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waniu preparatow białek sojowych.

Materiał imetody

peklujące: 0,015% NaNO,, 0,050^ kwasu

asko oraz 2,5oń NaCl w wariancie 1 lub 1,5%

NaC tach}-4 (w stosunku do masy farszu),

- przyprawy: 0,Ioń pieprzu naturalnego , 0,Io/o pieprzu

ziołowegb, 0,0Soń gałki muszkatałowej (w stosunku do

masY farszu)' 
białkowe w ilo-- uwodnione (w stosunku 1 :5) preparaty

ści l2oń (w wariancie 3 - lzolat sojowy, w wariancie 4 -



koncentrat sojowy); tJ.2% suchego preparatu, w stosunku
do masy surowców mięsno-tłuszczowych,

- wodę (w postaci lodu) w 1lości 25%" (w stosunku do
masy surowców mięsno-tłuszczowych).

Kutrowanie prowadzono przez 4 min. Najpierw kutro-
wano surowiec mięsny z uwodnionym preparatem białko-
wym, substancjami peklującymi, przyprawami i częścią
lodu przez 2 min. Następnie dodawano słoninę oraz resztę
lodu i kutrowano kolejne 2 min. Przygotowanym farszem
napełniano osłonki naturalne (O 32 mm) ptzy ttżycillręcz-
nej nadziewarki tłokowej i osadzano 1 h na wisząco, w temp.
20oC. Po tym czasie batony kiełbas poddawano obrobce
termi cznej w lab oratoryj nej komorze w ędzaliczo -p ar ze!-
niczej firmy Jugema (wędzenie dymem gorącym - 40 min.
temp. 45-70"C, parzenie - do osiągnięcia w centrum geo-
metrycznym batonu temp.72"C). Gotowy wyrób wychła-
dzano w chłodni w temp. 4-6"C przez około 24h.

W ki ełb as ach o znaczano: p odstawowy skład chemi czny
- zawarlość wody (l0), białka (73), tłuszczu (l1) i chlor-
ków (l2), zawartość nitrozylobarwnikow oraz barwników
ogółem metodą Hornsey'a (3) oIazpaTamętry tekstury przy
llżycilt maszyny wytrzymałościowej ZWICKI typ II20.
Barwę kiełbas oceniano równtęż metodą odbiciową przy
uzyciu spektrometru CR-200 firmy Mi-
nolta. Oszacowano trzy parametry bar-
wy: wartość a* odpowiadającąbarwie
czerwonej, bx - odpowiadającą bar-wie
żółtej, Lx - jasność bar-wy, w próbkach
kiełbas przed i po 30-minutowym na-
świetlaniu zarówkąo mocy 40 W. Okre-
ślano równiez ubytki termiczne kiełbas
orazwydajność produktu w stosunku do
masy surowców mięsno-tfuszczowych.
Kiełbasy poddawano ocenie organolep-
Ę c znej, któ ra uwz g1 ę dniała p ożądalno ś ć
następujących wyróżników: batwy na
przekroju, zapachlt, smaku i konsysten-
cj i, oceniany ch przez 6-osobowy zespół
wg skali 5-punktowej. Przeprowadzono
r ównięż badania mikrobio1o giczne kieł-
bas, w ktorych oznaczano.. obecność
bakterii z grupy coli, pałeczek Salmo-
n el l a, gr onkowców chorobotwó r czy ch,
laseczek beztlenowych przetrwalnikuj ą-
cych oraz dodatkowo ogólną liczbę
drobnoustrojów. Doświadczenie wyko-
nano w 8 powtórzeniach. W czterech
ostatnich seriach, po 7ż h przechowy-
wania w chłodni (temp. 4-6"C), w kieł-
basach oznaczano ponownie parametry
barwy metodą odbiciową oraz palame-
try tekstury.

Wyniki i omówienie

Ubytki termiczne kiełbas były ty-
powe dla tego asortymentu i wyno-
siły średnio 6,5-J,OYo. Wydajność
kiełbas kontrolnych (liczona w sto-
sunku do masy surowców mięsno-
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tłuszczowych) kształtowała się na poziomie 116,5-

nego preparata zo przez jego
białka iutrzymana Warto pod-
kreślić, że w przep h uwodnie-
nie preparatów (1:5) było .vqyższę niż najczęściej sto-
sowane wprzemyśle mięsnym lub w badaniach innych
autorów.

Znajomośó składu chemicznego gotowego wyrobu
jest istotna zarówno z punktu widzenia konsumenta,
jak i producenta. Konsumentowi pozwala dokonać
Wyb
wan
czu.
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Ryc. 1. wpływ preparatów białek sojowych i obniżonej ilości Nacl na ubytki ter-
miczne i wydajność drobiowych kiełbas drobnorozdrobnionych
Objaśnienie:jak w tab, 2
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Ryc. 2. wpływ preparatów białek sojowych i obniźonej itości Nacl na podstawo-
wy skład chemiczny drobiowych kiełbas drobnor,ozdrobnionych
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Uzyskane w niniej szych badaniach
wyniki (ryc.2) wskazują ze wytwo-
rzonę kiełbasy spełniały wymagania
PN - dla wędlin drobiowych (14).
Wprowadzenie uwodnionych prepa-
ratów białek sojowych do kiełbas z
I,5oń dodatkiem NaCl przyczyntło
się do niewielkiego wzrostu zawar-
tości wody i białka, a jednocześnie
obnizeni a zawarto ś ci tŁLlszc^L (o oko-
ło 2 jedn. proc.), co jest zjawiskiem
korzystnym z punktu widzenia kon-
sumentów.

Barwa przetworów mięsnych sta-

nowi istotny wyroznik ich jakości.
Jest ona jednym ze wskaźnikóq na

ocenia
się, ze
ch po-

woduj e rozjaśnienie barwy przetwo-
row mięsnych, ponadto obnlżenię za-
wartości soli kuchennej moze opoź-
niać proces tworzenia nitrozylobarw-
nikow, skutkiem czego moze być do-
datkowe poj aśnianie barwy prodŃtu.

Miernikiem prawidłowości prze-

kow do ogolnej ilości barwników.
Stopień przereagowania barwników
hemowych kształtuj ący się na pozio-
mie 50% jest konieczny, aby zapew-
nic pożądanąt trwałąbarwę peklo-
wanego mięsa (15).

Stopień przeleagowania barwni-
kow w kiełbasach kontrolnych wy-
niosł średni o 56,4-59,6oń. Przy czym
był on nieco wyższy w kiełbasach z
2,5oń dodatkiem soli kuchennej, w
porównaniu do kiełbas z I,5oń dodat-
kiem NaCl (tab. 1). Wyniki te potwier-

ze dodatek izolatu lub koncentratu
białek sojowych obniza nieco stopień
przereagowania barwników.

Obniżenie ilości NaCl z 2,5 do
I,5oń nię różntcow ało barwy kiełbas
drobno rozdrobnionych, ocenianej
metodą odbiciową (tab. 2). Nie za-
obserwowano również istotnego

Tab. 1. wpływ preparatów białek sojowych i obniżonej ilości Nac| na stopień

p."...ugo*uniabarwników hemowych w drobiowych kiełbasach drobnorozdrob_

nionych

objaśnienie: a jednakowe 1itery oznaczająbrak statystycznie istotnych różnic pomię_

dzy warlościami średnimi przy a < 0,05

Tab.2. wpływ preparatów białek sojowych i obniżonej ilości Nacl na barwę dro_

biowych tieiuaś drbbnorozdrobnionych (przed i po 30-minutowym naświetlaniu)

objaśnienie: a_b różne liIery oznaczają statystycznie istotne różnice pomiędzy wafio_

ściami średnimi przy a < 0,05

Tab. 3. wpływ preparatów białek sojowych i obniżonej ilości Nacl na barwę dro_

biowych ńiółlu. diobnorozdrobnionych (po 24 i 72 h przechowywania)

wpływu dodatku prep aratów białek s oj owych, n a p ar a-

Ńtiy barwy kiółbas, co przęczyłoby poglądom. o

niekórzystnym wpływie stosowania tych preparatów
na barwę przetworów mięsnych.

Naświetlanie próbek kiełbas, ntęzależnte od wiel-
kości dodatku NaCl orazrodzaju preparatu białek so-
jowych, spowodowało istotne statystycznie obnizenie
trednich wartości parametru a* oraz wzrost średnich

Kiełb asa

kontrolna l kontrolna Izizolatem
2,5% NaCl I t,sv. tlacl I t,sv" ruacl

z koncentlatem
1,5% NaCl

Zawarlość barwników ogółem

[ppm heminy]

Zawartość nillozylobarw ników

[ppm heminy]

Stopień przereagowania
baruników [%]

101,2 a

59,8 a

59,6 a

99,0 a

55,9 a

56,4 a

1 03,1 a

55,2 a

54,1 a

105,8 a

53,4 a

51,4 a

Parametry baruy

Kiełbasa

kontrolna l kontrolna I zizolatem
2.5% NaCl I l,sv. 1,1aclI l,sv" tlacl

a* - przed naświetlaniem

a* - p0 naświetlaniu

b- - przed naświellaniem

b* - po naświetlaniu

L* - przed naświetlaniem

L* - po naświetlaniu

13,6 a

12,3 b

11,2 a

12,8 b

69,8 a

69,6 a

13,9 a

12,4 b

10,8 a

12,3 b

70,1 a

69,8 a

13,4 a

11,9 b

11,1 a

12,8 b

69,2 a

68,8 a

13,7 a

11,9 b

11,3 a

13,0 b

70,5 a

70,2 a

Parametry barwy

Ki

kontrolna l tontrolna l

2,5% NaCl It,sv. tlaclI

ełbasa

z izolalem l z koncentralem
1,5% NaGl I t,sv. tlacl

a--po24h

a* - po72h

b*-po24h

b--po72h

L--po24h

L--po72h

12,0 a

11,6 a

11,3 a

11,1 a

70,6 a

71,0 a

12,6 a

12,0 a

10,7 a

10,7 a

71,8 a

71,0 a

12,2 a

11,5 a

11,2 a

11,0 a

70,4 a

70,2 a

12,9 a

11,5 a

10,9 a

11,3 a

72,0 a

71,8 a

Objaśnienie:jak w tab. 1



kiełbasa kontrolna
1,5% NaCl

kiełbasa z izolatem
1,5% NaC!

kiełbasa z koncen-
tratem 1,5% NaCl

rTwardość po72h wTwardość po2Ąh

kiełbasa kontrolna
2,5% NaCl

Ryc. 3. wpływ preparatów białek sojowych i obniżonej ilości Nacl na twardość
drobiowych kiełbas drobnorozdrobnionych po 24 i 72 h przechowywania
Objaśnienie: a-c różnę Ittery oznaczają statystycznie istotne róznice pómiędzy wafio-
ściami średnimi przy a < 0,05

Tab. 4. wpływ preparatów białek sojowych i obniżonej ilości Nacl na wyniki
oceny organoleptycznej drobiowych kiełbas drobnorozdrobnionych

powtarzalne i wolne od zmienności
wyłvoĘłvanych czynnikami psycho-
logicznymi, fizjologicznymi i śro-
dowiskowymi, które nie pozostają
bez wpływu na reakcje zmysłowe
człowieka.

Twardość kiełbas kontrolnych z
2,5oń do datkiem NaC l wyrosiła śred-
nio 63,5 N. Zmniejszenie ilościNaCl
do I,5Yo wpłynęło istotnie na obni-
żęnię twardości, czyli pogorszenie
tekstury kiełbas (ryc. 3). Wprowadze-
nie uwodnionych preparatów białek
sojowych ptzyczyniło się do dalsze-
go obniżenia twardości, Po prze-
chowyrvaniu kiełbas (7 2 h w warun-
kach chłodn iczy ch), zaob s erwowano
istotny statystycznie wzrost twardo-
ści kiełbas (średnio o I0-20%o), bez
względu na wielkość dodatku NaCl
oraz rodzaj preparatu białek sojo-
lvych (ryc. 3),

Srednie noty za barwę i zapach
kiełbas kształtowały się na zbliżo-
nym poziom ię, niezilężnie od dodat-
ku preparatów białek sojowych oraz
różnej ilości NaCl (tab. 4). Noty za
smak i konsystencję kiełbas z I,5Yo
dodatkiem soli kuchennej były nieco
niższe od tych, do których dodawa-
no 2,5Yo NaCl. Przy czym można za-
lw aży c, ze wprowa dzęnię uwodnio -
nych preparatow białek sojowych nie
było wyczuwalne smakowo, ani nie
róznicowało konsystencji kiełbas
(tab. 4). Stwierdzono pewną zalęż-
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Objaśnienie:jak w tab. 2

wartości parametru b* (tab. 2). Ozriaczato, ze naświe-
tlanie powodowało niekorzystne zmiany barwy kieł-
bas z mięsa drobiowego - udział barwy czerwonej
malałna korzyść barwy żółtej.Może to być powodem
mniej szej akc eptacj i te go r o dzaju wyrobów przez kon-
sumentów i wskazuje na koniecznośc zabezpieczania
ich przed wpły,lvern ś wtatła.

Ważna j est równiez stabilność barwy przetworów
mięsnych_ Nawet w kiełbasach nietrwaiyóh musi ona
byc zachowana przez kilka dni przechowywania w
warunkach chłodniczych. Parametry barwy kiełbas
9?\a9zane po 24 i ]2 h przechowylvania w temp, 4-
6"Ckształtowały się na zbliżonympoziomie (a6. :;,
jedynie wartości parametru a* ulegały nięznacznemu
obniżeniu. Oznacza to, że kiełbasy takie można pr ze-
chowywaó pr zęz 7 2 h w warunkach chło dniczy ci b ęz
pogorszenia ich barwy.

Istotną rolę w kształtowaniu jakości gotowego wy-
robu odgrywająjego cechy odbierane zmysłami czu-
cia, do których należy między innymi tekstura. Obiek-
tywne pomiary instrumentalne tekstury mają pewną
przewagę nad oceną sensoryczną, gdyż są bardziej

$iiltiił,i";
eryzowaĘ się

turą która j ednocześnie była bar dziej
oceniaj ący ch niż kiełbasy z obniżoną
5%).

Jednym iiprzy-
datności d
czenia ich ":Ś:iil
obecność drobnoustroj ów chorobotwórczych, Wlmiki
uzyskane w niniejszej pracy wskazują ze w kiełba-
sach z mięsa drobiowego możliwe jest obnizenie ilo-
ści NaCl do I,5oń, przy zac jako-
ści mikrobiologicznej, Nie wntęż
pogorszenia j akości mikrobio1o gicznej kiełbas na sku-
tek wprowadzenia prep aratów biał
no izolatu,jak i koncentrafu. Og
ustrojów w kiełbasach doświadczalnych była dość
zróżnicowana i wynosiła od 5,5x103 do 1,4xl0a bak-
terii , Obowiązując ajuprze-
pisy nie określają zyszcze-
nia i mikroflorątle jednakz



za granrcę dopllszczalną 105 drob.
amiĆ kiełbasy drobnorozdrobnionej

zują że pewnym rozwiązantem mogłoby by9 równo-
czesne zastosowanie preparatow białęk sojowych i
hydrokoloidow ( l ).
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kształtowania produkcji zwierzęcej oraz występowanla 1

zwalczania chorób zwierzęcych, w tym izoonoz.
W tomie I przedstawiono występowanie poszczególnych

chorób zakaŻny ch zw |erząt udomowionych i dzikich, Ma-
teriał jest uszereg
tabele informacyj
golnych krajach,
według ustalonej
dług ich znaczenla epidemiolo giczne go.

Jist to w sumie wartościowe opracowanie, dające kom-
pleksowy obr az nt. stanu zdrow ia zw ier ząt n a świ ec ie,


