
1 
 

  التالي:ذكر أمثلة حية من واقع الصناعة الغذائية وهي على النحو يمكن للفائدة واإلسترشاد و 

  التالية:  المكوناتيدخل في تصنيعها والتي مصنعة الغذية األ -أوالً 

تميــل إلــى اللــون األصــفر بروتينيــة قابلــة للــذوبان فــي المــاء، و  Gel. هــي مــادة هالميــة Gelatine (Gelatin), E441الجيالتــين  -أ
سـتخرج يو  الغامق وأحيانًا تكون ذات لون أبيض به لون أصفر، وهي شفافة هشة برائحـة نفـاذة مميـزة أو ال رائحـة لهـا، وال طعـم. 

مـــن جلـــد وعظـــام الحيوانـــات المختلفـــة (بمـــا فيهـــا  اإلســـتخالصخـــالل مراحـــل مـــن  Collagen الجيالتـــين مـــن بـــروتين الكـــوالجين
ي، ولـه القـدرة علـى امتصـاص حمضـوهو يستخرج غالبًا من جلـود الخنـازير، فيسـتخلص بمحلـول  )أ(الخنزير). وهناك الجيالتين 

ي، والعظــم، ويســتخلص بمحلــول قلــو  -فضــالت المــدابغ–ويســتخرج مــن جلــود األبقــار  )ب(والجيالتــين  ،أمثــال وزنــه مــن المــاء 3
  أمثال وزنه من الماء.  8ويمتاز بقدرته على امتصاص 

 Marshmallow مالوالمارشوالذي تدعي بعض منتجات حلويات وهناك الجيالتين المستخلص من جلود األسماك القشرية، 

تقول بأن بأنها تستخدمه كمصدر جيالتينها بينما المكونات المكتوبة على ملصق العبوة ال  (سكر، وجيالتين، وزالل البيض)
  يؤكد هذا اإلدعاء. ) جهة إسالمية معتمدة( الجيالتين مصدره السمك وعليه ال بد من طرف ثالث

داخـــل دائـــرة أي أنـــه كوشـــر  Uداخـــل دائـــرة أو  Kوهنـــاك جيالتـــين الكوشـــر وهـــو الـــذي يأكلـــه اليهـــود ويحمـــل علـــى عبواتـــه الرمـــز 
Kosher, Kashrut. مـن عظـام وجلـود الحيوانـات التـي تحـل لنـا بالتذكيـة كاألبقـار أو  وجيالتين الكوشر هو الجيالتين المسـتخلص

التـي ال تحــل لنــا بالتذكيــة كالخنـازير، ولــيس بالضــرورة أن تكــون األبقـار المســتخلص منهــا جيالتــين الكوشـر مذبوحــة علــى طريقــة 
المنتجــات الغذائيــة ويعدونــه أهــل الكتــاب مــن اليهــود، ويســتحل اليهــود تنــاول واســتعمال هــذا الصــنف مــن الجيالتــين فــي كثيــر مــن 

. ونلفــت إنتبــاه القــارئ مــن كلمــة الكوشــر المرتبطــة مــع الجيالتــين 1كوشــر وحجــتهم فــي ذلــك بأنــه قــد تغيــر عــن طبيعتــه األصــلية
لألسباب المذكورة سابقًا والتي يرى بعض علماء المسلمين أنهـا تتعـارض مـع التفسـير الفقهـي لإلسـتحالة وهـو التغيـر الكامـل غيـر 

والتــي قــد تحتــوي  Meal Kosher, Kashrut. كمــا ننــبهم مــن كلمــة الكوشــر المرتبطــة مــع وجبــات الكوشــر 2ل للمــواد النجســةالمفتعــ
 على بعض المواد المحرمة وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل في مطلع هذا الفصل.

يالتــين فــي العــالم. بينمــا % مــن اإلنتــاج الكلــي للج44حــوالي  Porcine Gelatineالخنزيــر جلــد ويمثــل الجيالتــين المســتخلص مــن 
%، والمصادر األخرى للجيالتين تمثـل 27%، وجيالتين العظام الحيوانية تمثل 28يمثل  Bovine Gelatineجيالتين الجلد البقري 

1 .%  

مـدًة بسـيطة وبتكلفـة أقـل بكثيـر مـن طريقـة  حمـضويتميز الجيالتين من جلود الخنزير بسهولة استخالصه بطريقة النقع في ال    
  االستخالص من العظام أو جلود األبقار بالطريقة القاعدية.

  يرون أن ما تَغير عن طبيعته األصلية مما كان حراًم، فإنه يزول عنه اسم الحرمة.-وكذلك الحنفية 1
  َدْبغ الجلود النجسة تصًيُرَها طاهرة باإلستحالة، وهو أمر مفتعل. 2

 Gummyوحلويات الدببـة الصـغيرة لألطفـال ، Marshmallows المارش مالو مثلدم مادة الجيالتين في تحضير الحلويات وتستخ

Bearsالعلــك(أنــواع اللبــان  ، كمــا تــدخل فــي بعــض (Chewing Gum وحلــوى التــوفيز ، يــس كــريماآلفــي ، وToffees ، مســحوق و
، وفــي بعــض عصــائر Jelly الجيلــي، ومســحوق Gelatine Dessertمثــل الحلــوى الجيالتينيــة  Instant Dessertsالجــاهزة حلــوى ال

ويســـتخدم  .مو اللحـــبعـــض منتجـــات ، و Prawnsوالروبيـــان  حفـــظ الفاكهـــة، ومنتجـــات األســـماكالفاكهـــة كمـــادة مثخنـــة، وفـــي كســـوة و 
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، Cultured Milk Drinksوالمشــروبات المنتجــة مــن منتجــات األلبــان المخمــرة  Yoghurt منتجــات الــروبالجيالتــين أيضــًا فــي 
 Breadوبعــض دهانــات الخبــز  ،Marmalade، والمــرمالد Jamواآليســكريم، واألجبــان والزبــدة والمرجــرين قليــل الدســم، والمربــى 

Spreads.  

لتصـبح غيـر قابلـة  كمـادة ماسـكة لمسـحوق الـدواءو  األدويـة، )كبسوالت(محافظ وكمادة رئيسية لالعجائن، والكعك، والفطائر، في و 
فــي حــرارة الجســم، و  تحــت درجــةالشــرجية والمهبليــة ألنــه يــذوب  )اللبــوس(التحاميــل و  األقــراصكمــا هــو الحــال فــي للــذوبان الســريع 

  .، ومنتجات العناية بالشعر والجلدمعاجين األسنان، والمراهم، والكريمات

المـوفرة إجـراءات التفتـيش الغـذائي أو طـرق التحليـل  بإتبـاعإن تحديد نوع الحيوان الذي هو منشـأ الجيالتـين أمـر ال يمكـن تحقيقـه 
 فراتو . ويعتقـد بعـض العلمـاء بأنـه سـتت الحاضـر عـاجزًا عـن تبـين الحقيقـةومن هنا يجـد المسـتهلك نفسـه فـي الوقـفي المختبرات، 

يـري إلــى ة سـتتمكن مـن إثبـات منشـأ انتمـاء الجيالتـين البقـري إلـى الفصـيلة البقريـة والجيالتـين الخنز مسـتقبًال أسـاليب مختبريـة ذكيـ
وينفـي اسـتحالته إلــى مـادة أخــرى  ممـا يثبـت بــأن حقيقـة أصـل البــروتين التـابع لكــل فصـيلة مـازال موجــوداً  1فصـيلة حيـوان الخنزيــر

  .  مخالفة له االصل
  .ة كنغز كولج لندنجامع-رمضان أبوكنيشة العربي د.أ.  1

وبــالرغم مــن وجــود عالمــة "حــالل" علــى بعــض المنتجــات الغذائيــة إال أنــه توجــد فــي األســواق عــدد كبيــر منهــا يســتخدم فيهــا مــادة 
الجيالتــين ولكــن ال يــذكر علــى مالصــق عبواتهــا أنهــا تحتــوي علــى الجيالتــين مثــل بعــض (ولــيس كــل) خلطــات الشــوربة، والقهــوة 

، ومنتجـــات الشـــوكوالته، كمـــا تســـتخدم هـــذه المـــادة، أي Evaporated Milkخـــر والشـــاي ســـريعة التحضـــير، ومنـــتج الحليـــب المب
، وبواسـطة هيئـة سـالمة الغـذاء االيرلنديـة 2002الجيالتين، في تصفية بعض العصائر أثنـاء إنتاجهـا. ومـؤخرًا وبالتحديـد فـي عـام 

Food Safety Authority, FSAI الـدجاج، لمنـع صدور على قطع من فيليه ، تم اكتشاف مادة الجيالتين المستخلصة من الخنزير
  إنكماشها عند الطبخ، ولم يذكر على مالصق عيواتها أنها تحتوي على الجيالتين. 

للجيالتــين والتــي يمكــن أن تحــل محــل مــادة الجيالتــين "بــروتين النســيج الحيــواني" فــي المنتجــات التــي تتطلــب نباتيــة وهنــاك بــدائل 
، Manihotالغـــذائي والــــذي يســـتخرج مــــن  جـــذور نبــــات المنيهــــوت  Tapiocaء التبيوكــــة وجـــود الجيالتــــين. مـــن هــــذه المـــواد نشــــا

أنـــواع مـــن الصـــمغ العربـــي المدمجـــة مـــع   Carrageenanالنباتيـــة المعدلـــة كيميائيـــًا، وطحالـــب الكاراجينـــان  Pectins اتوالبيكتينـــ
Arabic Gum النباتية  أو الصموغVegetable Gums  مثـل صـمغ موسـع فـي حميـات تخفيـف الـوزن المثخنة والتي تستخدم بشـكل

 Gum Acacia، وصـمغ األقاقيـا Xanthan Gumوصمغ الزانثان ، Locust Bean Gum، وصمغ ثمرة الخروب Guar Gum الغوار

على الرغم من أن الجيالتـين يسـتخدم ألغـراض عـدة مـن قبـل و . Agar، والمادة الغروية المستخلصة من النباتات البحرية اآلجار 
قد بدأ ف Vegans لنباتيينلكبير ألنه يشكل قلق أيضا و استخدام الجيالتين القلق الديني في بسبب و ، المصانعمجموعة واسعة من 

  .عدد من المنتجاتالنباتية من الصموغ لالبدائل  الجيالتين حل محلي

، وهي عملية إنتاجية تشير إلى تسـخين النشـا  بوجـود الرطوبـة "المـاء" ممـا يـدمر Gelatinizationوال يوجد بأس من كلمة الجلتنة 
  نظام حبيبات النشا، ويجعلها قابلة المتصاص الماء أو "التميه" ويصاحب ذلك زيادة في اللزوجة. 

لمجبنــة فـي صـناعة الجــبن المــادة البروتينيـة اإلنزيميـة ا. وهـي Rennet/Renninاإلنفحـة (أو المنفحـة، أو البنفحــة) أو الـرنين  -ب
 أو ،بطــرق الهندســة الوراثيــة ميكروبيــةمــن مصــادر  تنــتجوقــد  ،تســتخلص مــن الجهــاز الهضــمي لمجتــرات صــغيرة راضــعةوالتــي 
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وقــد تكــون مــن مصــادر حيوانيــة لفصــيلة  )98الجــزء األول ص  -النــدوة الفقهيــة التاســعةأعمــال (تســتخلص مــن مصــادر حيوانيــة 
، أو مجهولــة مــن ناحيــة شــرعية ذبحهــا (يحتمــل أن تكــون مــن عجــول غيــر مذبوحــة )حيــوان الخنزيــريحتمــل مــن (مجهولــة الهويــة 

المنفحـــة والتـــي بـــدأ منهـــا إلنتـــاج البروتينيـــة المجبنـــة حســـب متطلبـــات الشـــريعة اإلســـالمية)، أو مجهولـــة مـــن ناحيـــة أصـــل المـــادة 
  .الميكروبية

لســائل المتبقــي مــن الحليــب بعــد الثــانوي لتعبيــر جــامع يشــير إلــى المنــتج  وهــو. Whey Powderأو   Whey الحليــبمصــل  -ج
  المنتجات الغذائية مثل الحلويات.وتستخدم في تطوير بعض  ،تنتج بفعل اإلنزيمات المجبنة صناعة الجبن

لتحســين  Animal Feed يوانيــةاألعــالف الحإنتــاج والمصــل وهــي تــدخل فــي  ،الــدم الكامــل، بروتينــه أو مشــتقاته مــن البالزمــا -د
، والســالمي Sausagesاللحــوم كالنقــانق  فــي بــالد الغــرب مثــل بعــض أنــواعبعــض أنــواع األغذيــة وفــي إنتــاج  ،مســتواها البروتينــي

Salamisبرجـــر ، وال Hamburger ، وشـــرائح اللحـــم المعـــدة للشـــويCutlets Meat Chops عجـــائن اللحـــم ، وMeat Pastes.  كمـــا
 Protein Flower، ومستحضـرات الطحـين بـالبروتين Piesالفطـائر و  ،Soupsأنواع الحساء إنتاج بعض تستخدم مشتقات الدم في 

Preparations ، وفي مستحضرات أغذية األطفالChildren Food Preparations،  المخبـوزات بعـض أنـواع في تصـنيع وBakery 

Articles والمخبــوزات المميــزة ،Fine Bakery Productsلكعــك ، مثــل الخبــز واCakes ، والفطــائرPies ، كمــا تســتخدم فــي بعــض
وحسـب قـوانين تلـك الـدول ال  ،Egg Albuminكبديل لزالل البـيض  Pudingsحلوى المهلبية الدول في إنتاج بعض الحلويات مثل 

مســتهلكين ملصـق العبـوة ممـا يجعـل األمـر أكثـر صـعوبة للمسـتهلكين فيهـا أو للبيانـات يسـتلزم بالضـرورة اإلعـالن عـن ذلـك علـى 
 في الدول المستوردة لتلك المنتجات.      

بعــض المكونــات ليســت ن إ. حيــث Lardذات األصــل الحيــواني ومنهــا الخنزيــر  Shortening/Fat/Tallowالــدهون والشــحوم  -هـــ
أقـل مـن (بعدم ذكر بعض مصادر الدهون للكميـات القليلـة منهـا مثل الواليات المتحدة األمريكية تسمح بعض الدول و  ٪100نقية 
" فيقال خالي من الدهون Freeوتسمح في هذه الحاالت باستعمال اإلدعاء "خالي" أي " ،وتعتبرها غير موجودة في المنتج )0.5%

مــن نــوع التــام للتــيقن و لــذا، مــل مــن المــادة الغذائيــة  100جــرام أو  100جــرام مــن الــدهون لكــل  0.5ولكــن فــي الواقــع يحتــوي علــى 
 Fatوخلـوه مـن أي مصـدر دهنـي آخـر غيـر مـذكور علـى ملصـق العبـوة يجـب أن يـذكر نسـب الـدهن المطلقـة  ،الـدهن المسـتعمل

Free  %) :100 ؛ أي:% زيـت نبـاتي نقـي100% نقـي (مثـل: 100ويفضل كتابة الكلمة  )دهون الخنزير% خاٍل من 100مثل% 

Pure Vegetable Oil( ..ويزداد األمر تعقيدًا ألن قوة هذه القوانين عادة تضعف مع المنتجات المخصصة للتصدير   

كمـا دهون تحت جلد الخنزير. وغالبًا ما تدخل في صناعة السجق أو النقـانق فـي بـالد الغـرب.  Fatbackوتعني الكلمة فات باك 
  . Mono & Di Glyceridesوالثنائية  الدهون األحاديةيدخل الدهن في صناعة الخبز األبيض خاصة األمريكي 

 ،المنتجــات الغذائيــة بــل يتعــدى ذلــك إلــى معــاجين األســنان علــى صــورة أمــالح الــدهون فــيوال يقتصــر اســتخدام الــدهون الحيوانيــة 
، ومستحضـــرات التجميـــل، ومنتجـــات العنايـــة بالبشـــرة خاصـــة التـــي تحتـــوي علـــى مـــواد مرطبـــة أو ملينـــة وصـــابون غســـل األيـــدي

Emollientsوفي بعض األحيان يشار إليها بمصطلحات علمية غير متعارف عليها لدى العامة ،.     
ويالحظ أن بعض هذه الكلمـات   Ham, Bacon, Pork, Lard, Sowbelly, Pepperoni, Animal Shorteningمشتقات الخنزير  -و

اول هـــذه الكلمـــات فـــي البلـــد الخـــالي مـــن منتجـــات . وال بـــأس بتـــدBaconو، Pepperoniأخـــذت تســـتخدم مـــع لحـــوم المواشـــي مثـــل 
  الخنزير. 
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  وفي اللغة األلمانية تستخدم الكلمات التالية للداللة على مشتقات الخنزير:
 Schwein, Schweinfleisch, Kasseler Rippchen, Rippchen, Schendfleisch, Schenhlrigppchen, Hackfleisch, 

Schweinfett, Speck, Grieben, Schwarten, Schmalz   

  وفي اللغة البرتغالية تستخدم الكلمات اآلتية:
 Banhade Porco, Tocinho, Tocinho Defumad, Banha De Porco  

أو مـن  ،أن تكون من مصدر حيواني ما لم ينص بصراحة أنها من مصدر نباتي يحتمل بدرجة عاليةمركبات وأمالح دهنية  -ز
، ومثبتــات Emulsifiersغذائيــة تســتخدم فــي تصــنيع المنتجــات الغذائيــة مثــل مــواد اســتحالب  هــذه المــواد هــي مضــافاتو  ،الســمك

Stabilizers ،ومغلظـات التكـوينThickeners  ،وملونـات Colors ،وحـوافظPreservatives  ،ومـواد مفرقـة Anti caking Agents ،

  . Flavour Enhancers ومعززات النكهة، Flavor Enhancersمعززات الطعم و 

المـواد المحرمـة والنجسـة فـي  :ومصدر المعلومات ندوات المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية اإلسـالم والمشـكالت الطبيـة المعاصـرة
والتواصــل الشخصــي بالعلمــاء المســلمين حيــث يمكــن معرفــة أصــل المــواد،  The Merck Indexالغــذاء والــدواء، ودليــل الميــرك 

وشـــبكات ي دول الغـــرب، أو مـــع المؤسســـات اإلســـالمية المتخصصـــة بالغـــذاء والتغذيـــة، المتخصصـــين فـــي الغـــذاء والموجـــودين فـــ
ويجـب أن يـذكر  .والتي تنبه من تواجد المضافات الغذائيـة ذات األصـل الحيـواني Vegetariansاإلنترنت الخاصة بالخضراواتيين 

بانيـة) أو حيوانيـة مباحـة (كالسـمك والحليـب) أو على بيانات ملصق العبوة مصادر تلك المركبات إذا كانت غيـر حيوانيـة (مـثًال ن
  هي:هذه المركبات و إصطناعية  من مواد أولية غير حيوانية 

Carbon black E153 
Potassium nitrate E252 
Calcium Phosphates (i) Monocalcium Phosphate (ii) Dicalcium Phosphate (iii) 
Tricalcium Phosphate 

E341 

Glycerol, Polyoxyethylene (8) stearate E422 
Polyoxyethylene (40) stearate E430 
Polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate (polysorbate 20) E431 
Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate (polysorbate 80) E432 
Polyoxyethylene (20) sorbitan monopalmitate (polysorbate 40) E433 
Polyoxyethylene (20) sorbitan monostearate (polysorbate 60) E434 
Polyoxyethylene (20) sorbitan tristearate (polysorbate 65) E435 
Glycerol esters of wood rosins E436 
Sodium, potassium and calcium salts of fatty acids E445 
Magnesium salts of fatty acids E470a 
Mono- and diglycerides of fatty acids (glyceryl monostearate, glyceryl distearate) E470b 
Acetic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids E470c 
Lactic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids E470d 
Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids E470e 
Tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids E470f 
Acetic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids  E472a 
Lactic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids E472b 
Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids E472c 
Tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids E472d 
Mono- and diacetyl tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids E472e 
Mixed acetic and tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids E472f 
Mono- and diacetyl tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids E473 
Mixed acetic and tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids E474 
Sucrose esters of fatty acids E475 
Sucroglycerides E476 
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Polyglycerol esters of fatty acids E477 
Polyglycerol polyricinoleate E478 
Propane-1, 2-diol esters of fatty acids, propylene glycol esters of fatty acids E479b 
Lactylated fatty acid esters of glycerol and propane-1 E481 
Thermally oxidized soya bean oil interacted with mono- and diglycerides of fatty acids E482 
Sodium stearoyl-2-lactylate E483 
Calcium stearoyl-2-lactylate E491 
Stearyl tartrate. Sorbitan monostearate E492 
Sorbitan monolaurate E493 
Sorbitan monooleate E494 
Sorbitan monopalmitate E495 
Sorbitan tristearate. Stearic acid (Fatty acid) E570 
Magnesium stearate, calcium stearate E572 
Guanylic acid E626 
Disodium guanylate, sodium guanylate E627 
Dipotassium guanylate E628 
Calcium guanylate E629 
Inosinic acid E630 
Disodium inosinate E631 
Dipotassium inosinate E632 
Calcium inosinate E633 
Calcium 5'-ribonucleotides E634 
Disodium 5'-ribonucleotides E635 
Glycine and its sodium salt E640 
L-cysteine E910 
L-cysteine hydrochloride E920 
L-cysteine hydrochloride monohydrate E921 
Cholic Acid E1000 

أن تكــون مـن مصـدر حيـواني مـا لـم يــنص بصـراحة علـى أنهـا مـن مصـدر نبــاتي أو  قليلـةيحتمـل بدرجـة مضـافات غذائيـة  -ح
  ميكروبي مثل:

Fatty acid esters of ascorbic acid, Ascorbyl palmitate, Ascorbyl stearate E304 
Lecithin E322 
Ammonium phosphatides E442 
Mono- and diglycerides of fatty acids (glyceryl monostearate, glyceryl distearate) E471 
Monosodium Glutamate, MSG E621 
Mono Potassium glutamate E622 
Calcium Diglutamate E623 
Mono Ammonium Glutamate E624 
Magnesium Diglutamate E625 
Hydroxy propyl distarch glycerine E1441 
Glyceryl triacetate (triacetin) E1518 
Propylene glycol E1520 

  مضافات غذائية من عظام وجلود الحيوانات مثل الجيالتين (أو كوالجين) وملح العظم:  -ط
Gelatin E441 
Bone Phosphate E542 

 

  مضافات غذائية من الحشرات مثل:  -ي
Cochineal, Carminic acid, Carmines 

غذاء الوفي  المصنعة، الدواجن ومنتجات والنقانق اللحوم في ى الكوشينيلعل العثور يمكن
E120 
 
 
 



6 
 

في و  ،Marinadesاللحم  كما يتواجد في نقع  ، Surimiالسوريميالياباني المنتج من السمك 
 وتغطية ،Toppings الكيك والحلويات تغطيةفي و  المخابز ومنتجات الكحولية، المشروبات

وفي الحلويات المصنوعة من  والمربيات الفطائر ةحشو في و  ،Icings الناعم السكر
 من وغيرها الشيدر جبن أصناففي و  رائعصوال المشروباتكذلك يتواجد في و  الجيالتين
في المتوسط يستهلك اإلنسان و . الحلوياتيتواجد أيضًا في و  والصلصات، األلبان منتجات

  الكوشينيل في السنة. من عن طريق طعامه حوالي قطرتين
 

Ponceau 4R, Cochineal Red A, Brilliant Scarlet (Cochineal Red A  (  إذا إستعمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E124 

Shellac E904 

  ) مثل:شمع العسل(مضافات غذائية من مصدر حيواني  -ك
Beeswax, White and Yellow E901 

  ) مثل:الصوف مشح(مضافات غذائية من مصدر حيواني  -ل
Lanolin, Sheep Wool Grease E913 
 

  :أنتجت بإستخدام إنزيم خنزير مثلمضافات غذائية  -م
 

Aspartame E951 

. وتســتخدم مــادة الفــانيال فــي صــناعة Vanillinمــن نبتــة الفــانيلين  Vanilla مــواد تســتخلص بواســطة الكحــول مثــل: الفــانيال  -ن
صــنف أي عالقــة بمــن الفــانيال ولــيس لهــذا الصــنف  ،Bourbonوهنــاك أنــواع مــن الفــانيال ومنهــا بوربــون  والحلويــات. األيــس كــريم

  بوربون.نفس اإلسم الويسكي والذي يحمل 

والـذي ال يعلـن عنـه بصـراحة  Hidden Ingredientsوهـو المكـون التصـنيعي المسـاعد والخفـي   Ethanol الكحـول اإليثيلـي  -س
كوســط مــذيب لــبعض %) 100(أي أن عمليــة تبخيــره هــي ليســت تبقــى منــه شــيء ســتعمل، أو اإذا علــى بيانــات ملصــق العبــوة. فــ

وفـي  Food Flavorsالنكهـات و  Food Colorsكـاأللوان   Food Additivesالمضافات الغذائية مثل  Raw Materialsالمواد األولية 
أو فـي صـناعة الخـل الطبيعـي حيـث ال تكـون عمليـة التحـول الكيميـائي تامـة ال بـد  Flavored Drinksبنكهـة المشـروبات صناعة 

  وأن تلقى إهتمامًا خاصًا لدى المراقبين على مدى شرعية األغذية المستوردة أو المنتجة محليًا.

قليلة جدًا فـي بعـض الحلويـات والشـيكوالتات المنتجـة فـي بـالد الغـرب، حيث تتواجد بكميات الخمور ومرادفاتها شراب النبيذ و  -ع
  :فمن مرادفات تلك األشربة هو التالي

Wine, Champagne, Brandy, Cognac, Burgundy, Whiskey/Whisky, Bourbon, Gin, Scotch, Beer, Rum, Bordeaux, 
Martini, Malt Liqueur, Vermouth, Vodka, Bronx Cocktail, Liqueur, Mescal, Marc, Maraschino, Rhome, Alcohol, 
Rakia Or Rakija, Lager, Ale, Stout, Porter, Spirits, Sake, and Kirsch or Kirschwasser. 

 Chocolateفي مادة  Liqueursكلمة  ولكن ،أن المنتج يحتوي على الكحول Chocolate Liquor في مادة  Liquorوال تعني كلمة 

Liqueurs  والكاكاو ومكونات أخرى. كحول ممزوج بشراب السكرالتحتوي على  
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المنـتج مـن حليـب االبقـار والمـاعز واألغنـام وهـو شـراب مـن اللـبن  Kefir, Kaffir, Kefyrحليـب الكفيـر ومن المشروبات الكحولية 
منـتج مـن حليـب الفـرس المختمـر ويعـد ال Koumiss, Kumisالمختمـر ومعـروف فـي بـالد البلقـان والقوقـاز. وكـذلك حليـب كـوميس 

أيضــًا مــن المشــروبات الكحوليــة المحرمــة والتــي يعتمــد فــي إنتاجهــا علــى تخميــر ســكر الحليــب (الالكتــوز) بواســطة خلــيط الكفيــر 
Kefir Grains ) فينــتج عنهــا حمــض الالكتيــك وغــاز ثــاني  والســكر والبــروتين نــوع)  25نــوع) والخمــائر ( 30المكونــة مــن البكتريــا

%). وتعتمــد نســبة الكحــول المنتجــة فــي تلــك األلبــان علــى درجــة حــرارة ومــدة التحضــين 2-1أكســيد الكربــون والكحــول اإليثيلــي (
ويمكن شم رائحة الكحول المميزة من هذه المنتجات. ويطلق على المنتجات التي تحتـوي علـى مـواد سـكرية ويسـتخدم فـي إنتاجهـا 

وتعنـي أغذيـة صـحية إلحتوائهـا علـى بكتريـا مفيـدة   Probioticsأطعمـة البروبـايوتيكسير بخليط الكفير مثل ماء الكفير وجبن الكف
  للصحة.

وقد تـم اإلدعـاء أن أحـد وجباتهـا  Kobe Beefومؤخرًا، إنتشر صيت قطع من لحوم أبقار يابانية األصل تسمى بلحوم أبقار كوبي 
ة كحوليـة ومعاملتهـا بطريقـة معينـة تـوفر لحـوم عاليـة الجـودة، ولكـن الغذائية مشروب البيرة الكحولي لإلعتقاد بأن تغذيها علـى بيـر 

  Tajima-Ushiأوشـي -تبـين بـأن هـذا اإلدعـاء غيـر صـحيح. وتسـمى األبقـار التـي يسـتخلص منهـا تلـك القطـع مـن اللحـوم تاجيمـا
  .  Wagyuوهي أبقار من فصيلة واجيو

المبـاع فـي دول  Beagleوتعتبر من المضافات الغذائيـة وهـي حبـوب تضـاف علـى الكعـك  :Poppy Seeds حبوب الخشخاش -ع
فبينمــا تســتعمل هــذه الحبــوب إلضــفاء  ،الغــرب مثــل حبــوب السمســم ومــؤخرًا أصــبحت جــزء مــن صــناعة الكعــك فــي الــبالد العربيــة

ولجلب شعور بالبرد للمستهلك بعد االنتهاء من استهالكها إال إنه يمكن أن يفشل متناولوهـا اختبـار  ،شكل جذاب لمنتجات الكعك
بعــد تناولهــا ولكــن فقــد الــوعي تواجــد مــواد مخــدرة (األفيــون والكــودائين فــي دمــائهم. وبــالرغم مــن ذلــك فــإن هــذه الحبــوب ال تســبب 

رام/مــل جنانو  300مســموح بهــا دوليــًا (الغيــر دل أو تزيــد عــن الكميــة تعــا ،الــدم كميــة مــن األفيــون فــي تــراكمممكــن أن تتســبب فــي 
  دم). 

مسـتحلب الـديتوم خاصـة ، الـدهن تركيبـة محسـنات عجـين الخبـز : يـدخل فـيDough Conditioners محسـنات عجـين الخبـز -ف
DATEM, Diacetyl Tartaric (Acid) Ester of Monoglyceride حـالل ن و دههـذه الـكـون مصـادر يبـد أن  ولكـي تكـون حـالًال ال

ومـن أمثلـة . )الخنزيرأو حيوانية حالل (أي أن ال تكون من دهون حيوانـات التـي تحـل تـذكيتها كـنباتية موثقة أي يجب أن تكون 
  . من مصدر حالل موثقأن يكون أيضًا ينبغي والذي  مصل الحليبمحسنات عجين الخبز 

تينـــات التـــي تنتجهـــا بعـــض أنـــواع األســـماك وهـــي فئـــة مـــن البرو  :,AFPs Antifreeze Proteins بروتينـــات مضـــادة للتجمـــد  -ص
 السـيما ،حمايـة األنسـجة مـن التلـف خـالل فتـرة التجميـدلتسـتعمل هـذه البروتينـات تجاريـًا لبكتريـا. و والفطريـات والنباتـات وا والحشرات

حيـــث ها للمنتجـــات الغذائيـــة وخاصـــة األيســـكريم ضـــافتمــا تـــم إذا إ المنتجــات الغذائيـــة حيـــث يـــتم بواســـطتها إطالـــة فتـــرة صـــالحيتها. و 
وعلــى المســتوى  .Ice Structuring Proteins, ISPsتكتــب تحــت المســمى  هــافإنأعتمــدت مــن قبــل هيئــة الغــذاء والــدواء األمريكــي 

  .باستخدام الفطريات اإلنتاجي، يتم إستخالص هذه البروتينات من األسماك ومن ثم مضاعفتها بطرق الهندسة الوراثية

كمكمـل غــذائي  Glucosamine جنبــا إلـى جنـب مــع الجلوكـوزامين تسـتعملو : Chondroitin Sulfatesكبريتـات الكونـدرويتتين  -ق
بشـــكل  الجلوكـــوزامينهـــو غضـــاريف الحيوانـــات بينمـــا مصـــدر  الكونـــدرويتتينومصـــدر . Osteoarthritisلمعالجـــة هشاشـــة العظـــام 

   رئيسي من الهياكل الخارجية للقشريات البحرية كالروبيان. 
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مصـدرها  تحتوي على عنصر النيتروجين: وهي مركبات نووية ذات قواعد Nitrogenous Basesالنيتروجينية  القواعدمركبات  -ر
كمضـافات هـذه المركبـات  وتسـتعمل. RNAأو حمـض الريبـوز  DNAالمادة الوراثية للحمض النـووي الرايبـوزي منـزوع األكسـجين 

وتعني باللغة اليابانيـة  Umamiالطعم (النكهة) خاصة في توفير المذاق األساسي الخامس وهو المذاق "أومامي"  لتحسينغذائية 
بشـكل  هـذه المركبـات تسـتخدمو  .الحلـو والحـامض والمـر والمـالحالمذاقات األساسية األخرى وهي: "طعم لذيذ" جنبًا إلى جنب مع 

الوجبــات وفــي  ،Packet Soupمنتجــات الحســاء المعبئــة فــي أكيــاس و  الــرزو المكرونــة كالتحضــير  ةســريعالمنتجــات أساســي فــي 
ومـن أمثلـة . Cured Meatsاللحـوم المقـددة منتجات وفي  ،الخضروات المعلبة في عبوات معدنيةفي و  ،ائق البطاطسقر الخفيفة ك

وجـــوانيالت ثنـــائي  E627أو أمالحـــه كجـــوانيالت ثنـــائي الصـــوديوم  Guanylic Acid, E626 وانيليـــكجحمـــض الهـــذه المركبـــات 
 إينوزينـات الصـوديومثنـائي وأمالحـه ك Inosinic Acid, E630 حمـض اإلينوزيـك. و E629وجـوانيالت البوتاسـيوم  E628البوتاسـيوم 

E631  إينوزينـــــــات البوتاســـــــيومثنـــــــائي و E632   ٕاينوزينـــــــات الكالســـــــيومو E633 .يوتيـــــــدات الكالســـــــيومريبونوكلوال Calcium 5'-

Ribonucleotides, E634  ريبونوكليوتيـداتال صـوديومثنـائي و E635 مثـل الحيوانـات مـن اساسـا. ومصـادر هـذه المركبـات النوويـة 
 واألسماك ولكن يمكن أيضًا إنتاجها صناعيًا بطرق الهندسة الوراثية.  الخنازير

أو أمالحــه  Glutamic Acid, E620مكلفــة الــثمن فإنهــا ال تســتخدم بشــكل مســتقل عــن حمــض الغلوتاميــك  المركبــاتهــذه  وألن
أحـادي جلوتومـات و  E622 أحادي جلوتومات البوتاسـيومو  MSGباسمه المختصر  ةوالمعروف E621 أحادي جلوتومات الصوديومك

ذا لـم يظهـر علـى قائمـة المحتويـات وإ التـي تسـاهم أيضـًا بمـذاق األومـامي.  E625 يومسـلوتومـات المغنيثنـائي جو  E623 األمونيـوم
 يحتـوي عليـه مثـل بـروتينموجـود فـي القائمـة حمض الغلوتاميك أو أمالحه فمن المحتمل أن يكون موفر كجـزء مـن عنصـر آخـر 

 .الصويا صلصة أو الخميرة مستخلص أو البارميزان أو جبنة المصنعة الصويا

  لمصنعةاللحوم ا -ثانياً 

دخل فـي مكوناتهـا اللحـوم أو يـمستخلصـة مـن  Food Basesقواعد أطعمة الطهـو وتشمل اللحوم المعلبة والمصنعة ومشتقاتها، أو 
. وبـــالرغم مـــن أن بعـــض هـــذه كـــزة والســـائلة والمكعبـــات الجافـــةالمعجنـــات والمعلبـــات المر لتحضـــير طبخـــات ســـريعة ك أو منتجاتهـــا

تصــنع فــي بــالد إســالمية إال إن المــواد األوليــة  ،)المســتعملة فــي تحضــير المــرق والشــوربات(المنتجــات خاصــة المكعبــات الجافــة 
قد يكون مصدرها مـن بـالد غيـر مسـلمة دون علـم المسـتهلك ويكتـب عليهـا  ،خاصة لحوم الدواجن أو البقر ،الداخلة في تصنيعها

  صنع في ذلك البلد العربي.
 


