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peklujących w przetworach mięsnych jest możliwe, ale
nie pozostaje bez wpływu na właściwości technolo-
giczne mięsa i trwałośc gotowych wyrobów. Produkty
takie powinny być dodatkowo zabezpieczane przed
niekorzystnymi zmianami j ako ści.

Kons ekwen c1 ą zap otr zeb owani a na pro dukty żyw -
nościowe o cechach świezych surowców jest rozwój
technologii żywności o maĘm stopniu przetworzenia.
W celu uttwalenia wymaga ona stosowania łagodne-
go ogrzewania lub zastosowania nietermicznych me-
tod utrwalania (4). Jedną z taktch metod utrwalania
j est technika wysokich ciśnień (UHP - Ultra High Pres-
sure) (9, 23). We wcześniejszychbadaniach własnych
(8) stwierdzono, że zastosowanie ciśnień rzędu 300,
400 i 500 MPa nie ma negatywnego wpływu na wła-
śc iwo ści fizykochem iczne j s ensoryczne gotowanych
szynek wieprzowych, nie zapewnia 1ednak zachowa-
nia dobrej jakości mikrobiolo gicznej podczas przecho-
wywania. Natomiast zastosowanie ciśnienia 600 MPa

Konsument oczekuje obecnie produktów bardzo
dobrych jakościowo ,bezpiecznych i o wysokiej war-
tości odzyłvczej, nie zawterających środków konser-
wujących (13). Od dawna wskazuje się na potencjalne

^.zyft6 zdrowotne, wynikające ze stosowania azoty-
nu. Elimrnacja lub ograniczenie wielkości dodatku
azotynl sodu w procesie peklowania mięsa jest tema-
tem dyskusyjnym od prawie 30 lat i nadal aktualnym
(2I).

Nadmierne spożycie soli kuchennej jest problemem
nurlującym społeczeństwo wielu krajów, również Pol-
ski. Jest ono przedmiotem stale wzrastającego zainte-
resowania ze strony lekarzy, żywieniowcow, a także
konsumentów i producentów żywności. Przeciętne
spozycie sodu jest 10-20 razy większe od ilości nie-
zbędnej dla fizjologlcznej równowagi organizmu czło-
wieka (1). Zmniejszenie wielkości dodatku substancji
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pr zez 1 0 minut po zw ala przedŁuży c okre s przechowy-
wania szynki tradycyjnej (o wydajności do 115%) do
8 tygodni w warunkach chłodniczych.

Celem niniejszych badań było określenie wpĘwu
wysokiego ciśnienia na jakośc i trwałość surowej po-
lędwicy wędzonej z różnąilością substancji peklują-
cych.

Matefiał imetody
Korzystając ze stosowanej w przemyśle mięsnym tech-

nologii produkcji surowych wyrobów wędzonych, wypro-
dukowano dw a r o dzaje surowej polędwicy wędzonej z 20oń
dodatkiem solanki w stosunku do masy mięsa, różniące się
wielkością dodatku azotynu sodu (0,010 i 0,0I5oń) oraz
soli kuchennej ( 1, 5 i 2,5o/o). Surowiec mięsny stanowił wie-
przowy mięsień najdłuższy (m. longissimus), pobierany po
48 godzinach od uboju zwierzęcia. Po obróbce termicznej
(wędzenie dymem ciepĘm) wyroby pozostawiano w chłod-
ni (4-6"C) na ok. 24 godziny. Po wychłodzęniu. gotowe
batony,, dzielono naplastry o grubości ok. 3 cm. Zkażdego
plastra odkrawano niewielki kawałek (ok. 10 g),który prze-
zllaczano do oznaczęńmikrobiologiczny ch. Wszystkie por-
cje wyrobu pakowano próżniowo w folię wielowarstwową
przy lżyciupakowarki Multivac. Połowa porcji poddawa-
na była dzl,ałanil wy s oki e go c i śnienia (łącznl e z probkami
do oznaczeńmikrobiologicznych), natomiast pozostałe sta-
nowiły próbki kontrolne - nie poddane działanlu wysokie-
go ciśnienia. Każdorazowo stosowano następujące para-
metry obróbki wysokociśnieniowej: ciśnienie - 500 MPa,
Qzas - 30 minut, temperatura - 40"C.

Eksperyment składał się z czterech serii doświadczal-
nych. Próbki surowej polędwicy wędzonej po ,,zerowym"
czasie oruz po 4. 6 i 8 tygodniach przechowywania w wa-
runkach chłodniczych (4-6"C) poddawano badaniom ftzy cz-
nym, chemi cznym, sensorycznym i mikrobiologicznym.
W zakresie badań ftzycznychdokon},wano pomiaru: ilości
wycieku orazbarwy metodą odbiciową (parametry &*, b*
iL*) przy użyciu spektrofotometru Minolta CR-200 (war-
tości a* i b* są wspóhzędnymi trójchromatyczności, przy
czym wartośc -ta* odpowiada barwie czerwonej, +b* - żół-
tej, parametr L* określa jasność barwy). W badaniach che-
micznych oznaczano,. zawartość azotynów wg PN (16), ni-
trozylobarwników i barwników ogółem metodą Hornseya
(10) oraz wyliczano stopień przereagowania barwników.
W badaniach sensorycznych oceniano barwę, zapach, smak
i konsy stencj ę, sto suj ąc skalę 5 -punktową. Próbk i przezna-
czone do badań mikrobiologicznychprzekarywano do Pań-
stwowego Zakładu Higieny w Warszawie, gdzie oznacza-
no ogólną liczbę drobnoustrojów tlenowych mezofilnych,
bakterii z grupy coli, enterokoków, bakterii kwaszących
i psychofilnych wg PN (17)"

Wyniki i omówienie

W surowej polędwicy wędzonej badano ilość wy-
cieku, będącego efektem próżniowego pakowania,
działania wy s oki e go c i śn i e ni a or az pr ze cho wyvvani a.
Wyciek ten był większy w próbkach poddanych dzia-
łaniu ciśnienta, bez względu na zastosowany w do-
świadczeniu rodzaj solanki i czas przechowywania.
Zw iększał s i ę on w r az z c zas em prze chowyłv ania, za-

równo w próbkach poddanych działaniu ciśnienia, jak
i w kontrolnych (ryc. 1). Największy wpĘw na zdol-
ność wiązania i utrzymywania wody mazawartość i ja-
kośó białka w tkance mięśniowej oraz intęrakcje po-
między białkiem a jonami soli (2). Wielu autorów (5,
22) podaje, że w wyniku zastosowania wysokich ciś-
nień, uszko dzeniuulega trójwymiarowa struktura cząs-
teczek,przy czym duże pząsteczki, jaknp. białka, są
znaczniebardziej na nie podatne, powodując w efek-
cie gorsze utrzymywanie wody w mięsie,

Zastosowanie wysokiego ciśnienia wpĘnęło na bar-
wę produktu, co objawiło się istotnie wyższąwarto-
ściąparametrów ax i L* w próbkach poddanych dzia-
łaniu ciśnienia w porównaniu z kontrolnymi (tab. 4),
we wszystkich wariantach doświadczęnla i w czasie
przechowyw ania (tab . 1 ). Według Goutefongea i wsp.
(6) oraz Tyszkiewicz (22) barwa surowego mięsa pod
wpływem działaniawysokich ciśnień traci odcień czer-
wony, ptzechodząc w szaroróżowy, przypominaj ący
barwę mięsa po ugotowaniu. Wyzsze wartości para-
metru barwy L* w próbkach poddanychdziałaniu ciś-
nienia mogły być więc spowodowane częściową de-
naturacj ą barwników hemowych.
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Ryc. 1. Wpłyrv wysokiego ciśnienia na ilość lvycieku (%o)

Objaśnienia: K ] - wariant kontrolny z dodatkiem 0,0I5oń azoty-
nu sodu i 2,5% chlorku sodu, C I wariant poddany działaniu
wysokiego ciśnienia (500 MPa, 30 min,, 40'C) z dodatkiem
0,U5o^ azotynu sodu i 2,57o chlorku sodu, K II - wariant kontro-
lny z dodatkiem 0,010% azotynu sodu i 1,5% chlorku sodu, CII -
wariant poddany działaniu wysokiego ciśnienia (500 MPa, 30
min.,40'C) z dodatkiem 0,0I0o^ azotynu sodu i 1,5% chlorku
sodu
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Ryc. 2. Wpływ wysokiego ciśnienia na zawartość azoĘnów
resztkowych (7o)
Objaśnienia: oznaczenię wariantów jak na ryc. l .
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Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwier- rcdzaju solanki, bezpośrednio po produkcji, jak i w
dzono istotnego wpĘwu obróbki wysokim ciśnieniem czasie 8 tygodni przechowywania. Noty za poszczę-
na zawatiiość barwników ogółem w surowej polędwi- gólne wyrózniki oceny sensorycznej byĘ niższe zupĘ-
cy wędzonej, która malaław czasie 8
tygodni przechowywania (ab. 1 i a).
W przypadku nitrozylobarwników za-
stosowanie ciśnienia spowodowało
n],ęznaczne zmniej szenie ich zawar-
tości w gotowym wyrobie, anajwyż-
szą zawartość uzyskano po 4 tygo-
dniach przechowyłvania go w warun-
kach chłodniczych(tab, 1 ), W począt-
kowych tygodniach przechowywania
surowej polędwicy nadal zachodziła
reakcj a nitrozylowania mioglobiny,
Po 6 i 8 tygodniachprzechowywania
produktu pr zew ażał jlż pro c e s r ozl<ła-
du nitrozylomioglobiny nad jej two-
rzeniem. Zapeklowanie surowej po-
lędwicy solanką z większą ilością
NaNO, (0,015%) i NaCl (2,5%o) za-
pewniłb naj intensywniej sze nitrozy -
lowanie mioglobiny (tab. 1 i 4).
W próbkach tych uzyskano wyższe
wartości stopnia przeTeagowania
barwników, ktory jest wskaźnikiem
decydującym o prawidłowości zape-
klowania mięsa. Mroczek i Słowiń-
ski (1 5) podają że ze wzrostem wiel-
kości dodatku soli kuchennej obser-
wuje się wzrost stopnia przereagowa-
niabarwników zarówno w mięsie wo-
łowym i wieprzowym. jak i drobio-
wym.

Zgodnie z wymaganiami (18) w
wędlinach sumaryczna zar,ł,artość
azotynów l azotanów w przeliczeniu
na azotyn nie moze przel<raczac po-
ziomu 0,0l25o^. W żadnej z bada-
nych próbek nie stwierdzono przekro-
czenia zawartości azotynów resztko -

wych (ryc.2'). Wariant produkru z ob-
niżoną i1o ścią substancj i pekluj ących
c Ą-naczał się niższązawartością azo-
tynow resztkowych, która zmn iejszała
się w czasie przechowywania zarów-
no wpróbkach kontrolnych, jak i pod-
danych dzińaniuciśnienia, co jest zja-
wiskiem korzystnym ze zdrowotnego
punktu widzenia.

Wyniki przeprowadzonej oceny
sensorycznej polędwic nie wykazały
istotnego wpływu wysokiego ciśnie-
nia na noty wystawiane za smak, za-
pach i konsystencję (tab. 2 i 4). Jedy-
nie barwa próbek poddanych dziaŁa-
niu ciśnienia oceniana była istotnie
niżej, niezależnie od zastosowanego

Barwniki
ogółe m

tx 10-4%]

Parametry barwy

a* b-i L-

Kontrolny l

0,015% azotynu sodu
2,5% chlo*u sodu

Poddany działaniu
wysokiego ciśnienia l
500 MPa/30 min/40'C
0,015% azotynu sodu
2,5% chlorku sodu

Konlrolny ll
0,010% azotynu sodu
1,5% chlorku sodu

Poddany działaniu
wysokiego ciśnienia ll
500 MPa/30 min/40'C
0,010% azotynu sodu
1,5% chlorku sodu

0

4

6

8

0

4

b

8

0

4

6

8

0

4

6

8

86 ,9

81,1

75,3

7 4,7

86,9

70,9

7 4,2

72,3

87,7

75,0

70,9

68,3

88,4

70,9

66,6

70,0

3,1,9

32,2

29,6

27,7

26,2

28,6

25,3

24,4

29,5

26,7

21,8

19,2

23,2

25,2

19,9

19,2

36,2

39,8

39,1

37,1

32,6

40,3

34,1

33,8

33,4

35,4

30,2

27,g

27,8

36,1

29,9

27,3

6,2

6,9

6,7

7,6

8,0

8,6

9,1

9,2

7,2

8,3

7,2

8,1

8,8

8,5

7,7

7,7

2,2

3,6

4,7

5,7

3,3

5,0

5,2

5,9

2,7

5,3

4,0

4,9

3,5

4,9

5,4

6,8

45,1

45,1

47,g

51,0

73,5

73,9

71,5

72,1

45,1

46,8

48,5

50,6

72,7

72,6

73 ,0

72,9

Tab. 1. Wpływ wysokiego ciśnienia na przebieg procesu peklowania oraz para-
metry barwy surowej polędwicy wędzonej z różnąilością substancji peklujących

Tab,2. Wpływ wl,sokiego ciśnienia na wyróżniki oceny sensorycznej surowej po-
lędwicy wędzonej z różną ilością substancji peklujących (punkty)

Barwa S mak KOnsyslencia

Konlrolny l

0,01 5% azOtynu sOdu

2,5% chlorku sodu

Poddany działaniu wysokiego ciśnienia l
500 MPa/30 min/40'C
0,015% azotynu sodu
2,5% chlorku sodu

Konholny ll

0,01 0% azotynu sodu
1,5% chlorku sodu

Poddany działaniu wysokiego ciśnienia ll
500 MPa/30 min/40"C
0,010% azolynu sodu
,| 

,5% chlorku sodu

0

4

6

8

0

4

6

8

0

4

6

8

0

4

6

8

4,8

4,6

4,7

4,6

4,3

4,2

4,5

Ą,1

4,8

4,7

4,5

4,5

4,3

4,1

4,3

4,0

5,0

4,8

4,6

4,0

4,7

4,7

4,7

4,3

4,9

4,7

4,6

4,0

4,8

4,6

4,7

4,2

4,9

4,5

4,3

3,8

4,8

4,5

4,4

4,0

4,6

4,5

4,3

3,6

4,5

4,3

4,2

3,9

4,7

4,5

4,6

4,2

4,8

4,4

4,5

4,3

4,6

4,5

4,6

4,3

4,6

4,4

4,3

4,2
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wem czasu,bezwzględu
na wielkość dodatku sub-
stancji peklujących. Na
obniżenie not za wytoż-
niki miały wpływ takie
czynniki, jak: występo-
wanie wycieku i jego
zwiększanie się w czasie
przechowywania (ryc. l)
oraz rozwoj mikroflory
(tab. 3). Cheftel i Ciulioli
(3 ) stwierdz ili, że w przy -
padku mięsa i jego prze-
tworów stosowanie ni-
skich i umiarkowanych
temperatur podczas ob-
robki wysokim ciśnie-
niem nie powoduje po-
gorszenia smaku, zapa-
chu i barwy, co nie znala-
zło j.ednak p.otwierdzenia
w runleJSZeJ pracy w Za-
kresie oceny barwy suro-
wej polędwicy wędzonej.

W wyniku przeprowa-
dzonych badań mikrobio-
logicznych nie stwierdzo-
no obecności bakterii me-
zofi lnych, psychrofil-
nych, kwaszących, ente-
rokoków oraz bakterii
z głqpy co]i w próbkach
poddanych działaniu wy-
sokiego ciśnienia i prze-
chowywanych do 6 tygo-
dni. przy obydwu pozio-
mach dodatku substancji
peklujących. Jedynie w
polędwicy z obniżoną ilo-
ścią azotynu sodu i soli
kuchennej zaobserwowa-
no wzrost bakterii mezo-
filnych i kwaszących po
8 tygodniach przechowy-
wania (tab. 3), We
wszystkich próbkach
kontrolnych polędwic nie stwierdzono obecności en- Wyniki badańmikrobiologicznychwyrażnte świadczą
terokoków w czasie 8 tygodni przechowywania, nato- o niszczeniu wielu oznaczanych grup drobnoustrojów
miast bakterie mezofilne i psychrofilne były obecne w wyniku zastosowanych parametrów wysokiego ci-
we wszystkich wariantach doświadczenia i ich ilość śnienia do utrwalenia próżniowo zapakowanych pró-
wzrastała z upĘ,wem czasu przechowyłvania. W przy- bek surowej polędwicy wędzonej.
padku bakterii z grupy co]i, ich wzrost w próbkach Za istotny wskaźnik zniszczenia drobnoustrojów
kontrolnych nastąpił po 8 tygodniach w polędwicy lznaje się redukcję ich ilości o pięć cykli logarytmicz-
z większą ilością substancji peklujących i po 4 tygo- nych (9). Można zatęm stwierdzić, że w przeprowa-
dniachwpolędwicyzobniżonymdodatkiemtychsub- dzonych badaniach zastosowane parametry obróbki
stancji. Jedynie po czasie ,,zerowym" nie wykazano wysokim ciśnieniem skutecznie zabezpieczały goto-
obecności bakterii kwaszących w próbkach kontrol- wy produkt przed wzrostem niepoządanej mikroflory
nych, przy obydwu zastosowanych rodzajach solanki. bakteryjnej Iznaczącopodwyższały jego jakoścprzez

Tab. 3. Wpływ wysokiego ciśnienia na wzrost mikroflory w surowej polędwicy wędzonej z róż-
ną ilością substancji peklujących

Tab. 4. Analiza statystyczna wpływu wysokiego ciśnienia na poszczególne wyróżniki w surowej
polędwicy wędzonej z różnąilością substancji pektujących. Trójczynnikowa analiza wariancji
(ANovA)

czynnik zmiennOści

Frro

barwniki ] nilrozvlobarwniki sloPień a- b- L-
0golem i , pfleleagowanla

czas przechOWyWania

Rodzai solanki

Działanie ciśnienia

Błąd

3

1

1

63

3,04,

0,49

0,32

2,53 3,35-

9,07- ,13,48-

3.85 1,95

0,44

0,12

7,12,

4,73- ] ,l 
,30

10,16 0,05

2,25 709 49t

216

400

4,00

Liczba
stOpni

sWobOdy wycieł 1 azotyny

Czas przechowywania

Rodzaj solanki

Działanie ciśnienia

Błąd

3

1

1

63

3,52t

2,26

1 6,75,

1205,57- 1,8,1

11 ,38, 1 ,26

0,69 28,1 0-

,|7,63 -

0,34

0,0,1

,16,60- 6,47,

2.87 3,36

o.,, 

| 

,1 
,86

2,76

4,00

4.00

Objaśnienie; *fóżnice istotne statystycznie przy a:0,05

Konlrolny l

0,015% azotynu sodu
2,5% chlolku sodu

Poddany działaniu
wysokiego ciśnienia l
500 MPa/30 min/40"C
0,015% azolynu sodu
2,5% chlorku sodu

KOntr0lny ll
0,010% azotynu sodu
1,5% chlorku sodu

POddany działaniu
wysokiego ciśnienia ll
500 MPa/30 min/40'C
0,01 0% azolynu sodu
1,5% chlotku sodu
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3,0 x 102

1,2 , 'l05
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< 10
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2,2 x 105

< 10

< 
.l0

< 10

< 10

< 10

1,0 x 103

1,6 x 106

3,4 x 107

< 10

< 10

< 10

0,5,102

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

< 10

< 10

< 10

2,5 x 101
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< 10

< 10
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6 tygodni przechowyr;vania, nawet przy obniżonej ilo-
ści substancji peklujących, o czym świadczą wyniki
oceny sensorycznej (zapach i smak). Sebranek i wsp,
(20) podają żę obniżęnie zawartości soli kuchennej
ma wiele konsekwencji dlaproduktów mięsnych, m.in.
skrócenie trwałości. Ponadto w celu zapewnieniawłaś-
c iwe go zakons etwowani a mi ę s a ( głównie zahamow a-
nia rozwoju C]ostridium botulinum) potrzebny jest
dodatek azotynu sodu na poziomie 0, 00 8 -0, 0 1 6 oń, na-
tomiast dla utrwalenia barwy wystarcza 0,005% (14).
Wielu autorów (], II, 12, 19) podaje, że ze względu
na istnienie pewnych zagrożeń, związanych z możIi-
wościąrozwoju psychotrofowych drobnoustrojów cho-
rob o twórc zych w pró żni owo zap akow anych wyrob ach
mięsnych, konieczne staje się systematyczne kontro-
lowanie ich jakości mikrobiolo gicznej.

Wnioski

1. Zastosowanie wysokiego ciśnienia (500 MPa, 30
min., 40oC) do próżniowo zapakowanej surowej po-
lędwicy wędzonej skutecznie hamuje rozwój bakterii
mezofilnych, psychrofilnych, kwaszących, enteroko-
ków oraz bakterii z gl\py coli, co umożliwia przedłu-
żęnię trw ało ś c i wyrobu, nawet z obntżonąilo ś c i ą sub -

stancji peklujących, przynajmniej do 6 tygodni w wa-
runkach chłodniczych, bez pogorszenia jakości sen-
SoryczneJ.

2. Obniżenie wielkości dodatku substancji peklują-
cych istotnie wpływa na zmniejszenie ilości nitrozy-
lobarwników oraz stopnia ich przereagowania w go-
towym wyrobie.

3. Zastosowanie wysokiego ciśnienia jednak istot-
nie wpłyłva na wzrost ilości wycieku w opakowaniu
oraz niekorzystnie rozlaśnla barwę surowej polędwi-
cy wędzonej, co jest zjawiskiem niepożądanym.
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Coraz częstsze występowanie u ludzi infekcji wywołanych przez Calnpylo-
bacterzatnicjolvało badania nad r.vrażlirvością l30 izolatórv C,_iejunl i l5 izola,
tów C colrwyosobnionych od ludzi i drobiu w 2000 r na 6 powszcchnie stoso-

rł,anych antybiotyków stosowanych rł,zakaźeniach tyrni drobnoustrojami Okre
ślono metodą krążkową wrażliwość na erytromycynę, tetracyklinę, ampicylinę.
augmentin, cyprofloksacynę i chloramfenikol Uzyskzrne wyniki poróv,nano z
rvrażliwością izolatów z okresu ] 996-1998. Tylko 2% izolatów poclrodzących
od ludzi i 4,4% izolatów pochodzących od drobiu było opornych na erytromycy-
nę, zaś opomość na tetracykliny wzrosła z l 3,9% do 3 1% w przypadku izolatórł,
ludzkich i z 18,8% do 24,1%o w przypadku izolatów drobiowych. Natomjast
opomość na cyproflol<sacynę Canpylobacler-izolowanych w 2000 r wzrosła rl,
przypadku izolatów ludzkich z 0 w okresje 1996-] 998 do 30%, a w przypadku
izolatów drobiowych do 3,1% Ten wzrost oporności był spowodowany substy-

tucjąThr-86-11e w pod.|ednostce gyrA gyrazy DNA w C_7e7ułl. Spośród 59 izo-
latóu, badanych w kierunku Występowanla tej substytucji strł,ierdzonojąu wszys!
kich 25 opornych izolatów Canpy}obacter.
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