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 - 2خزن اللحوم و الأع�ضاء:

تعليق الذبيحة و�إفراغها من الأع�ضاء:

مبا�رشة بعد ال�سلخ ،يتم فتح بطن الأ�ضحية مع احلر�ص على عدم ثقب الأح�شاء حتى
ال يت�رسب حمتواها و يلوث اللحوم.

�إخراج الأح�شاء

فتح البطن

و�ضع الأع�ضاء يف �أواين نظيفة كل على حدة

قواعد خزن اللحوم والأع�ضاء
 - 1حت�ضري اللحوم للخزن:

 rعدم غ�سل الذبيحة.
 rنظرا لتزامن �أيام عيد الإ�ضحى مع ف�صل
ال�صيف يتعني تعليق الذبيحة �ساعتني
ك�أق�صى حد بعد الإنتهاء من عملية الذبح
يف مكان م�ضلل بعيدا عن �أ�شعة ال�شم�س
ومهوىء.

اجلمهورية التون�سية
وزارة الفالحة واملوارد املائية وال�صيد البحري

 rخزن الأع�ضاء (كبدة ،قلب ،رئة) مبا�رشة بعد الذبح يف الثالجة ( 4درجات).
 rغ�سل وتنظيف الأح�شاء والأمعاء (الدوارة) وخزنها مبا�رشة يف الثالجة
( 4درجات).
�إ�ستهالك اللحوم �أقل من � 3أيام بعد الذبح  :تخزين يف
الثالجة ( 4درجات)
 rعملية خزن اللحوم
�إ�ستهالك اللحوم �أكرث من � 3أيام بعد الذبح  :جتميد
مبا�رشة يف املجمد ( -18درجة)

قواعد ت�صبري اجللود
 rغ�سل اجللد للتخل�ص من الدم العالق.
 rمتليح اجللد �ساعتني بعد الذبح على �أق�صى تقدير:
 bب�سط اجللد.
 bن�رش طبقة من امللح النظيف على اجللد مبقدار
1كغ على ا�ﻷ قل.
 rيف �صورة عدم الإحتفاظ باجللد ,يتعني طيه وو�ضعه
متليح اجللود
يف كي�س بال�ستيكي بعيدا عن �أ�شعة ال�شم�س يف �إنتظار
ت�سليمه.
 rملزيد الإر�شادات حول جتميع اجللود يرجى الإت�صال بـ:
 bاملركز الوطني للجلود والأحذية 97.695.425 / 71.432.255
 bالغرفة النقابية الوطنية جلامعي اجللد اخلام 24.307.020

اجملمع املهني املشترك
للحوم احلمراء واأللبان

جتفيف )حتجيج الذبيحة(

قواعد �ضمان �سالمة الأ�ضحية

املرعى
ديوان تربية املاشية وتوفير
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وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري 30 ،نهج آالن سافاري  1002تونس الهاتف 71 786 833 :
ت�صميم و طباعة  :وكالة اإلرشاد و التكوين الفالحي  -أوت 2018
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التعامل مع الأ�ضحية يف الفرتة ما قبل العيد
الن�صائح اخلا�صة باقتناء الأ�ضحية
يجب �أن تتوفر فيها املوا�صفات التالية عند ال�رشاء :
 vنا�شطة وجترت❚
� vصوفها �سليم وال يحمل �آثار طفيليات
 vال توجد �أعرا�ض لعرج �أو �إ�صابة للأرجل
 vعدم وجود عالمات �إنتفاخ على م�ستوى البطن و حتت اجللد
 vال توجد �أعرا�ض ا�سهال
 vعينها �صافية وبراقة
 vتنف�سها �سليم مع غياب �إفرازات على م�ستوى الأنف

بعد �إقتناء الأ�ضحية ين�صح بنقلها يف و�سيلة مالئمة مع �ضمان التهوئة وبدون
تعنيف مع ركنها اىل الراحة ملدة ال تقل عن � 24ساعة دون �أي �إجهاد.

قواعد ذبح الأ�ضحية
v

مكان الذبح:

يجب �أن يكون مكان الذبح مظلال نظيفا ومت�سعا جلميع مراحل الذبح.
v

معدات الذبح والأواين:

 يتعني تنظيف وتطهري معدات الذبحوالأواين قبل �إ�ستعمالها.
 يجب تخ�صي�ص العديد من الأواينلإحتواء جميع الآجزاء كل على حدة.

❚

v

معاملة الأ�ضحية:

v

 تو�ضع يف مكان مهوىء وحممي من�أ�شعة ال�شم�س وي�ستح�سن عدم ربطها.
 �إن كان من ال�رضوري ربطها فيجبالتثبت من طريقة و�ضع احلبل لتجنب
الإختناق.
v

�إطعام الأ�ضحية:

 ب�ضعة �أيام قبل العيد :يجب الإقت�صار على الأعالف اخل�شنة (القرط �أو التنب) وتوفرياملاء ب�صفة م�ستمرة لتفادي الب�شمة.
� 24 -ساعة قبل الذبح :عدم تعليف الأ�ضحية والإقت�صار على املاء.

الذباح:

ين�صح الإ�ستعانة ب�أ�شخا�ص تتقن عملية الذبح ولها اخلربة الكافية مع �رضورة
�إحرتام �رشوط حفظ ال�صحة.
v

ال�سلخ:

 rتتم عملية ال�سلخ مبا�رشة بعد توقف �سيالن الدم.
 rعدم نفخ الأ�ضحية بالفم.
 rعدم جرح �أو ثقب اجللد عند ال�سلخ.
 rعدم ترك بقايا اللحم و ال�شحم يف اجللد لتجنب تع ّفنه.
 rاحلر�ص على عدم مالم�سة الوجه اخلارجي للجلد للحوم لتفادي �إت�ساخها.

مالحظة هامة
تن�صح وزارة الفالحة باقتناء الأ�ضحية من نقاط البيع املراقبة
القائمة على موقع وزارة الفالحة www.agriclture .tn

ت�شنج الأ�ضحية (  )stressي�ؤثر �سلبيا على نوعية اللحوم
ويخلق ظروفا مالئمة لتكاثر اجلراثيم املت�سببة يف تعفنها .
نفخ الأ�ضحية

ال�سلخ

