزخنة واحملرتقة واملدخنة واملتعفنة واحلمضية وغريها.
حيتوي مستخلص اللحم على عدد كبري من األمحاض األمينية والببتيدات والنيوكليوتيدات واألمحاض
والسكاكر.
وبسبب وجود كميات كبرية نسبيًا من مركب إينوسني  -´5-مونوفوسفات Inosine-5´-
أن هذا املركب يعترب املركب األساسي لنكهة اللحوم (أو املذاق اللحمي)
 monophsphateفإنه يُعتقد َّا
مع بعض املركبات األخرى.
حيتوي اجلزء املتطاير من أروما اللحوم على كربيتد اهليدروجني وامليثايل مركبتان وقد يكون هلما أمهية يف تكوين
نكهة اللحوم.
وهناك مركبات أخرى مت عزهلا من املواد الكربونيلية مثل األسيتالدهيد والربوبيون ألدهيد ،و-2ميثايل بروابانل،
-3ميثايل بيواتانل ،واألسيتون ،و-2بيواتنون ،ن-هكساانل ،و-3ميثايل -2-بيواتنون.

النهكة FLAVOR
 وعامة فإن نكهات اللحوم األساسية ميكن إدراجها حتت األقسام األربعة التالية:
Meatiness
 أوال :النكهة املتوقعة لنوع اللحم
Bland or lacking
 اثنيا :النكهة غري الواضحة
Rancid
 اثلثا :النكهة املتزخنة
Taints
 رابعا :النكهة الغريبة
 وتتأثر نكهة اللحوم بعوامل عديدة كنوع احليوان وساللته وجنسه وعمره وتغذيته،
والتغريات خالل التيبس الرمي ،وقيمة  ،pHوالتطرية ،وظروف التخزين،
والقطعيات ،طرق الطهو.

شك ًرا لحسن استماعكم
خالص مودتي ودعواتي
د.محمود روزن

