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Streszczenie z badań podstawowych 

na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2016 

 

„Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: 

badania w zakresie przetwórstwa (w tym wędzenia) mięsa oraz produktów mięsnych  

z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów z uwzględnieniem wydłużania trwałości 

przechowalniczej tych produktów” 

 

Kierownik zadania: Prof. dr hab. Zbigniew J.  Dolatowski, Uniwersytet Przyrodniczy  

w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Technologii Mięsa  

i Zarządzania Jakością 

 

 Cel i opis planowanego badania 

 W przetwórstwie przemysłowym i gospodarczym  ekologicznych wyrobów mięsnych, 

w przeważającej większości, powiela się procesy technologiczne produkcji wyrobów 

konwencjonalnych ze wszystkimi dodatkami, także azotanami III i V. W Katedrze 

Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością i współpracującymi z nami Zakładami prowadzimy 

badania dotyczące wyeliminowania azotynów III i V w produkcji ekologicznych wyrobów 

mięsnych. Prezentowane dotychczasowe wyniki w czasopismach naukowych, szczególnie 

indeksowanych w JCR, zwróciły uwagę innych badaczy na nasze wyniki, które wskazują na 

możliwość zastąpienia stosowanych dodatków azotynów III i V serwatką kwasową. Na 

posiedzeniu komisji d/s. poziomu azotynów III i V w wyrobach mięsnych w Brukseli, między 

innymi na podstawie naszych badań, podjęto wstępną decyzję o propozycji 50% zmniejszenia 

dotychczas stosowanych azotynów III i V do wyrobów mięsnych. Na problem dodatku 

azotynów III i V do wyrobów z mięsa czerwonego zwróciła uwagę również Amerykańska 

Agencja d/s badań nad nowotworami.  

W związku z powyższym celem prowadzanych badań w ekologicznym przetwórstwie 

mięsa w 2016 roku było dalsze dopracowanie technologii produkcji wyrobów mięsnych 

(dziczyzna, wołowina i wieprzowina) o długim okresie przechowywania z wykorzystaniem 

według naszego sposobu dodatku serwatki kwasowej. W technologii została wykorzystana 

serwatka kwasowa z ekologicznej produkcji twarożków z mleka surowego na podkarpaciu. 

Stwierdziliśmy wstępnie, że bakterie kwasu mlekowego tej serwatki, posiadają duże 

możliwości inaktywacji drobnoustrojów chorobotwórczych (Listeria Monocytogenes) 

i kształtowania pozytywnej  jakości wyrobów ekologicznych. 

Badania były prowadzone w warunkach półtechniki (UP Lublin i SGGW w 

Warszawie) i przemysłowych („Jasiołka” - Zakład Mięsny, ODR Radom - wykorzystanie 

przykładowej wędzarni tradycyjnej) zostały przygotowane technologie wędzonek i kiełbas 

zarówno obrabianych cieplnie jak i surowo dojrzewających bez dodatku azotynów III i V 

(próba kontrolna będzie z azotynami III i V). Zrealizowano następujące zadania badawcze: 

A. Ocena wpływu serwatki kwasowej na parametry procesu technologicznego 

i trwałość przechowalniczą ekologicznych wyrobów mięsnych. 



2 

 

B. Wpływ parametrów wędzenia tradycyjnego na poziom WWA w mięsnych 

wyrobach ekologicznych. 

C. Wpływ serwatki kwasowej na wybrane cechy wartości zdrowotnej mięsnych 

wyrobów ekologicznych. 

Przygotowano poradnik dla małych ekologicznych zakładów mięsnych pt. „Poradnik 

ekologicznego i tradycyjnego przetwórstwa mięsa” - wydany w ilości 200 egz. 

Surowiec mięsny 

Surowiec do produkcji wyrobów (polędwice, szynki, karczki, kiełbasa, wołowina – 

udziec, mięso i surowiec tłuszczowy do produkcji kiełbas), stanowiło mięso pozyskane  

w warunkach przemysłowych z uboju trzody, bydła z krajowych gospodarstw ekologicznych  

pozyskiwany przez zakład mięsny w Dukli „Jasiołka”. W przeważającej ilości były to świnie 

rasy Wielka Biała Polska z hodowli ekologicznych o masie przyżyciowej ok. 120 -130 kg. 

Surowiec wołowy stanowiło mięso z uboju bydła krajowego rasy NCB. Surowiec 

pozyskiwano z tusz wychłodzonych przez 48 godzin od uboju.  

 Ogólny proces technologiczny  

 Surowiec ( ocena jakości), 

 Wprowadzanie serwatki (moczenie lub dodatek) 

 Solenie (sól morska), 

 Formowanie (osłonki lub jednolity mięsień),  

 Obróbka cieplna lub dojrzewanie, 

 Przechowywanie, 

 Badania, 

 

Dokonano następujących badań produktów: 

Metody oceny fizyko – chemicznej:  

 Pomiar wartości pH; 

 Pomiar potencjału oksydacyjno-redukcyjnego (ORP); 

 Pomiar parametrów barwy i trwałość barwy w systemie CIE L*a*b*; 

 Pomiar parametrów tekstury (TPA, siła cięcia); 

 Oznaczenie aktywności wody; 

 Oznaczanie wskaźnika TBARS; 

 Oznaczanie zawartości barwników hemowych; 

 Oznaczanie zawartości barwników ogółem, nitrozylobarwników, żelaza 

hemowego; 

 Oznaczanie zawartości wyższych kwasów tłuszczowych; 

 Profil aminokwasów; 

 Zawartość peptydów; 

 Aktywność biologiczna peptydów; 

 Zawartość nitrozoamin; 

 Zawartość WWA; 
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 Właściwości przeciwutleniające z kationorodnikiem ABTS*. 

 Ocena technologiczna: 

Pomiar parametrów procesu technologicznego: 

 temperatury,  

 wilgotności,  

 czasu,  

 wydajności. 

Ocena mikrobiologiczna: 

 Bakterie kwasu mlekowego (LAB), 

 Drobnoustroje patogenne (Enterobacteriaceae, Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Listeria monocytogenes), 

 Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych (OLD). 

Oznaczenia przeprowadzono metodą hodowlaną (płytkową) oraz  z zastosowaniem 

aparatu „Tempo” do automatycznego pomiaru bakterii. 

Analiza sensoryczna (metoda profilowego skalowania). 

Wyniki badań  

Przykładowe wyniki badań jakości wołowych i wieprzowych wędlin surowo 

dojrzewających z serwatką kwasową po przechowywaniu 

 

Produkt: udziec wołowy surowo dojrzewający 

Ilość serii badawczych: 3 

Surowiec do produkcji wołowiny dojrzewającej stanowił wychłodzony (24 h, 2-4°C) 

mięsień półbłoniasty (łac. musculus semimembranosus) z bydła rasy Limousine o masie 

przyżyciowej ok. 400 - 450 kg hodowanych w systemie ekologicznym. Po 48 godzinach od 

uboju mięsień półbłoniasty poddano różnym zabiegom technologicznym. Następnie mięso 

solono solą morską w ilości 3,0% w stosunku do masy mięsa i pozostawiano przez 24 h w 

temperaturze 4 °C. Produkty poddawano 31-dniowemu dojrzewaniu w temperaturze 16 °C i 

wilgotności względnej 75 - 85 %. Po dojrzewaniu wołowinę wędzono zimnym dymem (ok. 

26°C) a następnie pakowano próżniowo i przechowywano w temperaturze 4°C. Wyroby 

poddawano badaniom po procesie dojrzewania (21 dni) oraz po okresie chłodniczego 

przechowywania. 

Przygotowano następujące warianty doświadczalne: 

 K – wołowina dojrzewająca z dodatkiem 3,0% soli morskiej, 0,8% glukozy bez 

dodatku serwatki kwasowej; 
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 S1 – wołowina dojrzewająca z dodatkiem 3,0% soli morskiej, 0,8% glukozy, 

marynowana w serwatce kwasowej przez 48 h (metoda nastrzykowo-zalewowa) 

 S2 – wołowina dojrzewająca z dodatkiem 3,0% soli morskiej, 0,8% glukozy, 

marynowana w serwatce kwasowej przez 24 h (metoda nastrzykowo-zalewowa) 

Omówienie wyników badań 

 Obserwowano wyraźny wzrost wartości parametru L* barwy w przypadku 

marynowania wołowiny w serwatce kwasowej (Tabela 2.). Czas marynowania nie wpłynął 

istotnie na zmianę jasności barwy. Analiza składowej a* barwy wykazała, że marynowanie 

wołowiny w serwatce kwasowej spowodowało zwiększenie udziału barwy czerwonej w 

ogólnym tonie barwy o ok. 2 jednostki w porównaniu z próbą soloną, nie marynowaną. 

Obserwowano wzrost wartości parametru b* barwy w próbach marynowanych w serwace 

kwasowej (S1, S2) w porównaniu do próby solonej (K). Nie obserwowano istotnych różnic w 

wartości parametru h barwy pomiędzy próbami (33,55 - 36,22). Stopień nasycenia barwy był 

wyższy w próbach marynowanych w serwatce kwasowej (11,09 i 11,49) w porównaniu do 

próby kontrolnej (9,44). We wszystkich próbach badawczych obserwowano istotne obniżenie 

wartości parametru L* barwy po 52 dniach dojrzewania. Najniższą wartość parametru L* 

zanotowano w próbie kontrolnej (34,27) najwyższą zaś w próbie marynowanej w serwatce 

kwasowej 48 h (39,57). Nie obserwowano istotnego obniżenia udziału barwy czerwonej oraz 

barwy żółtej w ogólnym tonie barwy w próbie K i S1 w trakcie dojrzewania. Jedynie w próbie 

marynowanej w serwatce kwasowej przez 24 godziny zanotowano obniżenie wartości 

parametru a* i b*. Po upływie 52 dni dojrzewania obniżeniu uległa wartość parametru C oraz 

h jednak tylko w próbie marynowanej 24 h w serwatce kwasowej. Zależności tej nie 

zanotowano w przypadku próby K i S1. 

Tabela 1 Parametry barwy (CIE L*a*b*) wołowiny surowo dojrzewającej badane po okresie dojrzewania (21 i 

52 dni). 

Parametry 

barwy 

Czas 

(dni) 

Próby badawcze 

K S1 S2 

X SD X SD X SD 

L* 21 36,03 2,40 44,67 4,02 43,25 4,90 

52 34,27 3,85 39,57 3,49 36,63 4,84 

a* 21 7,64 1,55 9,11 1,42 9,02 2,64 

52 7,74 2,41 9,08 1,74 7,67 2,70 

b* 21 5,47 2,17 6,92 2,29 6,36 2,87 

52 5,12 2,11 6,97 2,72 4,75 2,41 

C 21 9,44 2,49 11,49 2,42 11,09 3,74 

52 9,32 3,10 11,54 2,82 9,06 3,52 

h 21 34,39 5,92 36,22 6,10 33,55 6,98 

52 32,33 5,61 36,33 7,70 30,29 5,45 

Analiza właściwości przeciwutleniających izolowanych z wołowiny peptydów 

wykazała, różnice między próbami (Tabela 3). Obserwowano, że wydłużenie marynowania 

wołowiny do 48 godzin wpłynęło na wzrost wartości przeciwutleniających uzyskanych 

izolatów do 12,048 mg TE/100 ml. Każdorazowo marynowanie wołowiny w serwatce 
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kwasowej wpłynęło na wzrost właściwości antyoksydacyjnych izolowanych peptydów w 

porównaniu do próby nie marynowanej. We wszystkich analizowanych próbach 

zaobserwowano obniżenie właściwości antyoksydacyjnych o ok. 2 mg TE/100 ml po upływie 

52 dni dojrzewania. 

Tabela 2 Właściwości antyoksydacyjne wołowiny surowo dojrzewającej [mg TE/100 ml] badane po okresie 

dojrzewania produkcyjnego (21 dni). 

Próby badawcze Czas (dni) Właściwości antyoksydacyjne mg TE/100 ml 

X SD 

K 21 10,749 1,725 

52 8,169 0,776 

S1 21 12,048 0,687 

52 8,001 0,223 

S2 21 11,230 0,776 

52 8,987 0,687 

 

 

Rysunek 1 Elektroforegram (SDS-PAGE ) uzyskany dla próby K bezpośrednio po produkcji (K1-K6 -6 

niezależnych powtórzeń). 

Uzyskane frakcje miały masę cząsteczkową ok. 15 kDa. Nie wykazano obecności 

większych białek co wyklucza ich udział w kształtowaniu właściwości przeciwutleniających 

przez produkty proteolizy.  Jako przykład, wynik rozdziału elektroforetycznego  peptydów 

wyizolowanych z próby K (Rysunek 7) oraz densytogram  uzyskany dla próby K1.  
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Rysunek 2 Densytogram uzyskany dla izolatów peptydów z próby K1 (rezultat był podobny we wszystkich 

analizowanych próbach w obrębie wariantu K). 

 

Rysunek 3 Densytogram 

Otrzymane elektroforegramy poddano analizie densytometrycznej (intensywność 

wybarwienia, proporcjonalna  do stężenia peptydów, wyrażono liczbowo jako natężenie 

barwy (intensity (lnt)). Uzyskane wyniki sugerują różny profil peptydów w obrębie wariantu 

K. 
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Rysunek 4 Elektroforegram (SDS-PAGE) uzyskany dla próby S1 bezpośrednio po produkcji ( S11-S16 -6 

niezależnych powtórzeń) 

Uzyskane frakcje miały masę cząsteczkową ok. 15kDa. Nie wykazano obecności 

większych białek co wyklucza ich udział w kształtowaniu właściwości przeciwutleniających 

przez produkty proteolizy. Jako przykład, wynik rozdziału elektroforetycznego  peptydów 

wyizolowanych z próby S11 (Rys.10). Uzyskane peptydy wyraźnie rozdzieliły się na dwie 

frakcje pod względem wielkości (molecular weight), co sugeruje udział serwatki w stopniu 

zaawansowania przemian proteolicznych w surowo dojrzewającej wołowinie. Uzyskany 

frakcje izolatów zobrazowano za pomocą prążków na żelu poliakrylamidowym. Te z kolei 

różniły się intensywnością wybarwienia, co sugeruje różny profil peptydów w obrębie 

wariantu S1(Rys. 11).  

 

Rysunek 5 Densytogram uzyskany dla izolatów peptydów z próby S11 (rezultat był podobny we wszystkich 
analizowanych próbach w obrębie wariantu S1). 
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Rysunek 6 Densytogram 

Otrzymane elektroforegramy poddano analizie densytometrycznej (intensywność 

wybarwienia, proporcjonalna  do stężenia peptydów, wyrażono liczbowo jako natężenie 

barwy (intensity (lnt)). Uzyskane wyniki sugerują różny profil peptydów w obrębie wariantu 

S1. 

      

 

Rysunek 7 Elektroforegram (SDS-PAGE) uzyskany dla próby S2 bezpośrednio po produkcji ( S21-S26 -6 
niezależnych powtórzeń) 

Uzyskane frakcje miały masę cząsteczkową ok. 15kDa. Nie wykazano obecności 

większych białek co wyklucza ich udział w kształtowaniu właściwości przeciwutleniających 

przez produkty proteolizy. Jako przykład, wynik rozdziału elektroforetycznego  peptydów 

wyizolowanych z próby S2 (Rys.13). Izolaty peptydów wyraźnie rozdzieliły się na dwie 

frakcje pod względem wielkości (molecular weight), co sugeruje udział serwatki w stopniu 

zaawansowania przemian proteolicznych w surowo dojrzewającej wołowinie. Uzyskany 

frakcje izolatów zobrazowano w postaci prążków na żelu poliakrylamidowym. Te z kolei 

różniły się intensywnością wybarwienia, co sugeruje różny profil peptydów w obrębie 
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wariantu S2 (Rys. 14).  Analizując uzyskane dane, stwierdzić można, że zastosowanie 

serwatki w wariantach S2 znacznie ograniczało udział peptydów w zakresie analizowanych 

wielkości mas w porównaniu do wariantów S1 .  

 

Rysunek 8 Densytogram uzyskany dla izolatów peptydów z próby S21 (rezultat był podobny we wszystkich 

analizowanych próbach w obrębie wariantu S2). 

 

Rysunek 9 Densytogram 

Otrzymane elektroforegramy poddano analizie densytometrycznej (intensywność 

wybarwienia, proporcjonalną  do stężenia peptydów, wyrażono liczbowo jako natężenie 

barwy (intensity (lnt)). Uzyskane wyniki sugerują różny profil peptydów w obrębie wariantu 

S2  

Analiza wartości pH wołowiny surowo dojrzewającej wykazała, że czas marynowania 

wpłynął istotnie na wartość pH wołowiny surowo dojrzewającej (Tabela 4.). Wydłużenie 

czasu marynowania wołowiny do 48 godzin (S2) spowodowało obniżenie wartości pH do 

5,56. Dodatek serwatki kwasowej wpłynął na wzrost kwasowości wyrobu. We wszystkich 

wariantach badawczych obserwowano obniżenie wartości pH po upływie 52 dni dojrzewania. 

Najniższą wartość pH stwierdzono w próbie marynowanej w serwatce kwasowej 48 h (5,13). 

Nie obserwowano istotnych różnic w wartościach potencjału oksydacyjno-redukcyjnego 

między badanymi próbami. Wartości potencjału redox dla produktu kształtowały się w 
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granicach od 250,79 mV (próba S1) do 258,52 mV (S2). We wszystkich analizowanych 

próbach nastąpił wartości potencjału redox o ok. 50 mV po upływie 52 dni dojrzewania. 

Najwyższy wzrost wartości potencjału redox obserwowano w próbie kontrolnej (K) ok. 100 

mV. Aktywność wody w próbach marynowanych w serwatce kwasowej była wyższa w 

porównaniu do próby nie marynowanej. Najwyższą wartość aktywności wody stwierdzno w 

próbie marynowanej 48 h w serwatce kwasowej (0,913) najmniejszą zaś w próbie nie 

marynowanej (0,892). Aktywność wody uległa obniżeniu we wszystkich analizowanych 

próbach wraz z wydłużeniem okresu dojrzewania. Analiza wartości wskaźnika TBARS 

wykazała ciekawe zależności między próbami. Najwyższą wartość wskaźnika TBARS 

obserwowano w próbie kontrolnej (2,35 mg/kg), niższe wartości wskaźnika zanotowano w 

próbach z serwatką kwasową. Wśród prób badawczych marynowanych w serwtce kwasowej 

obserwowano, że wydłużenie czasu marynowania wołowiny w serwatce kwasowej do 48 h 

wpłynęło na obniżenie zawartości wtórnych produktów utleniania do 2,03 mg/kg. We 

wszystkich analizoanych próbach wołowiny surowo dojrzewającej obserwowano obniżenie 

wskaźnika TBARS po upływie 52 dni dojrzewania. 

Tabela 3 Właściwości fizykochemiczne wołowiny surowo dojrzewającej [mg TE/100 ml] badane po okresie 

dojrzewania produkcyjnego (21 dni) oraz po okresie chłodniczego przechowywania (52dni). 

Oznaczenia 
Czas 

(dzień) 

K S1 S2 

X SD X SD X SD 

pH 
21 5,90 0,04 5,56 0,13 5,69 0,18 

52 5,36 0,06 5,13 0,11 5,21 0,12 

ORP [mV] 
21 252,03 15,95 250,79 8,24 258,52 15,72 

52 347,77 19,51 302,93 20,57 301,82 12,47 

aw 
21 0,892 0,016 0,913 0,016 0,903 0,012 

52 0,876 0,019 0,920 0,029 0,893 0,030 

TBARS 

[mg/kg] 

21 2,35 0,62 2,03 0,70 2,17 0,94 

52 2,05 0,53 1,64 0,68 1,87 0,91 

Analiza ogólnej zawartości barwników hemowych wykazała różnicę między próbami. 

Najniższą OZB zanotowano w próbie S1 (228,14 mg/kg) najwyższą zaś w próbie S2 (268,71 

mg/kg).  

Tabela 4 Ogólna zawartość barwników hemowych (OZB) oraz zawartość żelaza hemowego [mg/kg] badane po 

okresie dojrzewania produkcyjnego (21 dni). 

Próby 

badawcze 

Czas 

(dzień) 

OZB [mg/kg] Żelazo hemowe [mg/kg] 

X SD X SD 

K 
21 259,31 35,31 22,8 3,11 

52 277,55 36,53 24,48 3,22 

S1 
21 228,14 21,08 20,12 1,86 

52 198,11 25,38 17,47 2,24 

S2 
21 268,71 45,31 23,70 4,00 

52 254,03 36,33 22,41 3,20 
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Obserwowano stopniowe obniżenie zawartości barwników hemowych we wszystkich 

próbach badawczych z wyjątkiem próby kontrolnej w której zanotowano nieznaczny wzrost 

zawartości barwników hemowych. 

Zawartość żelaza hemowego badana po okresie dojrzewania produkcyjnego była 

najwyższa w wołowinie marynowanej 24 h w serwatce kwasowej (23,70 mg/kg), najniższa 

zaś w wołowinie marynowanej 48 h w serwatce. Również zawartość żelaza hemowego 

obniżyła się w próbach z serwatką kwasową w porównaniu do próby kontrolnej. 

Analiza średnich wartości parametrów twardości, lepkości, sprężystości, spoistości 

oraz gumowatości wykazała różnicę w parametrach tekstury badanej wołowiny. Największą 

twardością po produkcji charakteryzowała się próba S2, najmniejszą zaś próba S1. We 

wszystkich próbach badawczych nastąpił wzrost wartości parametru twardości po upływie 52 

dni przechowywania. Parametr sprężystości i spoistości we wszystkich próbach był na 

zbliżonym poziomie 0,5-0,6 i nie uległ on istotnym zmianom w trakcie przechowywania 

produktu. Gumowatość podobnie jak twardość uległa zwiększeniu w trakcie przechowywania 

wołowiny. Najwyższe wartości parametru gumowatości zanotowano w próbie S2, najniższe 

zaś w próbie K. 

Tabela 5 Średnie wartości parametrów testu TPA dla prób bezpośrednio po produkcji (21 dzień) oraz po 52 

dniach przechowywania. 

Próba 
Czas 

(dzień) 
 

twardość 

[g] 

lepkość 

[g · sec] 
sprężystość spoistość 

gumow

atość 

K 

21 
X 2611,3 -31,5 0,6 0,5 1312,1 

SD 1445,6 30,1 0,1 0,1 750,1 

52 
X 3952,7 -51,1 0,6 0,5 2072,3 

SD 2112,9 79,1 0,1 0,1 1062,5 

S1 

21 
X 2474,6 -13,0 0,5 0,5 1318,1 

SD 1243,3 9,3 0,1 0,1 750,3 

52 
X 4309,5 -60,7 0,5 0,5 2251,2 

SD 1394,7 68,7 0,1 0,1 831,7 

S2 

21 
X 3123,1 -14,1 0,5 0,5 1710,1 

SD 1847,4 18,4 0,1 0,1 1088,8 

52 
X 4887,5 -62,8 0,5 0,5 2600,3 

SD 2232,4 112,5 0,1 0,1 1165,9 

Tabela 6 Zawartość amin biogennych (mg/g) w wołowinie surowo dojrzewającej po 21 dniach dojrzewania. 

Parametr Próba badawcza 

K S1 S2 
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Histamina n.w. n.w. n.w. 

Tyramina 0,111±0,061 0,323±0,152 0,404±0,243 

Putrescyna 0,054±0,001 0,122±0,026 0,202±0,170 

Kadaweryna 0,117±0,031 0,285±0,056 0,418±0,388 

Spermidyna n.w. n.w. n.w. 

Agmantyna n.w. n.w. n.w. 

Spermina 0,071±0,014 0,057±0,001 0,070±0,014 

Nie obserwowano obecności histaminy, spermidyny oraz agmantyny w żadnej z 

analizowanych prób. We wszystkich próbach zanotowano obecność tyraminy, putrescyny, 

kadaweryny oraz sperminy. Najniższą zawartość amin biogennych obserwowano w próbie 

bez dodatku serwatki kwasowej. Wraz z wydłużeniem czasu marynowania wołowiny w 

serwatce kwasowej obserwowano wzrost zawartości wszystkich analizowanych amin 

biogennych o ok. 100 mg/g. 

Tabela 7 Zawartość aminokwasów fizjologicznych (mg/g) w wołowinie surowo dojrzewającej po 21 dniach 

dojrzewania. 

Aminokwasy 
K S1 S2 

X SD X SD X SD 

Tau 0,176 0,094 0,209 0,026 0,284 0,169 

Thr 0,193 0,070 0,231 0,038 0,215 0,091 

Ser 0,219 0,042 0,215 0,009 0,202 0,083 

KwGlu 0,591 0,301 0,743 0,258 0,668 0,194 

Gly 0,211 0,057 0,216 0,026 0,231 0,072 

Ala 0,586 0,124 0,598 0,079 0,645 0,190 

Citr 0,066 0,048 0,058 0,041 0,084 0,022 

Val 0,352 0,117 0,413 0,077 0,432 0,133 

Met 0,207 0,070 0,261 0,072 0,252 0,066 

Ile 0,263 0,087 0,333 0,086 0,334 0,118 

Leu 0,523 0,172 0,678 0,170 0,663 0,174 

Tyr 0,159 0,022 0,091 0,012 0,085 0,029 

Phe 0,300 0,088 0,376 0,096 0,351 0,036 

Gama 0,051 0,041 0,144 0,036 0,228 0,120 

Orn 0,069 0,091 0,231 0,090 0,238 0,116 

Lys 0,563 0,201 0,572 0,112 0,558 0,132 

His 0,170 0,081 0,079 0,022 0,085 0,046 

1mHis 0,827 0,186 0,743 0,179 0,760 0,123 

Analiza zawartości aminokwasów fizjologicznych wykazała istotne różnice w ich 

zawartości pomiędzy analizowanymi próbami. Wyższą zawartość aminokwasów 

fizjologicznych (tau, thr, kwglu, gly, ala, val, ile, leu, phe, gama, orn) obserwowano w 

wołowinie marynowanej w serwatce kwasowej w porównaniu do próby kontrolnej.  

Wnioski 

 

W badania nad produkcją bezazotanowych wyrobów mięsnych stwierdzono: 
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  zastosowanie serwatki kwasowej jako zamiennika azotanu (III) sodu  

w produkcji wyrobów mięsnych hamuje rozwoju mikroflory niepożądanej. 

 korzystne jest stosowanie serwatki kwasowej dodanej w ilości ok. 5%  

w stosunku do masy farszu mięsno-tłuszczowego w połączeniu z ekstraktami 

roślinnymi (rozmaryn, gorczyca) w hamowaniu przemian oksydacyjnych 

zachodzących w produktach mięsnych w trakcie przechowywania. 

  zastosowanie serwatki kwasowej jako zamiennika azotanu (III i/lub V) sodu wydłuża 

trwałość przechowalniczą wyrobów mięsnych dojrzewających nawet do 36 miesięcy a 

poddanych obróbce termicznej do 30 dni.  

 udokumentowano możliwości powstawania pożądanej przez konsumenta różowo-

czerwonej barwy mięsa peklowanego (nitrozylomioglobiny) w produktach mięsnych 

surowo dojrzewających z serwatką kwasową bez dodatku azotanów III i V. 

Wykazanie, że zastosowanie serwatki kwasowej w produkcji wyrobów mięsnych bez 

dodatku azotanu (III i/lub V) wpływa na kształtowanie akceptowalnego przez 

konsumentów profilu sensorycznego produktów.  

 potwierdzono wielokierunkową aktywność (przeciwutleniającą, barwiącą, 

antymikrobiologiczną) składników serwatki kwasowej powstałej podczas produkcji 

twarogu kwasowego z mleka niepasteryzowanego w wyrobach mięsnych. 

Wnioski z przeprowadzonych badań: 

1. Wydłużenie czasu marynowania udźca wołowego w serwatce kwasowej do 48 h 

wpłynęło na wzrost właściwości antyoksydacyjnych izolowanych peptydów oraz 

obniżenie zawartości wtórnych produktów utleniania. Marynowanie wołowiny w 

serwatce kwasowej wpłynęło na wzrost udziału barwy czerwonej w ogólnym tonie 

barwy. Możliwe jest przechowywanie wołowych kiełbas surowo dojrzewających 

przez okres 48 miesięcy bez wyraźnego obniżenia ich jakości fizykochemicznej. 

2. Otrzymane wyniki wskazują na celowość używania serwatki nie tylko w produkcji 

wyrobów ekologicznych, ale i konwencjonalnych, szczególnie zaś surowo 

dojrzewających. Wykazany w badaniach wpływ serwatki na fizykochemiczne 

właściwości i bezpieczeństwo mikrobiologiczne jest bardzo interesującym i bardzo 

ważnym czynnikiem proponowanej technologii przetwarzania mięsa. Wydłużony 

okres trwałości przechowalniczej nowych wyrobów bez związków azotowych jako 

wynik zastosowania serwatki i odpowiedniej technologii produkcji, powinien 

przyczynić się do zahamowania strat żywności, oraz ograniczenia, w tak ważnym 

produkcie żywnościowym, bardzo rakotwórczych związków - nitrozoamin.  

3. Do podstawowych czynników utrwalających w procesie dodatku serwatki mlekowej 

należą: kwaśne produkty fermentacji (kwas octowy, mlekowy, propionowy, 

benzoesowy, mrówkowy), drobnocząsteczkowe produkty metabolizmu (diacetyl, 

H2O2, etanol, reuteryna, aldehyd octowy), bakteriocyny, oraz obniżony potencjał 

oksydoredukcyjny przez glutation i aminokwasy siarkowe serwatki. Szybki wzrost 

bakterii mlekowych, obserwowany w prowadzonych badaniach przy dodatku 

serwatki, ich zdolność do opanowania środowiska oraz do współzawodnictwa 

z innymi mikroorganizmami o cukry i aminokwasy, czy łatwo ulegające fermentacji 
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sacharydy, powoduje ograniczenia możliwości rozwoju wielu bakterii w tym 

drobnoustrojów patogennych. 

4. Kiełbasy surowo dojrzewające były bardzo dobrej jakości mikrobiologicznej. 

Szczególną uwagę zwraca bardzo wysoka liczba bakterii kwasu mlekowego, barwa 

i smakowitość wyrobu. Drobnoustroje kwasu mlekowego gwarantują stabilność 

mikrobiologiczną i bezpieczeństwo wyrobów na długi okres przechowywania. Niska 

wartość pH, świadczy o wytworzeniu metabolitów zakwaszających i innych związków 

antybakteryjnych, a to stanowi czynnik utrwalający wyrobu i jego trwałość 

przechowalniczą.  

5. Przeprowadzone badania miały na celu określenie ryzyka mikrobiologicznego i tym 

samym ocenę proponowanych rozwiązań technologicznych pod względem 

bezpieczeństwa zdrowotnego. Ryzyko mikrobiologiczne wynika z rezygnacji 

z procesu peklowania czyli stosowania dodatku azotynu sodu stanowiącego czynnik  

zapobiegający wzrostowi i produkcji toksyn przez Clostridium botulinum 

i Staphylococcus aureus. Tych patogenów nie zaobserwowano w otrzymanych 

wynikach badań. Natomiast obserwuje się duże zakażenie przemysłowego surowca 

miesnego bakteriami Listeria Monocytogenes. W przypadku wyrobów wytwarzanych 

z mięsa moczonego w serwatce, a następnie poddawanych obróbce cieplnej, problem 

wzrostu bakterii Listeria monocytogenes może wynikać tylko z wtórnego 

zanieczyszczenia gdyż bakterie te są inaktywowane po obróbce cieplnej do 70 oC.   

6. W przechowywanych w warunkach tlenowych produktach surowych stwierdzono 

w nielicznych przypadkach przekroczenia liczby Listerii monocytogenes. Jest to 

prawdopodobnie związane z zanieczyszczeniem surowca mięsnego szczególnie mięsa 

daniela. Jednak obserwuje się, że zastosowanie serwatki, z która wprowadzane są 

bakterie kwasu mlekowego, zapobiega wzrostowi Listeria monocytogenes i po 

pewnym okresie czasu poziom patogenu jest minimalny, zgodny z wymaganiami 

legislacyjnymi. Parametry barwy przekroju wyrobów były zróżnicowane tak w 

obrębie jasności barwy jak i udziału składowej czerwonej i żółtej. 

7. Produkty z dodatkiem serwatki charakteryzowały się niższym udziałem barwy 

czerwonej. Jej poziom w trakcie przechowywania był jednak bardziej stabilny niż w 

próbach z peklosolą. Dodatek serwatki kwasowej spowodował wzrost udziału barwy 

żółtej (parametr b*) dla wszystkich analizowanych grup produktów.  

8. Przeprowadzona analiza mikrobiologiczna wykazała wpływ wyeliminowania azotanu 

sodu z receptury ekologicznych kiełbas wołowych surowo dojrzewających na wzrost 

bakterii kwaszących typu mlekowego podczas dojrzewania. Najbardziej sprzyjające 

warunki do rozwoju bakterii kwaszących typu mlekowego stwierdzono dla próby 

solonej z dodatkiem serwatki oraz askorbinianu sodu.  

9. Zaobserwowano, że największą zawartością sumy izomerów  CLA (CLA c9-t11; CLA 

c9-c11; CLA t9-t11) po zakończeniu dojrzewania charakteryzowała się próba solona z 

dodatkiem serwatki kwasowej (SSK) oraz próba peklowana (C). Próby z dodatkiem 

serwatki kwasowej charakteryzowały się wyższą zawartością wtórnych produktów 

utleniania tłuszczu 
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10. W analizowanych próbach kiełbas wołowych surowo dojrzewających nie stwierdzono 

obecności histaminy, spermidyny i agmantyny. Kiełbasa peklowana (C) 

charakteryzowała się znacznie wyższą zawartością tyraminy w porównaniu do 

pozostałych wariantów doświadczalnych. Dodatek serwatki oraz askorbinianu sodu 

wpłynął na znaczne obniżenie zawartości tyraminy w analizowanych kiełbasach. 

11. W trakcie procesu dojrzewania ekologicznych kiełbas zaobserwowano systematyczny 

wzrost indeksu proteolizy, co świadczy o coraz intensywniejszym hydrolitycznym 

rozkładzie białek. Analiza zawartości peptydów i ich aktywności antyoksydacyjnej 

wykazała że największą zawartością peptydów po procesie dojrzewania 

charakteryzował się wariant kiełbasy z dodatkiem azotanu sodu, a najniższą wariant z 

dodatkiem serwatki i askorbinianu sodu. 

12. Analiza procesu wędzenia wykazała, że obok budowy wędzarni i jej opomiarowania i 

przestrzegania parametrów spalania drewna, na poziom WWA wpływa miejsce 

pozyskiwania drewna i jego przygotowanie oraz kontrola procesu pieczenia w 

komorze gorącym powietrzem  z paleniska. W badaniach poziomu WWA w Radomiu 

stwierdziliśmy , że o wartościach WWA decyduje wybór drewna (najkorzystniej z 

terenów ekologicznych) oraz jego suszenie, podczas którego może być narażone na 

osadzające się węglowodory aromatyczne z kominów ogrzewania pomieszczeń 

mieszkalnych lub innych palenisk. Podobny problem z poziomem WWA w 

produktach mięsnych występuje w zakładzie mięsnym Jasiołka, gdzie do wędzenia 

używa się drewna z drzew owocowych (czereśnia), które są zakażone składnikami 

WWA z kominów domowych i poziom WWA w produktach zależy nie tylko od 

warunków spalania drewna podczas wędzenia, ale i zanieczyszczenia drewna 

wędzarniczego. Uważamy, że ten problem powinien być przedmiotem dalszych 

badań.   

Jednocześnie, jak wynika z przeprowadzonych badań, technologia ta gwarantuje 

uzyskanie bardzo dobrych sensorycznie wyrobów o długiej trwałości i bezpiecznych 

zdrowotnie. Dokonano przygotowania nowej technologii produkcji /bez dodatku związków 

azotowych/ pod kątem jakości i doboru surowca mięsnego, procesu dojrzewania oraz oceny 

jakości sensorycznej i fizykochemicznej oraz poziomu namnażania i przeżywalności różnych 

szczepów bakterii w wyrobach bezpośrednio po dojrzewaniu, obróbce cieplnej i po 

określonym czasie przechowywania. W wyniku przeprowadzonych badań zaproponowano 

rozwiązania technologiczne i dopracowano wstępnie parametry produkcji wyrobów surowo 

dojrzewających, obrabianych cieplnie produktów ekologicznych, delikatesowych (z tzw. 

górnej półki), gwarantujący pozyskanie szerszej grupy konsumentów.  

Należy nadmienić, że naszym zdaniem jest to bardzo ważny kierunek badawczy  

i wdrożeniowy w przetwórstwie mięsa, biorąc tylko pod uwagę bardzo wysoki stosowany 

obecnie poziom dodatku saletry i nitrytu w produkowanych wyrobach surowo 

dojrzewających. Przy szerszym wykorzystaniu proponowanej technologii produkcji byłby to 

prawdopodobnie ważny postęp w ograniczeniu nowotworów przewodu pokarmowego, 

szczególnie przy obecnym i wzrastającym poziomie spożycia mięsa i jego przetworów. 

 

 


