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   اللحوم  

 جاسموفاء م.                  م وداد فاضل عباس    .ا      

 التربية للبنات / اقتصاد منزلي / مرحلة رابعة / صناعات غذائية )عملي(كلية 

 تقسم اللحوم الى نوعين  أ(اللحوم الحمراء وتشمل لحم االغنام , والماعز واالبقار .......

ب ( اللحوم البيضاء وتشمل لحم الدواجن , واالسماك ............                            

غنية  التي عرفها االنسان يتكون اللحم من خاليا عضلية ليفية  هو اول االطعمة -اللحم :

 بالبروتين وتترابط هذه الخاليا مع بعضها بأنسجة رابطة وتتخللها االنسجة الدهنية  .

تحتوي اللحوم على البروتينات ذات القيمة الغذائية العالية ألحتوائها على جميع االحماض 

االمينية االساسية التي يحتاجها الجسم باألضافة الى الدهون . وتتغاير كمية الدهن حسب نوع 

لحيوان والعمر والبيئة والتغذوية .ا  

 التركيب الكيمياوي للحم 

% . باألضافة الى ذلك ان اللحوم غنية  52% , الرطوبة 22 -1% , الدهن 22-11بروتين 

بالمعادن مثل , الحديد  والفسفور  والكالسيوم  والزنك  واليود والكوبلت والصوديوم كذلك 

 تحتوي على الفيتامينات .

ان اللحوم ضرورية لألطفال والصغار والكبار ولكن الزيادة من تناول اللحوم تسبب داء    

النقرس ) داء الملوك ( باالضافة الى امراض القلب ألنها غنية  بالكولسترول والجوامض 

 الدهنية المشبعة حيث تترسب بالشرايين  وبالتالي يحصل تصلب الشرايين او ارتفاع ضغط الدم 

 

 طريقة تجهيز الذبيحة :-

فترة التصويم . -3الكشف قبل الذبح     -2األستالم    -1  

ساعة وال تزيد  12منع الحيوان من الماء والغذاء لفترة التقل عن  -ويقصد ب فترة التصويم :

ساعة  وذلك لتسهيل عملية استنزاف الدم والسلخ وأعطاء مظهر براق للحم ولمنع  21عن 

ن الجهاز الهضمي الى الدم والعضالت حيث يعد الغذاء في الجهاز تسرب الكائنات المجهرية م

 الهضمي وسط جيد لنمو االحياء المجهر ية 

 اهم مواصفات الذبيحة ... -
ان تكون فيها نسبة القطعيات الممتازة مرتفعة ونسبة القطعيات الرديئة منخفضة  , والقطعيات 

واالكتاف  Ripواالضالع  Lionومنطقة القطن  Legsالممتازة في الذبيحة هي االفخاذ 

Shoulder  أما القطعيات الرديئة الرقبةNeck  والبطنFlank . 
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 تقسم قطعيات اللحوم حسب جودة القطعية الى ...

حيث يمكن طهيها باستخدام الحرارة الجافة مثل الشوي والتحميص  -القطعيات أكثر طراوة :-1

ى أنسجة رابطة قليلة وتشمل االضالع , المنظقة القطنية  او بيت وتتميز هذه القطع بأحتوائها عل

 اللحم , وأعلى الفخذ والجانب الداخلي من الفخذ . 

يمكن طهيها بأستخدام الحرارة الجافة والرطبة وتحتوي على  -قطعيات متوسطة الطراوة : -2

اللحمية الموجودة  كميات متوسطة من االنسجة الرابطة تشمل الفخذ ومنطقة البطن وهي القطعة

أمام عظم الفخذ ورقائق البطن وهي المنطقة السفلى من البطن ويمكن الحصول منها  على 

 شرائح الستيك .

تطهى بأستخدام الحرارة الرطبة وتحتوي على انسجة رابطة كثيرة  -قطعيات أقل طراوة : -3

ة والزند ولوح الكتف وتحتاج الى ماء لتطريتها وتحويل الكزالجين الى جالتين وتشمل الرقب  

والجانب الخلفي من الفخذ وقطع الفخذ االمامية والساق االمامية للحيوان والدوش بيت اللحم 

 ويقع اعلى الفخذ االمامي .

 

 الخواص الطبيعية للحوم 

   Water Holding Capacity   ( W. H. C )-القدرة على االحتفاظ بالماء : -1

      

المنفصلة من العضلة بالنسبة لمحتوى العضلة الكلي  من الماء أو هي هي عبارة عن كمية الماء 

عبارة عن مقدرة او قدرة اللحم على االحتفاظ  واالرتباط بسرعة بمائه او ماء مضاف اليه عند 

استخدام قوة ضغط تشمل قوة حرارية او قوة ضغط او قوة ثرم ويمكن تقديرها بعدة طرق هي 

رشيح والضغط .الترسيب والطرد المركزي والت  

يتراوح لون اللحم مابين االحمر الفاتح والداكن وتعتمد على عدة عوامل منها  -اللون : -2

 نوع الحيوان والسن ودرجة الجودة .

او متعادل وااللياف  5لها يساوي    PHبأن ال  ًتتميز الذبيحة بعد الذبح مباشرة -:  PHال  -3

الى  PHالعضلية مستقيمة وبعد فترة من الذبح تتقلص العضالت وتصبح متشنجة وينخفض ال 

ويزيد العصير المنفصل من العضالت ويحدث انخفاض سريع  WHCوتنخفض قيمة  2,2- 2

 . 6 -2,5من  PHبالوزن وتصل الذبيحة بقمة التيبس الرمي ويصل ال 
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 التغييرات الحاصلة في اللحم بعد الذبح 

في العضالت وتتحول الى اللحم بل  ًعند موت الحيوان التتوقف جميع الوظائف الحياتية فجأة

هناك العديد من التغييرات الكيميائية والفيزيائية تستمر لعدة ساعات او لعدة أيام فالعضالت تفقد 

مرونتها ونعومتها وتصبح صلبة وقاسية وغير قابلة للحركة وهذا يسمى بالتيبس الرمي ويعبر 

بصالبة الموت . ًعنه احيانا  

 التغيرات الكيميائية 

 -ناك تغيرات كيميائية تحدث في العضلة بعد التصلب ومن اهمها :ه

1-Glycolysis  :- وهي عملية تحويل الكاليكوجين الى حامض الالكتيك بواسطة سلسلة من

التفاعالت وبوجود انزيمات التحلل الذاتي ونشاط االحياء المجهرية معتمدة على عدة عوامل 

 جين , وتجمع النواتج النهائية ., درجة الحرارة ,تجهيز الكوال PHمنها 

 نتيجة لتكوين حامض الالكتيك . -:  PHانخفاض ال  -2

% من قيمته االصلية عندما  تقل 33(الى حوالي  CPانخفاض في تركيزفوسفات الكرياتين ) -3

PH  6.6الى حوالي . 

 الن تجهيز فوسفات الكرياتين  يتوقف . -: ATPنقصان في ال  -1

  .تحرر االمونيا  -2

 التغيرات الفيزيائية والبايولوجية 

بعد ذبح الحيوان فأن التعادل الديناميكي للعضالت الحية تتغير وعند توقف تجهيز االوكسجين 

فأن بهذا جهد التأكسد االختزالي ينخفض وانتاج الطاقة الهوائي تتوقف هذه التغيرات يصاحبها 

-فقدان في قابلية المحافظة على :  

 تعادل الضغط االزموزي في جسم الحيوان  -2              درجة حرارة الجسم -1

تركيز االيونات االعتيادية في اجزاء االنسجة  -1نفاذ واستقطاب الغشاء              -3  

  

ومن التغييرات الفيزيائية هي فقدان المطاطية وقابلية التقلص وحدوث القصر وحدوث زيادة 

 في الشد العضلي بعد فترة الذبح .

 

 

. 
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 الفحوصات النوعية للحوم الخام ومنتجاتها 

تستخدم عدة طرق لتقدير جودة وطزاجة اللحوم ومنها طرق طبيعية وأخرى 

 ميكانيكية وكيميائية ومايكروبيولوجية.

الفحوصات الطبيعية  -أوالً:  

يعد هذا الفحص من الفحوصات الهامة في التعرف على مدى طزاجة اللحوم ويشمل على  تقدير 

لحم التي تحتاج الى خبرة جيدة لتقدير  لون االنسجة العضلية والدهنية حيث أن لون لون ال

االنسجة يكون مختلفاً في القطع المختلفة في نفس الحيوان. فلون االنسجة العضلية في العضالت 

 كثيرة الحركة غامقاً كما ان لون االنسجة يختلف كذلك وفقاً لنوع الحيوان وعمره.

 الفحوصات الميكانيكية  -ثانياً:

وهذه تتم بفحص الليونة فمن المعروف ان اللحوم تكون لينة بعد ذبح الحيوان وبعد ذلك تتغير 

ليونتها ولتقدير ليونة اللحم تستعمل طرق حسية منها بمضخ اللحم هذه الطريقة تحتاج إلى 

دير ذلك على اساس تقدير اشخاص لديهم الخبرة الكافية كما يمكن استخدام اجهزة خاصة لتق

القوة الالزمة لزيادة قطر قطعة محددة من اللحم بمقدار معين وكلما زادت القوة الالزمة دل ذلك 

لهذا الغرض. او تقدير القوة الالزمة لقطع قطعة  warnerعلى قلة ليونة اللحم ويستخدم جهاز 

 من اللحم ذات قطر معين.

لوجية التي تحدث في التركيب التشريحي لالنسجة كذلك من هذه الفحوصات التغيرات الهستو

وااللياف التي تتكون منها العضالت فبعد مرور فترة على ذبح الحيوان يمكن مالحظة تقلص 

 العضالت واالنسجة
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الفحوصات الكيميائية  -ثالثاً:  

من هذه الفحوصات يمكننا تحديد فيما اذا كانت اللحوم طازجة وصالحة لالستهالك 

  -وهي:ام ال 

 Extract Release volume (ERV)قياس حجم السائل المستخلص  -أ 

ً أي  ان قابلية ربط أو مسك الماء تكون عالية في اللحوم المذبوحة حديثا

الطازجة ولكنها تنخفض بصورة واضحة خالل بضع ساعات وبعد ذلك 

ً وببطء اثناء الخزن وما تفقد اللحوم من الماء يعرف بـ   ERVتزداد تدريجيا

 المحسنة. Jayالذي ممكن قياسه بطريقة 

   water Hdding capacity (WHC)قياس كمية الماء المرتبط   -ب 

ان لقابلية مسك الماء في اللحم تأثير كبير على طراوة اللحوم فكلما احتوت 

اللحوم على اقل كمية من الماء فأن طراوتها تكون قليلة اضافة إلى ذلك فأن 

مباشر على جودة اللحوم حيث له عالقة مباشرة للماء في العضالت تأثير 

 باللون والعصيرية اضافة الى القوام.

 FFAقياس الحوامض الدهنية الحرة  -ج 

 Acide Valueيطلق على قيمة الحوامض الدهنية الحرة بالرقم الحامضي 

ويعرف بأنه عدد الملغرامات لهيدروكسيد البوتاسيوم الكافية لمعادلة 

دهن او الزيت وتعبر النتيجة هذه عادة عن النسبة غم من ال 1الحوامض في 

 .Free acidityالمئوية للحموضة الحرة 

والرقم الحامضي هو قياس المدى الذي يصل اليه تحلل او هدم الكليسرايد 

بواسطة فعل انزيم االيبيز. يسرع هذا التحلل بالتسخين وبوجود الضوء. 

هنية الحرة فإن هذا القياس ونظراً إلى ان التزنخ يرافق تكون الحوامض الد

 عادة يستعمل كدليل على حالة وصالحية الدهن لألكل.
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 تقدير كمية الحوامض الدهنية الطيارة -د

ان وجود كمية من الحوامض الدهنية ذات الرائحة ومن ضمنها الحوامض 

الدهنية الطيارة في اللحم يعتبر احد المؤثرات على صفات اللحم الطازج 

الحوامض نتيجة لسحب او إزالة مجموعة االمين من  حيث تتكون هذه

الحوامض االمينية أما بصورة مباشرة او باالختزال او باالكسدة او التحلل 

عند تعفن اللحوم وقد تتكون الحوامض الدهنية نتيجة لسحب وإزالة مجموعة 

الكاربوكسيل من الحوامض االمينية والكاربوكسيلية وذلك بفعل االحياء 

لالهوائية.الدقيقة ا  

ففي المرحلة االولى من التحلل التعفني يتكون حامض الخليك ويتبعه تكون 

حامض البيوتريك وفي المراحل االخيرة يتكون حامض الفورميك 

والبروبيونيك وهكذا. وال يمكن ان تؤخذ كمية الحوامض الدهنية هذه 

لتحديد  باعتبارها العالمة الوحيدة والكافية لتحديد العفن وانما هي مؤشر

 نوعية اللحم.

 

 من اهم منتجات اللحوم 

 الصوصج )النقانق( , الباسطرمة , البركر , المارتديال وغيرها 

 تحضير المارتديال:

يفرم اللحم في فرامة وكذلك يفرم الثوم ناعماً ويخلط وتوضع البهارات في كيس من قماش 

دقيقة ثم يعصر الكيس ويبرد  23م لمدة  °33الموسلين في وعاء فغطى ويسخن بالماء في 

 مستخلص البهارات الناتج.

ينقع الجيالتين في الماء المثلج يوضع اللحم المفروم في خالط ويرش فوقه الجيالتين المذاب في 

الماء والحليب الخالي الدسم والفلفل ومستخلص البهارات وتخلط جيدا بالخالط ثم تمرر الخلطة 

ساعة لتثبيت اللون  باستعمال  12ل الخلطة إلى اوعية وتترك لمدة من خالل فرامة. ثم تنق

امالح النتريت والنترات ثم تحشى الخلطة في المثانة او في اغلفة سليلوزية صناعية. ثم تغلف 

م ثم نرفع درجة الحرارة تدريجياً لتصل إلى ° 13قطع المارتديال في غرف التدخين بدرجة 
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ى داخل غرف التدخين حتى تصل درجة حرارة المارتديال م خالل ثمان ساعات وتبق° 56,2

م.°66الداخلية الى   

ثم تغسل القطع من الخارج بماء ساخن للتخلص من الطبقة الدهنية المحيطة بها ثم توضع في 

م .° 12.2 – 12.5غرف مبردة عند   

 المكونات

ي الدسم , ملح لحم الرقبة من دون عظم )البقر( ,دهن الخاصرة )البقر(, مسحوق حليب خال

,ثوم طازج ,جيالتين , قرنفل , فلفل ابيض , كزبرة , أوراق الغار ,قرفة )دارسين ,ماء , ماء 

مثلج , امالح النترات والنتريت كمادة حافظة ومانعة لألكسدة واكساب المنتوج اللون األحمر 

 الوردي الثابت .

 

 

 


