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Wprowadzenie 

„Człowiek jest tym, co je” 

Przemysłowa produkcja żywności powoli przechodzi do historii, na skutek rosnącej 

świadomości konsumenta, rozwoju nauk o żywności dowodzących wpływu sposobu 

odżywiania na funkcjonowanie organizmu. Intensywne metody hodowli są uważane  

za groźne dla zdrowia społeczeństwa. Przypadki zachorowań na ptasią grypę, choroba 

szalonych krów, skażenie dioksynami, zanieczyszczenie powietrza i wody, utrata genetycznej 

różnorodności inwentarza, traktowanie zwierząt jak narzędzia o krótkiej żywotności, 

przeznaczonego tylko do celów produkcyjnych, jest sygnałem do interwencji w tym obszarze. 

Konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach zbliżonych do 

jak najbardziej naturalnych spełni jego oczekiwania. Taką żywność mogą wytwarzać 

przetwórnie i gospodarstwa ekologiczne. Najwięcej z ogólnej liczby przetwórni 

ekologicznych prowadzących działalność w 2009 i 2010 r. zajmowało się przetwórstwem 

owoców i warzyw – 33 %, a produkcją innych artykułów rolno-spożywczych - ponad 24 %, 

zaś produkcją związaną z przemiałem zbóż - ok. 22 % Przetwórstwem ekologicznej herbaty  

i kawy zajmowało się ok. 7 proc. firm, mięsa - 6,6 %, a mleka - 2,4 %. Koncepcja rolnictwa 

ekologicznego wywodzi się z krajów wysoko uprzemysłowionych, gdzie produkcja rolnicza 

jest szczególnie rozwinięta, istnieją nadwyżki produktów rolnych. Produkcja zwierzęca ma 

podstawowe znaczenie w organizacji produkcji rolnej w gospodarstwach ekologicznych, 

ponieważ dostarcza ona materii organicznej i substancji odżywczych dla uprawianej gleby, 

przyczyniając się w ten sposób do poprawy stanu gleby i zrównoważonego rozwoju 

rolnictwa. Można wymienić cztery główne zasady rolnictwa ekologicznego: 

1. Odpowiednie zaprojektowanie procesów biologicznych, technologicznych  

i zarządzanie tymi procesami. Procesy mają się opierać na systemach ekologicznych 

stosujących zasoby naturalne przy zastosowaniu ściśle określonych metod. Metody  

te mają wykorzystywać żywe organizmy i tradycyjne  metody produkcji, stosować 

uprawę roślin na gruntach rolnych i prowadzić produkcję zwierzęcą lub akwakulturę 

spełniając zasadę zrównoważonej eksploatacji zasobów. Metody te wykluczają 

stosowanie GMO i produktów wytworzonych z GMO (wyłączając lecznicze produkty 

weterynaryjne). 

2. Ograniczenie stosowania środków zewnętrznych przy produkcji. Jeśli środki 

zewnętrzne są wymagane, to ogranicza się je do środków pochodzących z produkcji 

ekologicznej lub substancji będących ich pochodnymi. 
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3. Ograniczenie stosowania środków z syntezy chemicznej do wyjątkowych, 

uzasadnionych przypadków. 

4. Konieczność dostosowania produkcji ekologicznej do obowiązujących przepisów, 

dotyczących zasad produkcji, stanu sanitarnego, w celu zlikwidowania regionalnych 

różnic w stopniu rozwoju praktyk hodowlanych. 

Wędliny ekologiczne, które były przedmiotem badań, to produkty wytwarzane 

w podobny sposób co tradycyjne, jednak mięso pochodziło od zwierząt hodowanych metodą 

ekologiczną, czyli bez stymulatorów wzrostu, żywionych pokarmem pochodzącym z upraw 

ekologicznych, mających dostęp do pastwisk, wybiegów, światła słonecznego. Do wyrobu 

wędlin ekologicznych stosowane jest mięso odpowiednich ras trzody chlewnej i bydła.  

Są to najczęściej rasy rodzime, cechujące się wysokimi walorami jak: genetyczna odporność  

na choroby, wysoka płodność, długowieczność oraz zdolności adaptacyjne do warunków 

środowiskowych i niewzbogacanych pasz. Przy produkcji wędlin ekologicznych stosowane  

są również zioła z upraw ekologicznych. Ponadto w produkt cji wędlin ekologicznych 

ograniczona jest możliwość stosowania soli peklującej, gdzie np. w przypadku wędlin 

tradycyjnych nie ma tego typu ograniczeń. 

Biorąc pod uwagę upodobania konsumentów i ich przyzwyczajenie do określonego 

smaku, produkcja wędlin ekologicznych może być utrudniona ze względu na niską 

powtarzalność spowodowaną różnorodnością surowca wykorzystywanego w produkcji, mimo 

jasno określonych zasad hodowli. Produkcja wędlin o wysokiej powtarzalności jest trudna 

w momencie pozyskiwania surowca od różnych producentów. Takie zazębianie się surowiec-

produkt może być również szansą dla rolników na wzrost ich dochodów. Dlatego można 

upatrywać w tym szansę rozwoju zakładów o średniej wydajności produkcyjnej, 

wytwarzających wędliny ekologiczne na rynek lokalny. Takie podejście – do niskotowarowej 

produkcji tzn. na niewielką skalę, pozwoli na  uzyskania dobrego jakościowo wyrobu  

i pozwoli zadowolić pewną grupę odbiorców. Najczęściej spożywanymi produktami z upraw 

ekologicznych są owoce i warzywa, przetwory zbożowe, mleko krowie i jego przetwory. 

Brakuje na rynku szerszej oferty ekologicznych produktów mięsnych. Składa się na to wiele 

czynników, z których jako podstawowe można wymienić brak jednoznacznie określonych 

wyrobów o wysokiej jakości zdrowotnej nie tylko związanych z surowcem (zwierzęta rzeźne) 

produkowanym metodami ekologicznymi, ale również odpowiednich procesów 

przetwarzania. Głównymi barierami spożycia ekologicznej żywności wymienianymi przez 

respondentów jest brak możliwości zakupu jej w ogólnodostępnej sieci sklepów detalicznych 

oraz ich niezbyt wysoka jakość, dodatkowo brak informacji o jakości tych produktów. 
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Problem dobrej jakości produktów ekologicznych należy do bardzo ważnych zagadnień 

popytu. Z produkcją ekologiczną wiążą się określone problemy, przede wszystkim związane  

z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego tych wyrobów. Pojęcia 

bezpieczeństwa nie należy jednak ograniczać tylko do bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 

należy widzieć je również w kontekście zdrowia publicznego, żywienia, jakości żywności  

i pasz, a także bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta. 

Cel badawczy 

Celem badań realizowanych w 2011 roku, w zakresie wymienionego zadania, były 

próby przygotowania technologii produkcji wybranych mięsnych produktów ekologicznych, 

bez dodatku związków azotowych w procesie peklowania i propozycja nowych rozwiązań 

technologicznych dla zwiększenia jakości, rentowności, a przede wszystkim, w kierunku 

zwiększenia trwałości, atrakcyjności i prozdrowotnego oddziaływania produktów na 

organizm człowieka (propozycja wykorzystania serwatki do kształtowania jakości wędlin  

i gryki do utrzymania stabilizacji oksydacyjnej pasztetu ekologicznego). Badania objęte 

wnioskiem o dofinansowanie propozycji nowych technologicznie produktów o cechach 

funkcjonalnych, prozdrowotnych były realizowane w Dukli w zakładzie produkcyjnym 

„Jasiołka” specjalizującym się w produkcji ekologicznych wyrobów mięsnych. Szczegółowym 

celem niniejszych badań było przygotowanie technologii produkcji wyrobów ekologicznych  

o zwiększonych walorach zdrowotnych, ocena możliwości wydłużenia okresu 

przechowywania poprodukcyjnego, zwiększenia trwałości i pożądalności sensorycznej 

wyrobu. Do tego celu wykorzystano serwatkę ekologiczną, sól morską, oraz inne możliwości 

technologiczne, zgodne z zasadami produkcji ekologicznej. Badania zrealizowano w ramach 

czterech zagadnień badawczych: 

1. Wykorzystanie serwatki mlecznej w technologii produkcji ekologicznych 

wyrobów mięsnych surowo dojrzewających bez dodatku związków azotowych. 

2. Przygotowanie technologii produkcji wyrobów ze zwiększonym udziałem 

ekologicznych surowców i nasion roślin ekologicznych jako substancji 

hamujących procesy utleniania. 

3. Badania przechowalnicze wyrobów surowo dojrzewających z dodatkiem serwatki 

i nasion roślin ekologicznych. 

4. Ocena konsumencka produktów mięsnych ekologicznych o przedłużonym okresie 

trwałości. 
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Badania technologiczne i przechowalnicze prowadzone były w warunkach półtechniki 

na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i w warunkach przemysłowych Zakładu 

Mięsnego „Jasiołka”. Oceny procesu oraz jakości gotowego wyrobu dokonali pracownicy 

naukowi Katedry Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Lublinie oraz pracownicy Zakładu Mięsnego „Jasiołka”. 

Ekologia w przetwórstwie mięsa 

Ekoprodukcję żywności w Polsce regulują przepisy, których przestrzeganie 

gwarantuje konsumentom zakup produktów o odpowiedniej jakości, wytworzonych zgodnie  

z zasadami produkcji ekologicznej. Są to: 

1. Akty krajowe: 

• USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 09. Nr 

116, poz. 975) 

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy 

spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego 

przekazywania (D. U. Nr 173, poz. 1176) 

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r.  

w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do 

produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa 

ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków (D. U. Nr 54, poz. 326) 

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r.  

w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego (Dz.U. z 2010 r., Nr 94, 

Poz.607) 

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r.  

w sprawie niektórych warunków produkcji ekologicznej (Dz.U. Nr 56, poz. 348) 

2. Przepisy wspólnotowe: 

• Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 

produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz.U.L. 189 z 20.07.2007 r, 

s.1) 

• Rozporządzenie Rady (WE) nr 967/2008 z dnia 29 września 2008 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej  

i znakowania produktów ekologicznych 
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• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. 

ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007  

w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do 

produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli 

• Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 

2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 

834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych  

w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej L 250 z dnia 18 września 2008 r.) 

• Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1254/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 

produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli 

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustanawiania szczegółowych zasad 

dotyczących ekologicznej produkcji zwierzęcej w sektorze akwakultury i ekologicznej 

produkcji wodorostów morskich  

• Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. 

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007  

w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich 

• Rozporządzenie Komisji (UE) NR 271/2010 z dnia 24 marca 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do unijnego logo produkcji 

ekologicznej. 

Istotnym problemem związanym z produkcją mięsnych wyrobów ekologicznych jest 

naśladowanie procesów technologicznych stosowanych podczas produkcji wyrobów 

konwencjonalnych lub tradycyjnych, z gorszym niestety skutkiem jakościowym, ze względu 

na ograniczenie stosowania do tych wyrobów dodatków wydłużających trwałość 

przechowalniczą i kształtujących jakość wyrobu. Producenci żywności ekologicznej  

są zobowiązani do stosowania takich technologii produkcyjnych, które są zgodne  

ze zrównoważonym rozwojem. Fermentacja, wędzenie, solenie, suszenie, chłodzenie  

i słodzenie są znanymi od dawna formami konserwowania żywności. Zagadnienie to wygląda 
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problematycznie w obszarze przetwórstwa, ponieważ większość uregulowań prawnych 

dotyczy przemysłowej produkcji żywności, podczas gdy żywność ekologiczna najczęściej 

wytwarzana jest rzemieślniczo, w małych i średnich zakładach, a także bezpośrednio  

w gospodarstwach ekologicznych. Stosowane często metody tradycyjnego przetwarzania, 

mimo niekwestionowanych pozytywów, przede wszystkim jakości sensorycznej, wymagają 

przystosowania do dzisiejszych warunków i oczekiwań konsumentów. Produkty ekologiczne 

muszą bowiem spełniać wymagania jakościowe, nie tylko natychmiast po wyprodukowaniu, 

ale także w czasie okresu przechowywania. Bezpieczeństwo zdrowotne tych produktów jest 

podstawową cechą ich jakości i musi być bezwzględnie zagwarantowana.   

 Peklowanie służy konserwowaniu mięsa, dzięki niemu zyskuje ono swoisty aromat 

oraz akceptowalny kolor i oczywiście smak. Do peklowania używa się soli, związków 

azotowych i przypraw. Związki azotowe, a przede wszystkim dodawany nitryt nadają mięsu 

jasnoczerwony kolor. To ważny składnik - również dlatego, że należy go używać w ściśle 

określonej ilości, obecnie tylko w mieszaninie z solą. Producenci często, z braku wiedzy, 

dodają jeszcze saletrę. Zbyt duża ilość związków azotowych może być toksyczna. Mięso 

można peklować na trzy sposoby: na sucho, nacierając je suchymi przyprawami, na mokro: 

trzymając je w zalewie składającej się z przegotowanej wody i przypraw, lub łącząc te obie 

techniki: najpierw na sucho, następnie zaś dolewając wody do mięsa - ta metoda jest 

stosowana wtedy, gdy mięso jest suche.  W przypadku mokrego peklowania zalewa powinna 

całkowicie pokryć mięso, ale nie powinno ono w niej pływać, tak więc należy używać naczyń 

o takich wymiarach, by mięso w nim było ułożone ściśle. Prawidłowy proces peklowania 

przebiega w temperaturze: 4-8 stopni i zależnie od wielkości kawałków trwa 2-3 dni. Taka 

temperatura panuje w większości lodówek. Wyższa temperatura sprzyja psuciu się mięsa, 

niższa zaś nie pozwala na szybką dyfuzję i wymianę składników peklujących ze składnikami 

mięsa.  Niekorzystne aspekty procesu peklowania mięsa od wielu lat dopingują badaczy do 

poszukiwań alternatywnych środków peklujących, które mogłyby zastąpić związki azotowe. 

Należy dodać, że dzieci do lat trzech nie mogą konsumować produktów peklowanych. Nie 

ulega wątpliwości, że poszukiwanie alternatywnych metod peklowania mięsa, zmierzających 

do redukcji bądź eliminacji nitrytu jest konieczne w celu zmniejszenia ryzyka powstawania 

N-nitrozoamin. W przeprowadzonych dotychczas doświadczeniach produkcyjno-badawczych 

nie uzyskano zadawalających wyników w zakresie wyrobów bezpiecznych mikrobiologicznie 

i akceptowalnych sensorycznie oraz produkcji wyrobów z mięsa peklowanego bez udziału 

nitrytu. W dalszym ciągu podstawową trudność stanowi zastąpienie nitrytu substancją 

kształtując profil jakościowy przetworów niepeklowanych oraz w pełni zabezpieczającą 
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produkt przed rozwojem Clostridium botulinum. Mając na uwadze wymienione zagrożenia  

od dawna bada się możliwości ograniczenia bądź wyeliminowania azotynów z procesów 

peklowniczych. Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat dozwolone poziomy dodatku azotynu 

do mięsa w polskim ustawodawstwie obniżano wielokrotnie i są one ograniczone  

do minimum. Dodatkowo, przed przypadkowym przedawkowaniem azotynów zabezpiecza 

przepis, który zezwala na stosowanie tych związków wyłącznie w postaci mieszaniny z solą 

kuchenną zawierającą nie więcej niż 0,5 - 0,6% NaNO2. Gdyby rola azotynu sodu polegała 

wyłącznie na uczestniczeniu w reakcjach nitrozylowania barwników hemowych to poziom 

dodatku tego związku mógłby być jeszcze bardziej obniżony lub wyeliminowany  

z jednoczesnym zastosowaniem innej substancji barwotwórczej. Produkcja wyrobów 

mięsnych o obniżonym lub pozbawionych dodatku związków azotowych jest bardzo trudnym 

technologicznie przedsiewzięciem nie tylko ze względu na zmienioną jakość ale i również 

bezpieczeństwo mikrobiologiczne produktu mięsnego. Związki azotowe spełniają bardzo 

ważną rolę w kształtowaniu jakości wyrobu mięsnego. Tendencja powrotu do produkcji 

wyrobów bez związków azotowych, zwanych obecnie ekologicznymi występuje  

od kilkunastu lat. Wynika to z oczekiwań konsumentów, którzy wymagają od produktu 

mięsnego określonych cech sensorycznych i prozdrowotnych. Ważną rolę w tym procesie 

może spełnić dodatek soli morskiej, która uzyskiwana jest po odparowaniu na słońcu wody 

morskiej. Ze względu na unikalny smak znalazła zastosowanie w kuchni śródziemnomorskiej 

i innych kuchniach. Szczególne uznanie wynika z zawartości dużej ilości mikroelementów.  

Sól morska 

Zastąpienie soli w kuchni i technologii żywności innymi substancjami jest trudne. Jest 

to bowiem najczęściej spotykany i niezastąpiony składnik w technologii żywności  

i przygotowaniu potraw domowych. Już od starożytności sól odgrywała bardzo ważną rolę. 

Stanowiła jeden z pierwszych i zarazem najważniejszych produktów wymiennych w handlu. 

Hebrajczycy używali soli podczas różnych ceremonii i uroczystości religijnych, doceniali 

również inne jej wartości, gdyż rozpuszczona w wodzie ma właściwości lecznicze. Rzymianie 

używali soli do konserwacji ryb, oliwek, sera i mięsa. Sól, jako produkt luksusowy, była też 

środkiem płatniczym, w soli wypłacano żołnierzom żołd (od tego procederu pochodzi 

łacińskie słowo solarium, czyli płatność; francuska nazwa wypłaty – salaire). W Etiopii oraz 

w Tybecie wytwarzano z soli tabletki, których używano jako monet. W średniowieczu 

powstawały tzw. "drogi solne", wyznaczające kierunki handlu. W późnym średniowieczu 

rozwinęła się również produkcja soli morskiej z tzw. zatok solnych, (z franc. marais salants) 
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licznych zwłaszcza we Francji. Sól morska stała się produktem o wiele cenniejszym od soli 

ziemnej. Właściwie wszystkie złoża soli są pochodzenia morskiego. Kopalnie soli znajdują 

się tam, gdzie kiedyś było morze. Możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje soli: sól 

pochodzącą z ziemi (kamienna) oraz sól pochodzącą z morza. Sól morska w ostatnich czasach 

jest niezwykle doceniana. Składniki soli morskiej w 100 g: chlor 51,6 - 55,8 g, sód 33,10 - 

35,30 g, magnez 0,38 - 0,68g, wapń 0,04 - 0,18 g, potas 0,08 - 0,18 g, siarczany 0,87 - 2,10 g, 

żelazo 0,80 - 1,60 mg, mangan poniżej 0,005 mg, cynk 0,37 - 0,72 mg.  Sól morska zawiera 

duże ilości mikroelementów i prawdopodobnie  oczyszcza nasz organizm z toksyn i resztek 

przemiany materii, poprawia wygląd naszej cery, pomaga w leczeniu trądziku oraz  tzw. 

"pomarańczowej skórki", a dodatkowo wpływa na poprawę układu krążenia. 

Związki azotowe w wyrobach mięsnych 

Saletrę do mięsa dodawano od dawna, głównie w celu zwiększenia trwałości 

przechowalniczej. Zaobserwowano, że pewne rodzaje soli dodawanej do mięsa, obok 

konserwowania, nadawały produktom specyficzny smak, a głównie jasno czerwoną barwę, 

trwałą po obróbce cieplnej. Pierwsze prace naukowe, w których autorzy wskazywali na 

pozytywny efekt trwałościowy i barwny w mięsie w wyniku dodatku saletry potasowej 

(KNO3), publikowane były na przełomie XVIII i XIX wieku. Następnym etapem rozwoju 

technologii były przygotowywane solanki, które użyte do mięsa wydłużały trwałość  

i kształtowały jakość sensoryczną. Z początkiem XIX wieku obserwuje się kolejny istotny 

element procesu, to jest kształtowanie potencjału redukcyjnego w mięsie. Pozwoliło to na 

wstępne wyjaśnienie mechanizmu peklowania, przez tworzenie z saletry, nitrytu i następnie 

przez HNO2 tworzenie grupy NO
-
 reagującej z barwnikiem mięsa, to jest z mioglobiną. Pełne 

wyjaśnienie mechanizmu według aktualnego stanu wiedzy nastąpiło w XX wieku. 

Wyjaśniony został również mechanizm oksydacyjnego i redukcyjnego działania związków 

azotowych w produktach mięsnych. W ostatnich latach dziesięciolecia dużą rolę w reakcji 

peklowania zaczął pełnić kwas askorbinowy i jego sole, do czego przyczynił się chemiczny 

proces tego związku i znaczne obniżenie kosztów. Kwas askorbinowy i jego sole mają swój 

udział w obniżeniu tworzących się nitrozoamin, które wobec braku substancji redukujących 

stanowią zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów mięsnych, głównie obrabianych 

cieplnie. Askorbinian sodu redukuje również pozostałość nitrytu, doprowadzając do tworzenia 

tlenku azoty (NO). Jest możliwe, że askorbiniany z grupami azotowymi redukują poziom 

Clostridium botulinum B, co podnosi bezpieczeństwo mikrobiologiczne wyrobu mięsnego. 

Problem mikrobiologiczny wyrobów mięsnych stwarza konieczność odpowiedniego 
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postępowania przy powrocie do produkcji wyrobów mięsnych bez dodatku związków 

azotowych. Azotyn pełni cztery zasadnicze funkcje w produktach mięsnych, a mianowicie: 

-Azotyn sodu reagując z mioglobiną uczestniczy w tworzeniu barwy poprzez 

wytworzenie tlenku azotu, który z mioglobiną tworzy nitrozylomioglobinę, która po obróbce 

cieplnej przechodzi w dość trwały związek nitrozylomiochromogen. 

-Azotyn kształtuje charakterystyczne cechy sensoryczne, które prawdopodobnie 

powstają w wyniku reakcji pomiędzy azotynem i licznymi jego formami, a związkami 

komórki mięśniowej. 

-Spośród dodawanych związków w peklowaniu mięsa azotyn pełni funkcję 

konserwującą.  

- Azotyn pełni funkcję przeciwutleniacza. 

Hamujący wpływ na rozwój takich drobnoustrojów jak Clostridium botulinum, 

Salmonella czy Staphylococcus aureus pełni tylko azotyn. Hamowania rozwoju 

drobnoustrojów nie wywołuje dodawany poziom chlorku sodu i azotanu, który nawet może 

być czynnikiem wzrostu drobnoustrojów, może być w określonych warunkach, jako 

substancja odżywcza dla drobnoustrojów.  Dla redukcji rozwoju drobnoustrojów należy 

wykorzystać inne możliwości technologiczne jak: zakwaszenie, aktywność wody. Dużą rolę 

w ostatnich czasach przypisuje się askorbinianom i odpowiednio prowadzonym procesom 

przetwórczym, a w przypadku wyrobów surowo – dojrzewających stosowanie odpowiednich 

kultur bakteryjnych. Ważnym aspektem jest mikrobiologiczna konwersja mioglobiny, MbFe 

(II), w inne pochodne formy. Badania wykazały, że kilka szczepów bakterii kwasu 

mlekowego wykazuje zdolność do zmiany formy barwnika z MbFe (III) do MbFe (II),  

co wpływa na zmianę barwy produktu z brązowej na jasnoczerwoną. Do szczepów 

wpływających na konwersję z formy MbFe (III) na formę MbFe (II) NO i jasnoczerwoną 

barwę należą między innymi Kurthia Sp. i Lactobacillus fermentum (JCM1173) Inni autorzy 

w swoich badaniach oceniali przydatność dwóch szczepów Lactobacillus fermentum 

(IFO3956 i JCM1173) i stwierdził, że mogą być alternatywą dla związków azotowych  

w tworzeniu barwy.  
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Serwatka 

Badania dotyczą opracowania technologii wytwarzania wyrobów surowych 

dojrzewających i obrabianych cieplnie z zastosowaniem serwatki mlecznej. Podczas 

ukwaszania mleka i produkcji serów twarogowych i dojrzewajacych w serwatce obok 

drobnoustrojów pozostaje szereg metabolitów szczepów bakterii kwasu mlekowego, często 

probiotycznych, o właściwościach bakteriostatycznych i bakteriobójczych (np. kwas mlekowy 

oraz bakteriocyny), które wspomagają działanie soli i innych czynników utrwalających 

wyroby mięsne. Aby nakreślić skalę „problemu z serwatką” należy posłużyć się pewnymi 

relacjami, które są znane serowarom - fachowcom z branży mleczarskiej:  

do wyprodukowania 1 kg sera (skrzepu kazeinowego) potrzebne jest około 10 litrów mleka. 

Po operacji wytrącenia sera z mleka zostaje około 9 litrów serwatki. Serwatka jest złożoną 

mieszaniną wielu wartościowych składników: białek, laktozy, związków wapnia i fosforu, 

kwasów organicznych i witamin. Według wielu autorów, do serwatki przechodzi 50–60% 

suchej masy mleka przerabianego na sery, w tym ponad 96%laktozy. Szczególnie istotnym 

zjawiskiem jest wysoki stopień migracji białek serwatkowych (albumin i globulin), 

wynoszący około 95%. W zależności od metody wytrącania białek z mleka oraz technologii 

produkcji zakłady mleczarskie wytwarzają dwa typy serwatki, które określa się jako: 

podpuszczkową (zwaną także słodką), otrzymywaną przy produkcji serów dojrzewających  

i kwasową – z produkcji twarogów. Serwatki te różnią się składem chemicznym  

i właściwościami fizykochemicznymi. Serwatka kwasowa (pH 3,8-4,6) charakteryzuje się 

wyższym udziałem kwasu mlekowego (do 0,7%) i popiołu surowego niż podpuszczkowa  

(pH 5,2–6,7) oraz niższą zawartością laktozy. Badania dotychczasowe wykazały, że dodatek 

do solanek kwasu mlekowego lub bakterii kwasu mlekowego w połączeniu z łatwo 

fermentującymi węglowodanami może być dobrym  substytutem nitrytu o działaniu 

inhibitującym rozwój mikroflory. Również kombinacja sacharozy i kultur bakterii kwasu 

mlekowego powodowała wystarczającą stabilność mikrobiologiczną szynek, które były 

uważane za podobne pod względem cech sensorycznych do peklowanych konwencjonalnie. 

Białka serwatkowe to nie tylko niezwykle cenny składnik diety człowieka. Ich szczególne 

właściwości funkcjonalne jak: żelowanie, zdolności emulgujące i pianotwórcze sprawiają,  

że znajdują one bardzo szeroką aplikację w technologii żywności i przemyśle spożywczym. 

Wspomniane właściwości białek wykorzystuje się poprzez ich dodawanie do całej gamy 

produktów spożywczych, głównie mleczarskich jak: sery topione, lody, śmietany, napoje 

fermentowane i niskotłuszczowe desery mleczne itp. Dzięki nim można stworzyć produkt 
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prozdrowotny i bardziej odżywczy. Wzbogacanie produktów w preparaty białka 

serwatkowego pozwala na częściowe usunięcie z niego sacharydów i tłuszczu bez dokonania 

uszczerbku dla ich tekstury. Serwatka poprzez obecne w niej łatwo dostępnych składników 

odżywczych jest stosowana jako medium do hodowli mikroorganizmów np. drożdże. A bez 

drożdży jak wiadomo przemysł piekarski, browarniczy czy spirytusowy nie mógłby 

prawidłowo funkcjonować. Tę samą właściwość serwatki wykorzystuje również przemysł 

farmaceutyczny do produkcji różnorakich szczepionek.     

 Coraz większe zainteresowanie naukowców budzą również całkiem niedawno odkryte 

właściwości antyutleniające poszczególnych frakcji białek serwatkowych. Istnieje 

uzasadnione podejrzenie, że spożywanie białek serwatkowych ma bezpośrednie przełożenie 

na ogólny stan zdrowia, witalność oraz opóźnianie efektów starzenia. W XIX wieku były 

realizowane w rejonach alpejskich „kuracje serwatkowe”. Preparaty zawierające białka 

serwatkowe są również z powodzeniem stosowane w terapiach antynowotworowych. 

Antyrakowe właściwości są bezpośrednio przypisywane cysteinie i metioninie, aminokwasom 

obecnym w składzie białek serwatkowych. Aminokwasy te są prekursorem glutationu, 

tripeptydu, który w organizmie pełni funkcje parasola ochronnego przed wolnymi rodnikami, 

mutagenami i czynnikami rakotwórczymi, ułatwiając ich dezaktywację i usunięcie z systemu. 

Wyżej wymienione związki zarówno jak i laktoferryna oraz immunoglobuliny, frakcje białek 

serwatkowych skutecznie wspomagają naturalny system odpornościowy człowieka. Białka 

serwatkowe również są wykorzystywane w walce z HIV/AIDS. W Stanach Zjednoczonych na 

grupie pacjentów przeprowadzono terapię wspomagająca leczenie HIV/AIDS Immunocalem, 

preparatem zawierającym w swym składzie białka serwatkowe. Białka serwatkowe wpływają 

m.in. na lepkość, zdolność utrzymywania wody i tworzenia piany, posiadają właściwości 

emulgujące i żelotwórcze. Stąd też, serwatka w proszku oraz WPC znajdują szerokie 

zastosowanie jako dodatek do niektórych przetworów mlecznych i garmażeryjnych,  

w produkcji wyrobów piekarniczych, cukierniczych i mięsnych. W przypadku produktów 

mięsnych oraz wyrobów zawierających duże ilości tłuszczów roślinnych w formie emulsji 

typu O/W (olej w wodzie) białka serwatkowe mogą spełniać rolę naturalnych 

przeciwutleniaczy. Podczas ukwaszania mleka w serwatce obok różnych drobnoustrojów 

wytwarza się szereg metabolitów szczepów bakterii kwasu mlekowego, często 

probiotycznych, o właściwościach wytwarzania substancji bakteriostatycznych  

i bakteriobójczych (np. kwas mlekowy, bakteriocyny), które wspomagają  utrwalanie mięsa  

i wyrobów. Należy podkreślić, że naturalna serwatka zawiera w swoim składzie dużo różnych 

enzymów pochodzenia mikrobiologicznego i naturalnych mleka. W prowadzonych badaniach 
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nad wykorzystaniem ukwaszonego mleka i serwatki do kształtowania jakości wyrobów 

mięsnych, sprawdzamy możliwość zastosowania takiej technologii produkcji wyrobów 

mięsnych, którą będzie można realizować w małych przetwórniach, a także przenieść 

do gospodarstw ekologicznych o odpowiednich warunkach sanitarnych produkcji  

z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego. Wyroby takie byłyby kolejnym 

ważnym elementem w konsumpcji żywności ekologicznej, co byłoby przyszłościowo ważne 

w zdrowotności społeczeństwa. 

Drobnoustroje mięsa i produktów 

Jednym z podstawowych wyróżników jakości żywności jak już zaznaczono jest jej 

stan mikrobiologiczny. Ze względów zdrowotnych, z powodu możliwości wystąpienia zatruć 

i zakażeń pokarmowych, jakość mikrobiologiczna ma znaczenie podstawowe. Żywność jest 

bowiem zawsze zakażona mikrobiologicznie przez organizmy żyjące w niej naturalnie lub 

dostające się  z  otoczenia,  np.  w  wyniku poddawania  jej zabiegom przetwórczym. Istnieją 

dwa zagrożenia związane z obecnością mikroorganizmów w mięsie. Organizmy 

saprofityczne, jeśli rozwiną się w dużej liczbie, powodują pogorszenie cech smakowych i 

zapachowych, a w końcu całkowite zepsucie mięsa i jego przetworów. Z kolei organizmy 

chorobotwórcze mogą wywoływać zatrucia pokarmowe, groźne dla zdrowia lub życia. 

Najczęstszymi przyczynami zatruć pokarmowych o podłożu mikrobiologicznym są: 

zanieczyszczenie surowca; uszkodzenia opakowań; zakażenia krzyżowe; przetrzymywanie 

mięsa i produktów w warunkach niedostatecznego chłodzenie; niedostateczna obróbka 

cieplna; niedostateczna higiena produkcji; spożywanie żywności o wątpliwym pochodzeniu. 

 Pozyskiwanie oraz przetwarzanie mięsa z produkcji ekologicznych ze względu na 

niewielkie ilości i przetwórstwo często dla własnych potrzeb wiąże się ze zwiększonym 

występowaniem i rozwojem drobnoustrojów. Stan sanitarny mięsa w ogólności zależy od 

źródeł zakażeń, które wynikają z warunków uboju, higieny pracowników i narzędzi itp. i 

wpływają na skład gatunkowy bakterii. Rodzaje i gatunki bakterii występujących na 

surowcach i produktach mięsnych różnią się zarówno pod względem stopnia potencjalnego 

zagrożenia jakości, a tym samym jej bezpieczeństwa mikrobiologicznego w kontekście 

zdrowia konsumentów. Najczęściej na surowcach mięsnych stwierdzane są szczepy 

następujących bakterii: Pseudomonas; Salmonella; Campylobacter; Listeria;Yersinia; 

Staphylococcus. Jakość końcowego wyrobu, a zwłaszcza jego właściwości sensoryczne, 

wartość odżywcza oraz trwałość, zależą od tego, w jakim stopniu przerabiany surowiec był 

opanowany przez drobnoustroje środowiskowe, głównie gnilne, jak dalece mogły się one 
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rozwijać podczas przetwarzania, a także, jaka jest liczebność mikroorganizmów w gotowym 

produkcie. Należy pamiętać, że w optymalnych warunkach środowiskowych w żywności, 

liczba bakterii lub drożdży może ulec podwojeniu w ciągu 15 - 20 minut. Komórki potomne 

po następnych 15- 20 minutach są już gotowe do następnego podziału. Ogólnie przyjmuje się, 

że produkty, w których stwierdza się do 10
6
 komórek na g, nie budzą zastrzeżeń z 

sensorycznego i mikrobiologicznego punktu widzenia. Ryzyko zatrucia mikrobiologicznego 

związanego z konsumpcją produktów żywnościowych zależy z jednej strony od rodzaju i 

liczby mikroorganizmów lub ilości produkowanych przez drobnoustroje toksyn, obecnych w 

spożywanej żywności, z drugiej zaś od podatności organizmu człowieka na tego typu 

czynniki. Tak więc przy analizie ryzyka należy z jednej strony posługiwać się wiedzą 

mikrobiologiczną, dotyczącą możliwości występowania w danym produkcie żywnościowym 

potencjalnie niebezpiecznych mikroorganizmów, a z drugiej - wiedzą medyczną określającą 

liczbę mikroorganizmów i ilość toksyn, które mogą wywołać zakażenie lub zatrucie.  

Zgodnie z definicją Rozporządzenia RK (WE) Nr 1441/2007. w sprawie kryteriów 

mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych, mikroorganizmy to bakterie, wirusy, 

drożdże, pleśnie, glony, pierwotniaki pasożytnicze, mikroskopijne robaki pasożytnicze oraz 

ich toksyny i metabolity. Rozporządzenie Komisji nr 2073/2005/WE, ustala kryteria 

mikrobiologiczne pozwalające na akceptację procesów i kryteria mikrobiologiczne 

bezpieczeństwa żywności, ustalając limit, powyżej którego dany środek spożywczy powinien 

zostać uznany za zanieczyszczony w niedopuszczalnym stopniu mikroorganizmami, których 

dotyczą ustalone kryteria. Rozporządzenie to zostało częściowo zmienione przez 

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących 

środków spożywczych, w zakresie załącznika I. 

Pozyskiwanie oraz przetwarzanie mięsa z produkcji ekologicznych wiąże się z 

występowaniem i rozwojem drobnoustrojów. Jakość końcowego wyrobu, a zwłaszcza jego 

właściwości sensoryczne, wartość odżywcza oraz trwałość, zależą od tego w jakim stopniu 

przerabiany surowiec był opanowany przez drobnoustroje gnilne, jak dalece mogły się one 

rozwijać podczas przetwarzania, a także, jaka jest liczebność mikroorganizmów w gotowym 

produkcie. Należy pamiętać, że w optymalnych warunkach środowiskowych w żywności, 

liczba bakterii lub drożdży może ulec podwojeniu w ciągu 15 - 20 minut.  

Bezpieczeństwo zdrowotne w ujęciu mikrobiologicznym określone może być jako 

nieobecność organizmów patogennych i toksyn pochodzenia mikrobiologicznego w danej 

ilości produktu żywnościowego. Dane z wielu krajów wskazują na to, że liczba niektórych 
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chorób przenoszonych przez żywność znacznie wzrosła w ciągu ostatnich kilkunastu lat 

(salmonelozy, listeriozy itp.). Badania epidemiologiczne są bardzo trudne do 

przeprowadzenia, gdyż w wielu krajach pojedyncze przypadki zachorowań nie są notowane. 

Badanie występujących mikrobiologicznych zanieczyszczeń żywności jest bardzo istotne, 

gdyż mikroorganizmy rosną i namnażają się w żywności wykorzystując ją jako źródło energii 

oraz ewoluują bardzo szybko przez zmianę materiału genetycznego. Pomaga im to 

kolonizować coraz to nowe nisze ekologiczne (w tym również pokarmowe), co w rezultacie 

powoduje nowe choroby bądź odmiany tych samych schorzeń. Poza tym żywność jako źródło 

infekcji jest dla mikroorganizmów odpowiednia, ze względu na wiele możliwych dróg  

zanieczyszczenia, gdyż droga pomiędzy gospodarstwem rolnym, a stołem jest najczęściej 

bardzo długa. Żywność styka się z dużą liczbą mikroorganizmów (w tym chorobotwórczych) 

podczas całego cyklu produkcyjnego.  

Analiza dotychczasowych badań przedstawionych w literaturze przedmiotu, 

upoważnia do wniosku, że mięso zwierząt z hodowli ekologicznej charakteryzuje się 

pozytywnymi cechami jakościowymi. większa masa mięśni, niższa zawartość tłuszczu 

całkowitego w tuszach, wyższa zawartość tłuszczu śródmięśniowego, większa 

marmurkowatość, odmienny skład puli kwasów tłuszczowych, stosunek kwasów 

tłuszczowych n-6/n-3 nawet dziewięć razy mniejszy niż w mięsie konwencjonalnym oraz 

wyższa jakość sensoryczna.  Cechy niepożądane to mniejsza masa całkowita tusz oraz wyższa 

wartość TBARS, czyli szybciej przebiegające procesy utleniania tłuszczów.  Z punktu 

widzenia hodowców są to na pewno cechy niepożądane. 

Przy analizie zagrożeń związanych z przetwarzaniem mięsa z hodowli ekologicznych 

należy  wziąć pod uwagę trzy czynniki: 

• jakość mikrobiologiczną surowców, 

• proces technologiczny w tym przede wszystkim zastosowane metody utrwalania, 

• możliwości zanieczyszczeń wtórnych i sposoby zapobiegania. 

Zagrożenia mikrobiologiczne związane z mięsem z hodowli ekologicznych 

przedstawiono w tabeli 1. 
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Tab. 1. Determinanty jakości mikrobiologicznej mięsa z hodowli ekologicznych 

               Mikroorganizmy o  największym znaczeniu 

 Saprofity Chorobotwórcze – patogeny 

Pseudomonas, Aeromonas, 

Achromobacter, Alcaligenes, Micrococcus, 

Bacillus, Streptococcus, Lactobacillus, 

Acinetobacter, Moraxella,  

plesnie: Penicillium, Cladosporium, 

Mucor  

Salmonella, Enterococcus faecalis, 

Alcaligenes faecalis, Listeria monocytogenes, 

Citrobacter spp.  

E. Coli O157:H7, Staphylococcus 

aureus, Clostridium botulinum, Yersinia 

enterocolitica, Campylpbacter jejuni 
Opracowanie własne na podstawie danych literaturowych 

 

Jakość mikrobiologiczna mięsa zwierząt rzeźnych zależy od stanu ich zdrowia 

zwierząt, warunków transportu i postępowania przedubojowego, higieny uboju i obróbki 

poubojowej. Szczególne znaczenie ma prawidłowe i całkowite przeprowadzenie 

wykrwawienia, usunięcie wnętrzności i obróbka powłok zewnętrznych. Problemem jest 

zachowanie odpowiednich warunków hodowli zwierząt, pozwalających na uzyskanie 

surowców o akceptowanych cechach jakościowych. Niestety wielu producentów nie stosuje 

się do wymagań i nie dokumentuje podstawowych parametrów procesu przy produkcji, 

zwanych powszechnie warunkami wstępnymi produkcji żywności.  

Mięso narażone jest na działanie wielu gatunków drobnoustrojów, powodujących 

pogorszenie jego jakości sensorycznej i przydatności zarówno kulinarnej, jak  

i technologicznej.  Częstą wadą jest np. jego zielenienie, które może być wywołane przez 

paciorkowce zieleniejące i drobnoustroje wytwarzające siarkowodór, a także pałeczki 

fermentacji mlekowej produkujące H2O2 oraz pleśnie. Inne rodzaje bakterii powodują 

niebieskie zabarwienie  mięsa,  zielononiebieskie  i  brunatne plamy,  czerwone  zabarwienie  

lub  żółte  zabarwienie tłuszczu. Bakterie (np. Achromobacter luminescens), drożdże 

i pleśnie wywołują także świecenie mięsa.  

Bezpieczeństwo zdrowotne mięsa i jego przetworów zależy od szeregu czynników.  

W ostatnich dekadach zmieniła się epidemiologia zachorowań pokarmowych. Z raportu WHO 

wynika, że w krajach europejskich obserwuje się pojawienie nowych czynników patogennych 

np. Escherichia coli serotyp O157:H7 czy Listeria monocytogenes. Jednocześnie jednak nie 

zmniejsza się liczba zachorowań wywoływanych znanymi od wielu lat patogenami  

np. Salmonella enteritidis, która była przyczyną dramatycznego wręcz wzrostu zachorowań  

w ostatnim czasie. Obserwuje się także przyrost liczby osób o podwyższonej podatności na 

zachorowania np. chorych na AIDS. Przyczyną wzrostu zachorowań jest także transport 

nietrwałej, mało przetworzonej żywności na duże odległości, co umożliwia przenoszenie 

mikroorganizmów patogennych po całym świecie. Innymi czynnikami przyczyniającym się 
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do zmiany epidemiologii zatruć i zakażeń pokarmowych są rodzaje spożywanych przez ludzi 

produktów żywnościowych, ich źródła i zmiana wymagań konsumentów ze wskazaniem na 

żywność o niskim stopniu utrwalenia czyli żywność minimalnie przetworzoną. Do powyższej 

listy można dodać jeszcze wzrost popularności odżywiania poza domem, a więc podniesienie 

znaczenia żywienia zbiorowego oraz zmienność zachowań i cech drobnoustrojów. Należy 

także zaznaczyć, że wraz ze zmianą patogenów o podstawowym znaczeniu pojawiły się także 

nowe, wywoływane przez nie schorzenia, nieograniczone jedynie do przewodu 

pokarmowego, np. zaburzenia neurologiczne, choroby serca i układu krwionośnego, nerek itd.  

Przetwórstwo mięsa metodami ekologicznymi może stwarzać pewne zagrożenia, 

podobnie jak i konwencjonalnych, ze względu na brak stosowanych radykalnych metod 

utrwalania. Jedną z najpowszechniejszych metod utrwalania mięsa z produkcji ekologicznej 

lub jego produktów, jest stosowanie obniżonej temperatury w postaci chłodzenia i mrożenia. 

Produkty te są przechowywane w temperaturach chłodniczych, powyżej 0
o
C lub zamrażane 

(do -18
o
C i poniżej).   

Produkty mięsne mrożone, prawidłowo przechowywane, są w zasadzie trwałe pod 

względem mikrobiologicznym. Wg Ingmara [Kołożyn-Krajewska, 2007]: 

• duża liczba mikroorganizmów ginie natychmiast przy zamrażaniu, niezależnie  

od zastosowanej metody ( mrożenie wolne lub szybkie), 

•  komórki przeżywające proces zamrażania giną stopniowo w czasie przechowywania 

zamrażalniczego, 

•  obniżenie liczby mikroorganizmów jest największy w temperaturze tuż poniżej 

punktu zamarzania, przede wszystkim ok. -2
o
C, mniejszy w niższych temperaturach 

i  bardzo  powolny poniżej -20
o
C.  

Nie oznacza to jednak, że mrożenie może być uważane za metodę inaktywacji 

mikroorganizmów w żywności.  Stwierdzono, że komórki drobnoustrojów patogennych nawet 

częściowo uszkodzone, po rozmrożeniu żywności odzyskują pełną sprawność fizjologiczną  

i są równie groźne jak nieuszkodzone komórki tych mikroorganizmów. W wielu pracach 

dotyczących mrożonej żywności wygodnej, wskazywano na obecność potencjalnie 

patogennych mikroorganizmów: Clostridium perfringens, Bacillus cereus, Listeria 

monocytogenes, Aeromonas hydrophila, Salmonella spp., koagulazo-dodatnie gronkowce.  

W badaniach Leela i wsp. stwierdzono występowanie wielu rodzajów bakterii  

w mrożonej, przechowywanej przez 5 miesięcy, w temperaturze  -5
o
  lub  -18

o
C,  żywności  

(np. gotowane  mięsne).  Wyizolowano potencjalnie patogenne mikroorganizmy: Clostridium 

perfringens,  Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Aeromonas hydrophila,  Salmonella  
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sp.,  koagulazo-dodatnie stafylokoki, z mrożonych dań mięsnych, przed ogrzewaniem. 

Obróbkę mikrofalową przeżywają takie bakteria jak: Cl. perfringens, Staphylococcus, 

Bacillus cereus i L.monocytogenes. W innych badaniach stwierdzono obecność 

Staphylococcus aureus w mrożonych daniach (wołowych, drobiowych, pochodzenia 

morskiego) dostępnych w supermarketach [Kołożyn-Krajewska, 2007].  

Utrwalanie gotowych potraw mięsnych za pomocą obniżonej temperatury, 

w zakresie temperatur dodatnich, może stwarzać poważne zagrożenia zdrowotne związane  

z ich jakością mikrobiologiczną gdyż pozwala na  rozwój  wielu  patogenów. Duże zagrożenie 

zdrowotne mogą stanowić pałeczki Salmonella Gram-ujemne, tlenowe lub względnie 

beztlenowe pałeczki. Proces obróbki cieplnej, stosowanej zwykle do przygotowania wygodnej 

żywności, jest także nieefektywny w stosunku do przetrwalnikującego Clostridium botulinum, 

który jest uważany za najniebezpieczniejszy w przypadku gotowanych, chłodzonych 

produktów mięsnych. Szczepy proteolityczne Cl. botulinum nie wytwarzają toksyn  

w temperaturze poniżej 10
o
C, ale minimalna temperatura wzrostu nieproteolitycznych 

szczepów Cl.  botulinum wynosi 3,3
o
C, co oznacza, że mogą się rozwinąć i wytworzyć 

toksyny w czasie długiego (ponad 2-tygodniowego) przechowywania chłodzonych potraw 

mięsnych. 

Także bakterie psychrotrofowe,  w  tym  przede  wszystkim: Listeria  monocytogenes,  

Yersinia  enterocolitica  i  Aeromonas hydrophila,  mogą się  rozwijać w żywności 

chłodzonej. W centrum zainteresowań ośrodków badawczych w ostatnich latach znajduje się 

Listeria, bakteria nie  przetrwalnikująca,  o szerokim zakresie temperatury wzrostu  

(0,5-45
o
C). W niskich temperaturach może wzrastać do niebezpiecznej liczby ( >10

6
/g), bez 

widocznych objawów zepsucia [Kołożyn-Krajewska, 2007].  

Yersinia enterocolitica (i inne z rodzaju Yersinia) mogą rozwijać się w zakresie 

temperatur od -2
o
C do 45

o
C i pH 4,6 - 9,0.  Także Aeromonas  hydrophila  była izolowana  

z żywności chłodzonej. Minimalna temperatura wzrostu tego mikroorganizmu wynosi:-

0,1
o
+1,2

o
C.     

Pakowanie próżniowe może być wykorzystywane do przedłużenia trwałości zarówno 

świeżego mięsa ekologicznego jak i gotowanych potraw mięsnych, gdyż usunięcie tlenu 

zapobiega przemianom oksydacyjnym składników żywności i uniemożliwia rozwój 

mikroorganizmów tlenowych. Dodatkowo, produkty gotowane mogą być pakowane na 

gorąco do toreb, kontenerów czy pudełek termoodpornych, a następnie chłodzone  

i przechowywane w temperaturze 0 - 3
o
C (technologia "cook-chill"). Po prawidłowo 

przeprowadzonej obróbce termicznej żywności, powinny w niej pozostać jedynie 
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przetrwalniki bakterii. Jednakże żywność wygodna po ugotowaniu jest zwykle porcjowana, 

co stwarza możliwość wtórnego zakażenia mikrobiologicznego np. z urządzeń czy rąk 

pracowników. Ponieważ w produktach pakowanych próżniowo pozostają niewielkie ilości 

tlenu, mogą się także rozwijać względne beztlenowce i mikroaerofile.  

Pozytywne rezultaty daje pasteryzacja w odpowiednio dobranych opakowaniach (np. 

woreczkach wielowarstwowych), po porcjowaniu i zapakowaniu (technologia "sous vide"). 

Po pasteryzacji wyroby te są natychmiast schładzane do temperatury 4
o
C i przechowywane  

w tych warunkach. Wytwarzane w warunkach dobrej praktyki produkcyjnej wyroby „sous-

vide” mogą być trwałe nawet do 20 - 30 dni, pod warunkiem zastosowania odpowiedniej 

dawki ciepła. Minimalne warunki obróbki cieplnej rekomendowane dla tego rodzaju 

produktów przedstawiają się następująco: dla temp. 80
o
C czas 26 min , dla temp. 85

o
C czas 

11 min, dla temp. 90
o
C czas  4.5 min, dla temp.  95

o
C  czas  2 min.  Advisory Committee  

on the Microbiological Safety of Food z Wielkiej Brytanii, rekomenduje nawet 

drastyczniejszą obróbkę cieplną np.: 70
o
C  i  1679 min lub 90

o
C i 10 min. Zalecenia  

te podyktowane są wprawdzie głównie niebezpieczeństwem rozwoju i produkcji toksyn przez 

Clostridium botulinum, ale nie wyklucza się także możliwości niebezpieczeństwa rozwoju 

innych patogenów np. Listeria monocytogenes (Libudzisz i wsp., 2007 i 2008]. 

Rekomendowane warunki są znacznie wyższe niż stosowane dotychczas w praktyce 

przemysłowej, a jedynym ograniczeniem ich zastosowania może być konieczność zachowania 

odpowiedniej wartości sensorycznej i żywieniowej.  Drugim czynnikiem o podstawowym 

znaczeniu dla trwałości produktów „sous-vide” jest temperatura przechowywania. 

Doradczy Komitet Mikrobiologicznego Bezpieczeństwa Żywności (ang. Advisory 

Committee on the Microbiological Safety of Food – ACMSF) w Wielkiej Brytanii zaleca, aby 

ze względu na niebezpieczeństwo rozwoju i produkcji toksyn przez nie-proteolitycze szczepy 

Clostridium botulinum, w przypadku produktów „sous-vide” zapewnić jeden z poniższych 

warunków: 

1. Przechowywanie w temperaturze poniżej 3,3
o
C do 6 tygodni, w zależności  

od zastosowanej dawki ciepła. 

2.  Przechowywanie w temperaturze poniżej 5
o
C przy terminie przydatności do 10 dni. 

3. Przechowywanie w temperaturze 5 - 10
o
C przy terminie przydatności do 5 dni. 

4. Przechowywanie w temperaturze chłodniczej poprzedzone ogrzewaniem w 90
o
C przez 

10 min lub ekwiwalentnym (np. 70
o
C przez 1675 min, 75

o
C przez 464 min, 80

o
C 

przez 129 min, 85
o
C przez 36 min). 
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5. Przechowywanie w temperaturze chłodniczej w połączeniu z pH produktu o wartości 

co najwyżej 5. 

6. Przechowywanie w temperaturze chłodniczej przy równoczesnym większym niż 

3,5%.dodatku NaCl do żywności. 

7. Przechowywanie w temperaturze chłodniczej pod warunkiem, że aktywność wody 

produktu jest mniejsza niż 0,97. 

8. Przechowywanie w temperaturze chłodniczej w połączeniu z ogrzewaniem  

i zastosowaniem innych czynników utrwalających (np. konserwantów chemicznych), 

które zapobiegają wzrostowi i produkcji toksyn przez Clostridium botulinum. 

Wyniki przeprowadzonych w ramach wcześniejszych projektów badań (Dolatowski  

i WSP., 2009) wykazały, że w przypadku niektórych wędlin produkowanych z mięsa 

pochodzącego z hodowli ekologicznych i wytwarzanych bez dodatków chemicznych, 

obserwowano sukcesywne obniżenie jakości sensorycznej w czasie przechowywania  

aż do wystąpienia objawów zepsucia, a badania mikrobiologiczne potwierdziły występowanie 

dużej liczby mikroflory (bakterie z rodzaju Lactobacillus, Enterobacteriaceae). Przyczyną 

może być wyższe w porównaniu z przemysłowo wytwarzanymi wędlinami pH, które ułatwia 

rozwój mikroflory. Jednocześnie brak stosowanych zwykle do peklowania mięsa substancji 

chemicznych (azotyny, azotany), może być przyczyną nie tylko obniżenia jakości ale przede 

wszystkim zagrożeniem dla zdrowia konsumenta, związanym z rozwojem i produkcją toksyn 

przez namnażanie Clostridium botulinum i Staphylococcus aureus. Żywność przetworzona 

stanowi duże niebezpieczeństwo. Komórki bakteryjne giną w takich procesach jak: wędzenie, 

gotowanie lub inna obróbka termiczna, suszenie, fermentacja, które są powszechnymi 

procedurami przetwarzania żywności. Brak jest zatem mikroflory towarzyszącej, nieobecne  

są również żywe komórki gronkowców, pozostaje natomiast enterotoksyna charakteryzująca 

się dużą stabilnością. Może być także również inny „scenariusz": pozostała niezniszczona 

enterotoksyna, ale mogą być również obecne komórki gronkowców w wyniku wtórnego 

zakażenia, przy całkowitym braku innych mikroorganizmów inhibitujących wzrost S. aureus. 

Zdarza się również, że w takich produktach jak sery czy salami zachodzi niewłaściwa 

fermentacja i wówczas znajdujące się tam chorobotwórcze gronkowce rosną i tworzą toksyny 

już podczas dojrzewania. Obecność omawianych mikroorganizmów w żywności 

przetwarzanej jest skutkiem złych warunków higienicznych w procesach produkcyjnych 

wynikających z niewystarczającej dezynfekcji, niewłaściwej kontroli temperaturowej albo 

z powodu obu tych nieprawidłowości. Psucie się kiełbas może być wywołane rozwojem 

tlenowych laseczek przetrwalnikujących z gatunku Bacillus subtilis powodujących 
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ciągliwość, śluzowatość i amoniakalno-stęchły zapach, ziarniaków i drożdży, wywołujących 

szary nalot na powierzchni, pałeczek bakterii psychrofilnych  (Pseudomonas, Achromobacter) 

wywołujących śluzowacenie powierzchni i pleśni Aspergillus i Mucor.  

Produkty te, w proponowanym przez producenta okresie w trwałości, były także 

nieakceptowane sensorycznie, co oznacza, że deklarowane okresy trwałości są zbyt długie. 

Wyniki analizy mikrobiologicznej i sensorycznej zostały potwierdzone ocenami 

fizykochemicznymi (wartość pH może świadczyć o rozwoju bakterii kwasu mlekowego, 

wzrost wartości wskaźnika TBARS – przyspieszone procesy utleniania, wysoka wartość 

aktywności wody – mogą namnażać się różne drobnoustroje).  

Korzystnymi, z punktu widzenia jakości mikrobiologicznej, metodami utrwalania 

przetworów z mięsa ekologicznego może być ukwaszanie (wędliny surowo dojrzewające)  

i właściwa obróbka cieplna. Zarówno pasteryzacja (zastosowana do produktów o pH < 4,5), 

jak i sterylizacja, połączone z apertyzacją, pod warunkiem ich prawidłowego wykonania,  

nie stwarzają właściwie niebezpieczeństwa rozwoju drobnoustrojów.   Przy zastosowaniu 

odpowiednio wysokich temperatur oraz wystarczająco długiego czasu ogrzewania, można 

skutecznie zniszczyć wszystkie drobnoustroje, łącznie z ciepłoopornymi przetrwalnikami.  

Jednak długie ogrzewanie i wysoka temperatura, wpływają niekorzystnie  

na zachowanie wartości odżywczych i sensorycznych żywności.  Dlatego stosuje się takie 

warunki ogrzewania, które pozwalają na  efektywne  pozbycie  się  mikroorganizmów.  Czas 

śmierci cieplnej (TDT), definiowany jako czas potrzebny do inaktywacji przeważającej ilości 

mikroorganizmów w zależności od temperatury ogrzewania, pozwala na wybranie 

skutecznych warunków pasteryzacji i sterylizacji.  

Największe zagrożenie zdrowotne w przypadku konserw niesterylizowanych, stanowi 

Clostridium botulinum, Gram-dodatnia, bezwzględnie beztlenowa pałeczka.  Rozróżnia się  

7 typów oznaczonych literami od A do G, przy czym w stosunku do człowieka mają 

znaczenie przede wszystkim  typy:  A,  B, E, F i G. Toksyny botulinowe należą   

do  najsilniejszych  trucizn.  Działają one na system nerwowy, a dawka 0,005 - 0,1 mg 

uważana jest za śmiertelną dla człowieka. Tworzenie toksyny następuje wyłącznie  

w przechowywanej żywności, koniecznie w warunkach beztlenowych. Toksyny są oporne na 

działanie kwasów, nie ulegają rozkładowi przez kwas solny soku żołądkowego.   

Nie są natomiast ciepłooporne, ulegają zniszczeniu podczas ogrzewania w temperaturze 80
o
C 

przez 10 minut.  

Konserwy nie ogrzewane bezpośrednio przed spożyciem, o pH powyżej 4,5,  

są najczęściej przyczyną botulizmu. Niebezpieczny jest fakt, że produkty zakażone toksyną 
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botulinową nie zawsze wykazują sensoryczne objawy zepsucia. Podstawowym sposobem 

zapobiegania rozwojowi Clostridium botulinum w produktach mięsnych, jest peklowanie za 

pomocą azotynu  sodu  w  ilości  100 - 200  ppm, a przede wszystkim właściwie prowadzona 

obróbka cieplna. Należy także podkreślić, że Cl. botulinum nie rośnie w temperaturach 

poniżej 3
o
C, tak więc połączenie prawidłowej pasteryzacji z natychmiastowym schłodzeniem 

i przechowywaniem produktu w temperaturze 0 – 3
o
C, może być gwarancją prawidłowej 

jakości. Konserwy mogą być także przyczyną zatruć pokarmowych powodowanych przez 

enterotoksynę gronkowcową. Czynnikiem etiologicznym są chorobotwórcze szczepy 

Staphylococcus aureus. Do wytworzenia enterotoksyny jest konieczne osiągnięcie przez 

populację co najmniej 10
6
/1g produktu żywnościowego. Wzrost gronkowców hamuje kwas 

askorbinowy i azotyny. Bacillus  cereus jako drobnoustrój względnie beztlenowy może 

rozmnażać  się w  konserwach z wytworzeniem gazu. Ze względu na zdolność wytwarzania 

ciepłoopornych przetrwalników, pasteryzacja nie zawsze jest skuteczna. Proteazy wytwarzane 

przez przetrwalniki, jeśli wystąpią w dużej ilości, pogarszają jakość żywności zwłaszcza 

konserw mięsnych. 

Podsumowując, z mikrobiologicznego punktu widzenia, konserwy pasteryzowane  

i sterylizowane są trwałe przy przechowywaniu w temperaturze poniżej 3 - 3,5
o
C. Jeśli  

są prawidłowo wykonane, nie obserwuje się obniżenia ich jakości w czasie przechowywania 

przez rok, a nawet dłużej. 

Suszenie mięsa jest jedną z najstarszych metod utrwalania. Obecnie, przemysłowo 

suszone mięsa są sprzedawane jako produkty przekąskowe ( "snack food" ), lub używane jako 

dodatek do innych potraw ( np. suszone czy liofilizowane gotowane wyroby mięsne). 

Warunki przechowywania muszą być takie aby zapobiegać wzrostowi wilgotności, 

co może być przyczyną zepsucia  spowodowanego  przez  pleśnie.  W badaniach własnych 

[Kołożyn-Krajewska i Petäjä, 1991], dotyczących suszonych produktów przekąskowych  

z mięsa renifera (o zawartości wody od 23 do 45%), pakowanych próżniowo 

i przechowywanych w temp. +15
0
C przez 4 tygodnie, nie stwierdzono wzrostu ilości  

drobnoustrojów tlenowych  powyżej 10
6
/g  (10

4
  -  10

6
/g).  W  niektórych przypadkach 

zauważono znaczny wzrost ilości staphylokoków i mikrokoków,   nie przekraczający  jednak 

10
7
/g. Prawidłowy stan mikrobiologiczny i dobra  jakość sensoryczna, wskazują, że proces 

suszenia może być wykorzystywany do otrzymywania suszonych produktów przekąskowych 

z mięsa peklowanego.  

Produkty suszone metodami tradycyjnymi i liofilizowane należą także do wyrobów,  

w  których  zastosowana  metoda  utrwalania zapewnia  im  długi  okres  trwałości  
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mikrobiologicznej. Rozwój drobnoustrojów jest ograniczony, poprzez obniżenie wartości 

aktywności wody poniżej granicy ich rozwoju. Zawartość wody musi być wystarczająco niska 

aby zapobiec reakcjom nieenzymatycznym i rozpadowi hydrolitycznemu tłuszczów,  

a  jednocześnie  wystarczająco  wysoka  aby  uniemożliwić zmiany oksydacyjne i zachować 

trwałą strukturę produktu.  

Suszona  żywność  może  być  przyczyną  zatruć  pokarmowych spowodowanych 

przez Clostridium perfringens . Jest to pałeczka  Gram-dodatnia,  przetrwalnikująca,  

wytwarzająca toksyny  w  jelicie cienkim człowieka, powodujące na ogół lekkie formy  zatruć  

pokarmowych.  Także  przetrwalnikujące tlenowce z rodzaju  Bacillus  (np.  Bacillus  cereus), 

obecne w suszonej żywności, bywały przyczyną zatruć pokarmowych. 

Niekorzystne zmiany jakości mikrobiologicznej produktów mięsnych  

są spowodowane przede wszystkim zaniedbaniami higienicznymi w czasie procesu 

produkcyjnego. Należy podkreślić, że stan higieniczny urządzeń, pomieszczeń, pracowników, 

ma podstawowe znaczenie w produkcji bezpiecznych zdrowotnie wyrobów mięsnych. 

Stosowane często tradycyjne metody produkcji np. intensywne, tradycyjne wędzenie, maskują 

w pierwszym momencie, niedostatki higieniczne. Jednak w czasie przechowywania następuje 

gwałtowny rozwój mikroflory, obniżający jakość wyrobów, a w konsekwencji prowadzący do 

stworzenia ryzyka zdrowotnego konsumentów.  

Wzrost mikroorganizmów w systemie żywnościowym zależy od wpływu szeregu 

zmiennych. Przy stosowaniu tradycyjnych metod utrwalania żywności oddziałuje się 

zazwyczaj na jeden z tych czynników, tak aby zapobiegać rozwojowi drobnoustrojów 

chorobotwórczych. Przy produkcji żywności ekologicznej, należałoby opracować systemy 

zabezpieczenia produktów przez zastosowanie kilku  metod np. fermentacji, obróbki cieplnej  

i schładzania, stwarzających wielostronne bariery („płotki”) oddziaływujące na różne 

parametry, odpowiedzialne  za rozwój mikroorganizmów. Tego rodzaju metoda utrwalania 

„kombinowanego”, nazywana najczęściej technologią „płotków” („hurdle technology”), 

polega  na sumarycznym działaniu wielu czynników, z których każdy oddzielnie nie jest  

w pełni skuteczny. Stosowana jest duża ilość kombinacji różnych czynników, które dopiero 

wtedy są skuteczne [Kołożyn-Krajewska, 2007]. Technologia płotków jest ukoronowaniem 

wszystkich technik zastosowanych do minimalnego utrwalania żywności, pozwalając  

na wielostronne, a tym samym skuteczne zabezpieczenie produktów przed drobnoustrojami.  

Stosowane często metody tradycyjnego przetwarzania, mimo niekwestionowanych 

pozytywów, przede wszystki jakości sensorycznej, wymagają przystosowania  

do dzisiejszych warunków i oczekiwań konsumentów. Produkty ekologiczne muszą bowiem 
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spełniać wymagania jakościowe, nie tylko natychmiast po wyprodukowaniu, ale także  

w czasie długiego okresu przechowywania. Bezpieczeństwo zdrowotne tych produktów jest 

podstawową cechą ich jakości i musi być bezwzględnie zagwarantowana.  

WW procesie przetwarzania mięsa jest szereg ważnych czynników wpływających na 

jaość i bezpieczeństwo zdrowotne wyrobow. Także proces wędzenia tradycyjnego może, w 

przypadku braku kontroli procesu, doprowadzić do znacznego zanieczyszczenia powierzchni 

wyrobów różnymi substancjami, przede wszystkim wielopierścieniowymi węglowodorami 

aromatycznymi (WWA) np. benzopirenami.      Fermentacja, wędzenie, solenie, suszenie, 

chłodzenie i słodzenie są znanymi od dawna formami konserwowania żywności.  

 Nad przetwórstwem surowców zwierzęcych kontrolę sprawuje inspekcja 

weterynaryjna. Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz 

bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia 

publicznego. Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez: zwalczanie    chorób 

zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie i likwidowanie ognisk 

tych chorób;   chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub 

przez produkty pochodzenia zwierzęcego, zwanych dalej "zoonozami", lub biologicznych 

czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby;  monitorowanie zakażeń 

zwierząt;  badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego; sprawuje nadzór 

nad  bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami 

weterynaryjnymi przy ich produkcji, wprowadzeniu na rynek oraz sprzedaży bezpośredniej. 

Należy podkreślić, że w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego, obowiązuje 

wszystkich producentów odpowiedzialność za wyprodukowaną żywność, natomiast  

w obowiązującym prawie istnieje również nadzór nad produkcją żywności, w przypadku 

mięsa i jego przetworów pełni nadzór Inspekcja Weterynaryjna, która podejmuje i wydaje 

ostateczną decyzję.   

Wykorzystanie serwatki mlecznej w technologii produkcji ekologicznych 

wyrobów mięsnych pasteryzowanych i surowo dojrzewających bez dodatku związków 

azotowych 

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczną produkcję poszukuje się 

metod zabezpieczających przed namnażaniem niekorzystnej mikroflory. Obok tradycyjnych 

metod jak, chłodzenie, suszenie duże możliwości stwarzają pewne zapomniane tradycyjne 

technologie przedłużenia jakości , które ogólnie biorąc polegały na zakwaszeniu produktu.  

W procesie przetwarzania wykorzystywano prozdrowotne i projakościowe szczepy bakterii 
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kwasu mlekowego. W szczególności zainteresowanie wzbudza mikroflora tradycyjnych 

produkcji np. serów, które często zawierają heterogeniczne grupy szczepów bakteryjnych,  

o potencjalnych przyszłych zastosowaniach w żywności funkcjonalnej. Ciepłolubne gatunki 

bakterii występujące w naturalnych warunkach produkcji serów twardych, czy miękkich  

zaspokajały potrzebę dobrych jakościowo szczepów bakterii o cechach probiotycznych   

z następujących powodów: często wykazują przydatność do kształtowania jakości  

(np. wrażliwość na antybiotyki) lub pro-technologiczne właściwości (np. szeroki opór  

na fagi), cechy, które czynią je ciekawymi do nowych preparatów startowych. 

W szczególności mogą być korzystne jako producenci proteinazy i peptydazy do nowego 

działania w innych produktach, które mogą mieć wpływ na jakość i funkcjonalności, jak 

również do  produkcji bioaktywnych peptydów. Szczególną przydatność takich szczepów 

można widzieć w produkcji wartościowych wyrobów mięsnych o właściwościach 

prozdrowotnych (pro biotycznych).  

Produkcja wyrobów mięsnych o obniżonym lub pozbawionym dodatku związków 

azotowych jest bardzo trudna technologicznie ze względu na zmienioną jakość ale i również 

bezpieczeństwo mikrobiologiczne produktu mięsnego. Związki azotowe spełniają bardzo 

ważną rolę w jakości wyrobu mięsnego. Blisko 80-90% wyrobów mięsnych jest produkowana 

z dodatkiem azotanów lub azotynów. Tendencja powrotu do produkcji wyrobów 

ekologicznych bez związków azotowych występuje od kilkunastu lat. Wynika to z oczekiwań 

konsumentów do wyrobu mięsnego, którzy oczekiwali od produktu określonych cech 

sensorycznych. Należy stwierdzić, że związki azotowe, nie tylko w wyrobach mięsnych niosą 

zagrożenia zdrowotne, ale i w pewnym stopniu są czynnikiem konserwującym. Efekt 

konserwujący w wyrobach mięsnych można osiągnąć w wyniku zastosowania określonych 

warunków procesu zarówno do wyrobów surowych jak i wyrobów obrabianych termicznie.  

 

Ogólny schemat prowadzonych badań      

 Proces technologiczny 

� Surowiec (ocena jakości) 

� Wprowadzanie serwatki (moczenie lub dodatek) 

� Solenie (sól morska) 

� Formowanie (osłonki lub jednolity mięsień) 

� Obróbka cieplna lub dojrzewanie 

� Przechowywanie 

� Badania 
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Surowiec mięsny 

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

mięso i surowiec tłuszczowy do produkcji kiełbas), stanowiło mięso pozyskane w warunkach 

przemysłowych z uboju trzody i bydła z krajowych gospodarstw ekologicznych. 

W przeważającej ilości były to świnie rasy Wielka Biała Polska z hodowli ekologicznych 

o masie przyżyciowej ok. 120-130 kg. Surowiec mięsny w poszczególnych seriach pochodził 

z uboju świń od jednego dostawcy. Surowiec wołowy stanowiło mięso wołowe z uboju bydła 

krajowego rasy NCB. Surowiec pozyskiwano z tusz wychłodzonych przez 48 godzin od 

uboju.  

Układ prób badawczych 

Układ doświadczenia – był realizowany zgodnie z załączonymi do wyników badań 

schematami lub opisami. Badano następujące wyroby: szynka wieprzowa i wołowa, baleron 

wieprzowy, polędwica, kiełbasa wieprzowa i wołowa oraz pasztet z dodatkiem gryki 

(stabilizacja oksydacji, przedłużenie trwałości przechowalniczej).  

  



   

 
30

Metody badań  

Ocena fizyko – chemiczna 

Kwasowość (pomiar wartości pH) [PN - ISO 2917:2001] 

Pomiaru wartości pH dokonano przy użyciu cyfrowego pH/konduktometru CPC-501 

(Elmetron) wykalibrowanego za pomocą buforów wzorcowych o pH 4, pH 7 i pH 9  

i elektrody zespolonej Hydromet typ ERH-111 nr 9317.  

Próby o masie 10 g, rozdrobnione w wilku laboratoryjnym z siatką o średnicy oczek 3 

mm, homogenizowano z 50 cm
3
 zimnej wody destylowanej w homogenizatorze ULTRA 

TURAX T25 przy prędkości obrotowej wrzeciona 15 000 obr./min. w czasie 1 minuty. 

Pomiar kwasowości otrzymanej zawiesiny wykonano w temperaturze pokojowej.  

Po ustaleniu wskazań przyrządu odczytano wynik z dokładnością do 0,01. Metodyka pomiaru 

wartości pH była identyczna dla surowca i produktu gotowego. 

 

Potencjał oksydoredukcyjny [Nam i Ahn 2003] 

Pomiaru potencjału oksydoredukcyjnego dokonano przy użyciu elektrody zespolonej typ 

ERPt-13 Hydromet nr 235 z wykorzystaniem cyfrowego pH/konduktometru CPC-501 

(Elmetron). Wyniki odczytywano po ustabilizowaniu się wartości ORP. Uzyskany wynik 

pomiaru przeliczono na wartość potencjału redox względem standardowej elektrody 

wodorowej EH, w mV. W tym celu do zmierzonej wartości potencjału Em dodawano znaną 

wartość potencjału elektrody odniesienia (Em = 211 mV w temperaturze 20 °C).  

Próby o masie 10g, rozdrobnione w wilku laboratoryjnym o średnicy oczek 3mm, 

homogenizowano z 50 cm
3 

wody destylowanej (o temp. 20 °C) w homogenizatorze ULTRA 

TURAX T25 przy prędkości obrotowej wrzeciona 15 000 obr/min. w czasie  

1 minuty. Pomiar potencjału otrzymanej zawiesiny wykonano w temperaturze 20 °C.  

Po ustaleniu wskazań przyrządu odczytano wynik z dokładnością do 0,01. Metodyka pomiaru 

wartości pH była identyczna dla surowca i produktu gotowego. 

 

Zawartość wody [PN-ISO 1442:2000] 

Oznaczenie zawartości wody wykonano metodą suszarkową. Zasada metody polega na 

odparowaniu wody z próby w suszarce w temperaturze 105 °C aż do momentu uzyskania 

stałej masy.  
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Naczynko wagowe suszono w suszarce w temperaturze 105 °C do momentu uzyskania 

stałej masy, następnie schładzano w eksykatorze i ważono. Do naczynia przenoszono próbę  

o masie 3 g (z dokładnością 0,001 g), rozdrobnioną w wilku laboratoryjnym o średnicy oczek 

3 mm, a następnie ważono. Naczynko z próbą przenoszono do suszarki próżniowej SPU - 200  

i suszono w temperaturze 105 °C do uzyskania stałej masy. Naczynko z wysuszoną próbą 

schładzano w eksykatorze i ważono z dokładnością 0,001 g. Na podstawie różnicy masy 

próby przed i po suszeniu określono procentową zawartość wody. 

Zawartość wody obliczono zgodnie ze wzorem: 
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−

−
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X - zawartość wody [%], 

m0 - masa naczynka wagowego [g], 

m1 - masa naczynka wagowego z próbą przed suszeniem [g], 

m2 - masa naczynka wagowego z próbą po wysuszeniu [g]. 

Aktywność wody  

Zasada metody polega na pomiarze stosunku ciśnienia pary wodnej na powierzchni 

próby do ciśnienia pary wodnej nad powierzchnią czystej wody w tej samej temperaturze  

i przy tym samym ciśnieniu całkowitym.  

 Pomiar aktywności wody przeprowadzono na aparacie do pomiaru aktywności wody 

LabMaster - aw (Novasina). Próbę o masie 5 g umieszczano w naczyniu pomiarowym  

i zamykano wieczkiem. Wieczko zdejmowano z pojemnika z próbą bezpośrednio przed 

umieszczeniem w komorze pomiarowej aparatu. Pomiary wykonywano w temperaturze 20°C. 

Po zakończeniu pomiaru z wyświetlacza urządzenia odczytywano wartość aktywności wody 

badanej próby z dokładnością do 0,001. 

Zawartość tłuszczu [PN-ISO 1444:2000] 

Oznaczenia zawartości tłuszczu w mięsie dokonano metodą ekstrakcyjną Soxleta, 

używając do ekstrakcji chloroformu. Zasada metody polega na wydzieleniu substancji 

tłuszczowych z rozdrobnionego i wysuszonego surowca za pomocą rozpuszczalnika. Ilość 

wyekstrahowanego tłuszczu otrzymuje się z różnicy ważenia gilz z badanym produktem przed 

i po ekstrakcji. 

Wysuszoną do stałej masy próbkę o masie 3g rozdrabniano w moździerzu  

i przenoszono ilościowo na dno gilzy z wysuszonej bibuły filtracyjnej za pomocą waty 
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zwilżonej rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym. Gilzę dokładnie przykryto kawałkiem waty 

zwilżonej rozpuszczalnikiem, po uprzednim 2 - 3 krotnym przetarciu nią moździerza  

i naczynka wagowego. Wysuszoną gilzę z pozostałością rozpuszczalnika zważono  

(z dokładnością do 0,001 g), a następnie przeniesiono do ekstraktora. Do kolby destylacyjnej, 

zawierającej kilka kawałków porcelany, wprowadzono przez lejek rozpuszczalnik w ilości 

stanowiącej połowę objętości ekstraktora. Gilzę umieszczono  

w ekstraktorze aparatu Soxleta i połączono szlifami z chłodnicą i kolbą destylacyjną. Aparat 

ustawiono na elektrycznej łaźni wodnej. Po podłączeniu wody do chłodnicy prowadzono 

ekstrakcję przez 6 godzin. Czas ekstrakcji zapewnił co najmniej  

30 przelewów. Chloroform z kolby boczną rurką przechodził w postaci oparów do chłodnicy  

i po skropleniu spływał do ekstraktora, w którym znajdowała się gilza z próbką badanego 

produktu. Gdy poziom chloroformu w ekstraktorze osiągnął poziom górnej krawędzi lewarka 

spływał samoczynnie do odbieralnika i proces się powtarzał. W ten sposób prowadzona 

ekstrakcja miała charakter ciągły, przy czym tłuszcz pozostawał  

w odbieralniku, a parował czysty chloroform. Po zakończeniu ekstrakcji usunięto źródło 

ciepła i pozostawiono aparat na kilkanaście minut do ochłodzenia. Gilzę wysuszono  

w temperaturze 105 °C w suszarce próżniowej SPU-200 do uzyskania stałej masy  

i zważono z dokładnością 0,001 g. Ilość wyekstrahowanego tłuszczu otrzymano z różnicy 

masy gilz z badaną próbą przed i po ekstrakcji. Zawartość tłuszczu (X) obliczono w % 

korzystając ze wzoru:  

 

100X ⋅
−

=

0

)
21

(

m

mm
 

gdzie: 

X - zawartość tłuszczu [%], 

m0 - masa próbki przed suszeniem [g], 

m1 - masa gilzy z próbką i watą przed ekstrakcją [g], 

m2 - masa gilzy z próbką i watą po ekstrakcji [g]. 
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Zawartość chlorku sodu [PN–A–82112:1973] 

 
Do kolby stożkowej z korkiem na szlif odważono 2 g próbki (z dokładnością  

do 0,01 g). Dodano 100 ml gorącej wody destylowanej i ogrzewano we wrzącej wodzie  

w łaźni wodnej przez 15 minut. Po przestygnięciu dodano 50 µl nasyconego roztworu 

chromianu potasowego, następnie miareczkowano 0,1 M roztworem azotanu srebra  

aż do otrzymania pomarańczowego zabarwienia. Zawartość chlorku sodu obliczono  

ze wzoru: 

 

Zawartość chlorku sodu (ZS%) = (0,585 x a)/n 

gdzie: 

a – objętość zużytego do miareczkowania 0,1 M azotanu srebra [ml], 

n – masa naważki [g]. 

 

Ekstrakcja tłuszczu zmodyfikowaną metodą Folcha [Folch i in. 1956] 

Naważkę rozdrobnionego wyrobu dojrzewającego w ilości 25 g, przeniesiono  

do naczynka homogenizatora, dodano 25 cm³ metanolu oraz 1 cm³ 0,01% BHT  

i homogenizowano przy 6 tysiącach obrotów/min przez 3 minuty. Następnie dodano  

50 cm³ chloroformu, wymieszano i przeniesiono do kolby stożkowej ze szlifem  

o pojemności 250 cm³. Całość wytrząsano na wytrząsarce przez 30 minut. Homogenat 

odwirowano przy 1000 obrotach/min przez 5 minut. Supernatant przesączono przez bibułę 

filtracyjną. Pozostały po odwirowaniu osad ponownie ekstrahowano w naczyniu 

homogenizatora mieszaniną metanol : chloroform w stosunku (2:1). Czynność powtórzono 

kolejno jak poprzednio. Pozostałe supernatanty uzupełniono mieszaniną metanol:chloroform 

(2:1) do objętości 80 cm³ i dodano 16 cm³ wody, łagodnie wymieszano a następnie fazy 

rozdzielono przez wirowanie przy 1000 obrotów/min przez 5 minut. Zebrano warstwę 

chloroformową (dolną), dodano 0,5 g bezwodnego siarczanu sodu, lekko wymieszano, 

pozostawiono na 10 minut a następnie przesączono przez bibułę filtracyjną. Klarowny 

przesącz zagęszczono w wyparce próżniowej na łaźni wodnej o temperaturze 35 ºC. 
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Liczba kwasowa [PN-84/A-85803] 

Do kolby stożkowej o pojemności 250 cm³ odważono 1 g wcześniej 

wyekstrahowanego tłuszczu z dokładnością do 0,01 g. Następnie dodano 20 cm³ mieszaniny 

alkoholowo - eterowej (96% alkohol etylowy i eter etylowy w stosunku 1:1), wymieszano  

i dodano 1 cm³ fenoloftaleiny. Całość miareczkowano 0,1 N roztworem wodorotlenku 

potasowego do uzyskania jasnoróżowego zabarwienia utrzymującego  

się przez co najmniej 1 minutę. 

Liczbę kwasową (mg KOH/g tłuszczu) obliczono ze wzoru: 

L. k. = [(a-b) * f * 5,611] / c  

gdzie: 

a - objętość ściśle 0,1N roztworu KOH zużyta do miareczkowania próby badanej [cm³], 

b - objętość ściśle 0,1N roztworu KOH zużyta do miareczkowania próby zerowej [cm³], 

c - naważka próby [g], 

f - faktor 0,1 molowego roztworu KOH (dla roztworu ściśle 0,1 molowego f=1), 

5,611 - ilość KOH zawarta w 1 ml 0,1 – molowego roztworu KOH [mg]. 

 

Liczba Lea [PN-84/A-86918] 

Odważono dokładnie 1,2 g wyekstrahowanego wcześniej tłuszczu z dokładnością do 

0,001 g i przeniesiono do kolby stożkowej, dodano natychmiast 20 cm³ mieszaniny kwasu 

octowego i chloroformu (2:1). Całość dobrze wymieszano, aż do całkowitego rozpuszczenia 

tłuszczu. Następnie wprowadzono 1 cm³ roztworu jodku potasu  

i wytrząsano przez 1 minutę. Następnie wstawiono kolbę w ciemne miejsce na 5 minut.  

Po tym czasie dodano 75 cm³ wody destylowanej, 1 cm³ (1 %) roztworu skrobi.  

Po wymieszaniu natychmiast miareczkowano 0,002 N roztworem tiosiarczanu (VI) sodu, aż 

do powstania trwałego odbarwienia utrzymującego się przez 30 sekund. Równocześnie 

wykonano próbę zerową. Zawartość nadtlenków obliczono ze wzoru: 

L. Lea = (a-b) / c  

gdzie: 

a - objętość ściśle 0,002 N tiosiarczanu sodu zużyta do miareczkowania próby badanej [cm³], 

b - objętość ściśle 0,002 N tiosiarczanu sodu zużyta do miareczkowania próby zerowej [cm³], 

c- naważka próby badanej [g]. 
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Analiza wyższych kwasów tłuszczowych 

Przygotowanie estrów metylowych [PN-EN ISO 5509:2001] 

Do ampułki o pojemności 5 ml wprowadzono za pomocą szklanej kapilary około 50 

mg wyekstrahowanego wcześniej tłuszczu, w taki sposób, aby nie zwilżyć szyjki. Następnie 

pipetą wprowadzono 1 ml roztworu wodorotlenku potasu i zmydlano na wrzącej łaźni wodnej 

przez 5 minut. Po zmydleniu próbki dodano 2 ml roztworu trójfluorku borowego i ogrzewano 

na łaźni wodnej o temperaturze 80 °C przez 3 minuty. Następnie dodano przesyconego 

roztworu chlorku sodowego w takiej ilości, aby warstwa estrów metylowych znalazła się w 

szyjce ampułki. Następnie dodano około 0,5 ml n-Heksanu. Do analizy składu kwasów 

tłuszczowych pobrano za pomocą, mikrostrzykawki próbkę z warstwy organicznej. 

Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych w chromatografii gazowej [PN-EN 

ISO 5508:1996] 

Sprzęt: 

chromatograf gazowy Varian 450-GC z detektorem FID i rejestratorem; 

butle z gazami: helem, wodorem; 

kolumna kapilarna Select 
TM

 Biodiesel for FAME z fazą stacjonarną Select 
TM

 Biodiesel for 

FAME Fused Silica; 

mikrostrzykawka o pojemności max. 10 µl z podziałką co 0,1 µl do nanoszenia próbek. 

Autosampler CP-8400 

Dozownik 1177 Split/Splitless 

Piec kolumny 

Jednorazowe naczynka szklane z uszczelką (septą) teflonową do autosamplera. 

 

Postępowanie: 

Ustawiono następujące parametry pracy chromatografu: 

kolumna 30 m x 0.32 mm, gaz nośny He, ciśnienie 0.08-0.09 MPa, 

temperatura dozownika- 250 °C, 

typ dozowania: Split/Splitless 0-1,5 min Split ratio 50, 1,5-28 min Split ratio 10 

temperatura detektora płomieniowo-jonizacyjnego - 300°C, 

Program temperaturowy pieca kolumn: 

200 °C przez 10 minut, 200 – 240 °C (3 °C/min), 240 °C przez 4,67 minuty 

Przepływ gazów przez kolumnę: stały 2,5 ml/min 
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wielkość próbki l µl, dzielnik l :50 

Po ustabilizowaniu termicznym i elektronicznym aparatu wstrzyknięto do komory 

nastrzykowej l µl roztworu heksanowego estrów metylowych kwasów tłuszczowych. 

Śledzono proces rozdziału przez 30 min. 

Do sterowania chromatografem, zbierania, integrowania i przeliczania wyników użyto 

oprogramowania Galaxie 
TM

 Chromatography Data System. 

 

Analiza ilościowa 

Do określenia składu (analizy ilościowej) zastosowano metodę wewnętrznej normalizacji, w 

której przyjmuje się, że wszystkie składniki próby są obecne na chromatogramie, tak, że suma 

powierzchni pod pikami stanowi 100 % (elucja całkowita). Zawartość składnika „i”, 

wyrażoną jako procent masowy estrów metylowych, obliczono oznaczając procentowy udział 

powierzchni odpowiedniego piku w sumie powierzchni wszystkich pików według wzoru: 

Zawartość „i” = (Ai/ΣA) x 100,  

gdzie: 

Ai – powierzchnia pod pikiem składnika i; 

ΣA – suma powierzchni pod wszystkimi pikami; 

Wyniki podano z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 

 

Substancje reagujące z kwasem 2-tiobarbiturowym (wskaźnik TBARS) [Pikul i in. 1989] 

TBARS to grupa substancji tworzących barwne kompleksy z kwasem  

2-tiobarbiturowym, takich jak, między innymi, aldehyd malonowy. Oznaczenie polega na 

wytworzeniu w wysokiej temperaturze barwnych kompleksów obecnych w tłuszczu 

aldehydów z roztworem kwasu 2-tiobarbiturowego. Intensywność powstałego zabarwienia 

roztworu produktu mięsnego z kwasem 2-tiobarbiturowym mierzono spektrofotometrycznie 

przy długości fali 532 nm. Roztworem odniesienia była próba kontrolna.  

 Rozdrobnione, w wilku laboratoryjnym o średnicy oczek 3 mm, próby wyrobów 

mięsnych o masie 10 g homogenizowano z 34,25 cm
3 

zimnego (o temp. +4° C) 4 % kwasu 

nadchlorowego i 0,75 cm
3 

alkoholowego roztworu butylohydroksytoluenu (0,01-procentowy) 

w homogenizatorze ULTRA TURAX T25 przy prędkości obrotowej wrzeciona 9500 

obr./min.
 
w czasie 1 min. Homogenat sączono przez bibułę filtracyjną Whatman nr 1 
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bezpośrednio do kolby miarowej o pojemności 50 cm
3
. Uzyskany filtrat uzupełniano do 

objętości 50 cm
3
 przemywając osad na sączku zimnym (4 °C) 4 % kwasem nadchlorowym. 

Po wymieszaniu pobierano do oznaczeń 5 cm
3 

filtratu i przenoszono do probówki, do której 

następnie dodano 5 cm
3
 0,02 – molowego wodnego roztworu kwasu  

2-tiobarbiturowego (odczynnik TBA). Probówki zamykano korkami i ogrzewano we wrzącej 

łaźni wodnej przez 60 minut. Po ogrzaniu probówki z roztworem schładzano przez 10 minut 

w zimnej bieżącej wodzie i dokonano pomiaru absorbancji przy długości fali 532 nm przy 

użyciu spektrofotometru Nicole Evolution 300 (Thermo Elektron Corpoation) wobec próby 

kontrolnej zawierającej 5 cm
3 

4% roztworu kwasu nadchlorowego i 5 cm
3 

odczynnika TBA.  

Wartość wskaźnika TBARS wyrażonego w mg aldehydu malonowego w 1 kg produktu 

wyliczono zgodnie ze wzorem: 

TBARS [mg MDA/kg]  = A * K,  

gdzie: 

A – wartość absorbancji próby badanej, 

K – współczynnik przeliczeniowy, który oblicza się z krzywej standardowej i stosowanych 

rozcieńczeń, wynoszący 5,5. 

 

Zawartość barwników hemowych [Krzywicki 1982] 

Procentową zawartość barwników hemowych w wyrobach mięsnych surowych 

dojrzewających oznaczono poprzez ekstrakcję zimnym buforem fosforanowym (0,04 M, pH 

6,8) oraz klarowanie przez wirowanie (w temp. +4 °C) przez 60 minut przy prędkości 15000 

obr/min. Po klarowaniu mierzono absorbancję przy długości fal 525 nm, 545 nm, 565 nm  

i 572 nm. Roztworem odniesienia przy pomiarze był bufor fosforanowy.  

Próbę wyrobu mięsnego, o masie 5 g, rozdrobnioną na wilku przez siatkę  

o średnicy oczek 3 mm homogenizowano z 25 ml zimnego 0,04 M buforu fosforanowego (pH 

6,8) przez 1 minutę przy użyciu homogenizatora ULTRA TURAX T25 przy 9500 obr./min. 

Homogenat pozostawiono na 60 minut w temperaturze 4 °C. Po upływie tego czasu 

homogenat poddano klarowaniu przez wirowanie w wirówce MPW - 350R  

w temperaturze 10 °C w ciągu 10 minut przy 4000 obr./min. Supernatant sączono przez 

sączek karbowany z bibuły filtracyjnej Whatman 1. Odwirowaną tkankę mięśniową ponownie 

homogenizowano z 25 ml zimnego 0,04 M buforu fosforanowego (pH 6,8) przez 1 minutę 

przy 9500 obr./min. Homogenat pozostawiono na 60 minut w temperaturze 4 °C,  

a następnie poddano klarowaniu przez wirowanie w temperaturze 10 °C w ciągu 10 min. przy 
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4000 obr./min. Supernatanty uzyskane po obu wirowaniach połączono. Otrzymany ekstrakt 

poddano klarowaniu przez wirowanie w wirówce MPW - 350R w temperaturze  

10 °C w ciągu 60 minut. przy 15000 obr./min. Bezpośrednio po klarowaniu ekstrakt 

przeniesiono ostrożnie przy użyciu strzykawki do kuwety, zwracając uwagę, aby nie pobierać 

tłuszczu pływającego na powierzchni.  

Wartość absorbancji mierzono przy długości fali 525, 545, 565 i 572 nm przy użyciu 

spektrofotometru Nicole Evolution 300 (Thermo Elektron Corporation). Roztworem 

odniesienia przy pomiarze był bufor fosforanowy 0,04 M. 

Procentową zawartość Mb, MetMb, MbO oraz OZB wyliczono z zależności: 

Mb [%] = (0,369 * A1 + 1,140 * A2 – 0,941 * A3 + 0,015) * 100 

MetMb [%] = (0,777 * A2 + 0,800 * A3 – 2,514 * A1 + 1,098) * 100 

MbO2 [%] = 100 – (Mb + MetMb) 

A1 = A
572

/A
525 

A1 = A
565

/A
525 

A1 = A
545

/A
525 

OZB [mg/g] = A525 ·* 17500 * n / 7600 * m
 

gdzie:
 

17500 – masa molowa mioglobiny, 

7600 – molowy współczynnik absorbancji dla Mb, MbO2 i MetMb przy 525 nm 

N – współczynnik rozcieńczenia [cm
3
], n = 53,7 cm

3
. 

m – masa próby [g]. 

 

Parametry barwy [CIE 1978] 

Pomiaru dokonano na prostokątnych plastrach wyciętych ze środkowej części wyrobów 

mięsnych. Grubość próby wynosiła min. 2 cm, a jej powierzchnia była większa  

od szczeliny pomiarowej spektrofotometru (średnica 8 mm). Próby wycinano w poprzek 

wzdłuż włókien mięśniowych. Natychmiast po wycięciu próby owijano w przezroczystą folię 

do żywności i w takiej formie dokonywano pomiaru. Pomiaru dokonano w różnych miejscach 

powierzchni materiału, na próbach mięsnych bezpośrednio po produkcji oraz po okresie 

chłodniczego przechowywania (2,4, 6 miesięcy). 

Pomiary parametrów barwy wykonano metodą odbiciową przy użyciu spektrofotometru 

sferycznego firmy X-Rite Series 8200 z oprogramowaniem X – Rite Color Master,  

z wykorzystaniem przesłony ze szczeliną pomiarową o średnicy 25,4 mm. Pomiar 
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prowadzono w zakresie 360-740 nm. Jako źródło światła wykorzystano standardowy 

iluminant D65 ze standardowym obserwatorem kolorymetrycznym o polu widzenia (kąt 

obserwacji) 10
°
. Średnica pola widzenia wynosiła 8 mm. Jako źródło odniesienia stosowano 

wzorzec bieli wykazujący parametry: L
* 

= 95,87, a
*
 = -0,49, b

*
=2,39. Przed każdą serią 

pomiarową przeprowadzono kalibrację aparatu stosując wzorzec bieli i czerni. Wyniki 

wyrażano w jednostkach systemu CIE (1978) LAB, dla którego wyróżniki odzwierciedlają 

odpowiednio: 

L
* 

- jasność barwy, zasadniczo przyjmuje wartości dodatnie i może przybierać wartości od 0 

dla ciała idealnie czarnego do 100 dla ciała idealnie białego; 

a
* 

- chromatyczność w zakresie czerwono – zielonym; oznacza barwę czerwoną, jeśli 

przyjmuje wartości dodatnie, zieloną jeżeli przyjmuje wartości ujemne, a szarą gdy wskazuje 

wartość równą 0; 

b
*
 - chromatyczność w zakresie żółto – niebieskim; oznacza barwę żółtą, jeżeli przyjmuje 

wartości dodatnie, niebieską, jeżeli przyjmuje wartości ujemne, a szarą, jeżeli wskazuje 

wartość równą 0. 

 

Pomiar parametrów tekstury [Bourne 1978]. 

Test TPA 

a) kiełbasy 

Ocenę tekstury kiełbasy jako wyrobu mięsnego dokonano metodą podwójnego 

ściskania walcowych próbek kiełbasy o wymiarach 50 x 55 mm, stanowiącej część batonu 

kiełbasy, przeciętego poprzecznie, za pomocą teksturometru TA.XT. plus wyposażonego  

w przystawkę P/10 oraz stolik przedmiotowy HDP/90. Próbę ściskano podwójnie do 40 % 

pierwotnej wysokości. Prędkość ruchu głowicy wynosiła 10 mm/min. Z zależności między 

siłą a odkształceniem podczas kompresji prób określano następujące parametry tekstury: 

twardość I i II [N], spoistość, elastyczność, gumowatość [N mm], żuwalność [N]. 

Na podstawie zarejestrowanej krzywej wyznaczono i obliczono następujące parametry 

tekstury: 

twardość I T1 – maksymalna wartość siły F1 występującej podczas pierwszego cyklu 

deformacji; 

twardość II T2 – maksymalna wartość siły F2 występującej podczas drugiego cyklu 

deformacji; 



   

 
40

spoistość S – stosunek wielkości obszaru pod krzywą uzyskaną w drugim cyklu deformacji 

A2 do wielkości obszaru uzyskaną podczas pierwszego cyklu deformacji A1; 

elastyczność E – wartość o jaką zmienia się wysokość próbki w czasie pomiędzy pierwszym 

a drugim cyklem ściskania wyrażona stosunkiem czasu t2 do t1; 

gumowatość G – iloczyn maksymalnej siły podczas pierwszego ściskania próbki F1  

i spoistości S wyrażony w [N mm]; 

żuwalność P – iloczyn gumowatości G i elastyczności E wyrażony w [N]. 

Obliczenia powyższych parametrów prowadzono przy użyciu standardowych metodyk 

obliczeniowych zaimplementowanych w oprogramowanie sterujące (Teksture Exponent 32) 

teksturometrem TA.XT plus.  

 

b) Wędzonki 

Test TPA 

Analizę profilu tekstury wyrobu (test TPA) wykonano metodą dwukrotnego ściskania. 

Próbki o wymiarach 20 x 20 x 25 mm poddawano podwójnemu ściskaniu (prostopadle do 

kierunku włókien mięśniowych) do połowy wysokości za pomocą teksturometru TA.XT.plus 

wyposażonego w przystawkę P/10 oraz stolik przedmiotowy HDP/90. Prędkość ruchu 

głowicy wynosiła 10 mm/min. Określano następujące parametry tekstury: twardość, 

sprężystość, spoistość, przeżuwalność, gumowatość. 

Siła penetracji 

Pomiaru siły penetracji dokonywano z użyciem trzpienia cylindrycznego płaskościennego  

o średnicy 2 mm w plastrach próby o grubości 20 mm. Penetracji dokonywano w poprzek 

próbek. Prędkość przesuwu głowicy wynosiła 50 mm/min. Siłę odczytywano przy penetracji 

na głębokości 15 mm od momentu osiągnięcia naprężenia wstępnego (2 N). Każdy pomiar 

wykonywano w 10 powtórzeniach, przyjmując ich wynik za średnią oznaczenia. 

Siła cięcia 

Pomiar siły cięcia przeprowadzano z użyciem elementu tnącego typu Warnera -

Bratzlera. Maksymalną siłę cięcia odczytywano przy prędkości przesuwu głowicy 50mm/min. 

Badaniom poddawano próbki w kształcie prostopadłościanu o wymiarach przekroju 20 x 20 

mm. Cięcia dokonywano w poprzek próbek. Każdy pomiar przeprowadzano w trzech 

powtórzeniach, przyjmując ich średnią za wynik oznaczenia. 
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Analiza mikrobiologiczna 

Oznaczenie liczby bakterii kwasu mlekowego, ogólnej liczby drobnoustrojów, liczby 

bakterii Enterobacteriaceae, Escherichia coli i Staphylococcus aureus, Listeria 

monocytogenes, beztlenowe bakterie przetrwalnikujące, Salmonella, Yersinia enterocolitica, 

Escherichia coli VTEC. 

 

Numer: PN-ISO 15214:2002 

Tytuł: Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby mezofilnych 

bakterii fermentacji mlekowej -- Metoda płytkowa w temperaturze 30 ºC 

Zakres normy:  

Opisano horyzontalną metodę oznaczania liczby żywych mezofilnych bakterii kwasu 

mlekowego w żywności i w paszach. Metoda oznaczania polega na liczeniu kolonii na stałych 

pożywkach MRS, po inkubacji w temperaturze 30 ºC  przez 72 h w warunkach tlenowych. 

  

Numer: PN-EN ISO 7937:2005 

 Tytuł: Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby Clostridium 

perfringens - Metoda liczenia kolonii 

Zakres normy:  

Przedstawiono metodę płytkową oznaczania liczby Clostridium perfringens w produktach 

żywnościowych, w paszach dla zwierząt i w próbkach środowiskowych z obszarów 

związanych z produkcją i dystrybucją żywności. Metoda oznaczania polega na liczeniu 

kolonii na stałych pożywkach TSC po inkubacji w temperaturze 37 ºC przez 20 +/- 2h w 

warunkach beztlenowych oraz wykonaniu testów potwierdzających. 

  

Numer: PN-EN ISO 4833:2004 

Tytuł: Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby 

drobnoustrojów -- Metoda płytkowa w temperaturze 30 ºC  

Zakres normy:  

Metoda polega na oznaczaniu liczby drobnoustrojów polegającą na liczeniu kolonii na stałych 

pożywkach PCA, po inkubacji w temperaturze 30 ºC przez 72h w warunkach tlenowych. 

  

Metodyka: Nakajima et al., J. Clin. Microbol 30,2484-2486 (Yersinia enterocolitica)  oraz 

Jothimumar and Griffiths, Appl. Environ. Microbio. (E coli VTEC)  polega na określeniu 
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obecności wyżej wymienionych drobnoustrojów w próbce za pomocą PCR poprzez 

wyizolowanie DNA bakterii. 

 

Numer: PN ISO 21528-2:2005  

Tytuł: „Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby 

Enterobacteriaceae. Część 2: Metoda płytkowa”. 

Zakres normy: 

Metoda polega na przygotowaniu z próbki zawiesiny wyjściowej oraz kolejnych rozcieńczeń 

dziesięciokrotnych, a następnie posiewie z zastosowaniem podłoża VRBG (pożywka agarowa 

z fioletem, czerwienią, solami żółci i glukozą). Inkubacja przebiega w 37ºC przez 24±2h. 

Kolonie charakterystyczne dla Enterobacteriaceae są potwierdzane z zastosowaniem testów 

na fermentację  glukozy oraz obecność oksydazy. 

  

Numer: PN-ISO 16649-2:2004  

Tytuł: „Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby β-

glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli. Część 2: Metoda płytkowa w temperaturze 44ºC z 

zastosowaniem 5-bromo-4-chloro-3-indolilo β-D-glukuronidu”. 

Zakres normy: 

Metoda polega na przygotowaniu z próbki zawiesiny wyjściowej oraz kolejnych rozcieńczeń 

dziesięciokrotnych, a następnie posiewie z zastosowaniem podłoża TBX (pożywka 

tryptonowo-żółciowa glukuronidynowa). Inkubacja przebiega w 44ºC przez 18-24h. 

  

Numer: PN-EN ISO 6888-2:2001  

Tytuł: „Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców 

koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków). Część 2: Metoda z 

zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem”. 

Zakres normy: 

Metoda polega na przygotowaniu z próbki zawiesiny wyjściowej oraz kolejnych rozcieńczeń 

dziesięciokrotnych, a następnie posiewie z zastosowaniem podłoża RPF (pożywki agarowej z 

plazmą króliczą i fibrynogenem). Inkubacja przebiega w 37ºC przez 18-24h, a w razie 

potrzeby przez dalsze 24h. 
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Numer: QMP_504_EC_19_51_1.doc z dnia 01.02.2008  

Tytuł: „Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes”.  

Oznaczenie przebiega w 4 etapach: 

1. Wstępne namnażanie w selektywnej pożywce płynnej z obniżoną zawartością 

czynników selektywnie hamujących (bulion pół-Frasera). Inkubacja przebiega w 30ºC 

przez 24h.  

2. Wtórne namnażanie w selektywnej pożywce płynnej z pełnym stężeniem czynników 

selektywnie hamujacych (bulion Frasera). Inkubacja przebiega w 37ºC przez 48h.  

3. Posiew na pożywki selektywne agarowe Oxford i ALOA. Inkubacja przebiega w 37ºC 

przez 24-48h.  

4. Wykonanie testów potwierdzających: barwienie metodą Gramma, test na wytwarzanie 

katalazy oraz potwierdzenie z zastosowaniem podłoża Rapid Lmono.  

 

Analiza sensoryczna [ISO 13299.2 1998, PN-ISO 4121:1988]. 

Charakterystykę sensoryczną wyrobów mięsnych surowo dojrzewających 

przeprowadzono za pomocą metody profilowania (Ilościowej Analizy Opisowej – QDA – 

Quantitative Descriptive Analysis). Metoda profilowania to najbardziej znana metoda spośród 

metod sensorycznej analizy opisowej. Wykorzystuje się  

ja do jakościowego – ilościowego określenia kompleksowej i szczegółowej charakterystyki 

produktu. Metoda profilowa jest specyficzna, ponieważ nie traktuje smakowitości jako cechy 

jednostkowej, tak jak inne metody, natomiast opiera się na założeniu,  

że smakowitość jak również aromat i tekstura to zestaw pojedynczych not, które można 

oddzielnie zidentyfikować i analizować. Jako narzędzie badawcze użyto skalę liniową 

nieustrukturowaną o długości 100 mm z odpowiednimi oznaczeniami brzegowymi. Cały 

zakres skali stanowił 10 umownych jednostek (j.u). Dla każdego oceniającego wyróżnika była 

przypisana oddzielna skala ze ściśle sprecyzowanymi określeniami brzegowymi. Oceniający 

nanosili na skalę pionową kreskę w miejscu odpowiadającym odniesionemu wrażeniu. 

Uzyskane wyniki sprowadzono do wartości liczbowych na podstawie zmierzenia odległości 

od lewego końca skali do punktu zaznaczonego przez oceniających.  

Ocenę sensoryczną przeprowadzano w temperaturze pokojowej bezpośrednio po 

zakończonym procesie dojrzewania wyrobów i po okresie ich chłodniczego przechowywania. 

Wykonywał ją 10 - osobowy odpowiednio wyszkolony w zakresie stosowania metody zespół 

oceniający o sprawdzonej wrażliwości sensorycznej z Katedry Technologii Mięsa i 
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Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Przygotowanie prób polegało 

na pokrojeniu wędlin na plastry o grubości 2 mm bezpośrednio po procesie dojrzewania 

wędlin lub po bezpośrednim otworzeniu opakowań przed oceną po przechowywaniu. 

Pojedyncze plastry umieszczano w bezwonnych, jednorazowych pojemnikach zamykanych 

wieczkami. Pojemniki wcześniej poddano kodowaniu. Oceniający każdorazowo otrzymywali 

zestaw składający się z: zakodowanych próbek, kart i herbaty. Z każdej przeprowadzanej 

oceny zbierano 10 indywidualnych wyników.  

Matematyczno – statystyczna analiza wyników 

Pomiary wykonywano w trzykrotnym powtórzeniu dla każdej z badanych właściwości 

wyprodukowanych partii (serii) wyrobu. Ze względu na specyfikę jakościową surowca, 

wielkość partii, nie dokonano obróbki statystycznej.  

x  - wartości średnie 

SD - odchylenie standardowe 
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Analiza otrzymanych wyników badań 

 Wszystkie wyniki badań umieszczone są w załączonym aneksie, natomiast w 

omówieniu wyników zwrócono uwagę na najważniejsze trendy ich zmian. 

Ocena właściwości fizykochemicznych i sensorycznych 

Wyroby surowo dojrzewające  

Produkcja wyrobów mięsnych pozbawionych dodatku związków azotowych jest 

bardzo trudnym technologicznie przedsiewzięciem ze względu na zmienioną jakość gotowego 

wyrobu, przede wszystkim brak odpowiedniej barwy, ale i również niebezpieczeństwo 

obniżonej jakości mikrobiologicznej produktu mięsnego. Blisko 90% wyrobów mięsnych jest 

produkowanych z dodatkiem azotanów lub azotynów. Tendencja powrotu do produkcji 

wyrobów ekologicznych bez związków azotowych występuje od kilkunastu lat. Ważną rolę 

może spełnić sól morska. Sól morska uzyskiwana jest przez odparowane wody morskiej na 

słońcu w odstojnikach. Ze względu na unikalny smak znalazła zastosowanie w kuchni 

śródziemnomorskiej i innych kuchniach. Szczególne uznanie wynika z zawartości dużej ilości 

mikroelementów. Zawiera duże ilości chloru i sodu, a także magnez, wapń, potas, siarczan, 

żelazo, mangan, cynk. Dzięki temu sól morska wpływa na oczyszczenie organizmu z toksyn. 

Jest wartościowsza od powszechnie stosowanej soli kuchennej, gdyż zawiera około 50% 

chlorku sodu, dzięki czemu jest prozdrowotnym czynnikiem, biorąc pod uwagę obecne 

nadmierne spożycie chlorku sodu.  

 Tworzenie barwy mięsa peklowanego polega na wprowadzeniu w miejsce tlenu w 

cząsteczce mioglobiny, tlenku azotu. Istota peklowania polega na powstawaniu 

nitrozylomioglobiny. W reakcji tej tlenek azotu zastępuje cząsteczkę wody przyłączoną do 

żelaza w części hemowej mioglobiny, tworząc nitrozokompleks, w którym żelazo pozostaje 

na +2 stopniu utlenienia. Inne reakcje są także możliwe i mogą one zachodzić równolegle w 

zależności od warunków środowiskowych. Tworzenie się nitrozylomioglobiny może 

zachodzić w reakcjach chemicznych, biochemicznych, enzymatycznych i 

nieenzymatycznych. Tworzenie się nitrozylomioglobiny wskutek reakcji chemicznej polega 

na redukcji metmioglobiny przez grupy –SH związane z białkami, reakcja enzymatyczna 

prowadzona jest przez dehydrogenazy, a nieenzymatyczna przez NADH w obecności 

koenzymów FMN i FAD. Nitrozylomioglobina może tworzyć się także w reakcji tlenku azotu 

z oksymioglobiną obecną w mięsie przy wysokim ciśnieniu parcjalnym tlenu. Podczas 

obróbki termicznej, część białkowa nitrozylomioglobiny (NOMb) ulega denaturacji i 
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powstaje nitrozylomiochromogen o różowoczerwonej barwie. Proces tworzenia tlenku azotu 

może być także stymulowany zmianą potencjału redoks w wyniku dodania redukujących 

substancji; obecnie powszechnie stosowany jest w tym celu chemicznie otrzymywany 

askorbinian sodu lub izoaskorbinian sodu. Obecność azotynów i azotanów może być 

szkodliwa dla zdrowia z kilku powodów: azotyny i azotany w żywności mogą wywierać 

określone skutki toksykologiczne i prowadzić do zatruć pokarmowych; azotyny utleniają 

dwuwartościowe żelazo hemoglobiny do formy trójwartościowej nie wykazującej zdolności 

odwracalnego wiązania tlenu i powodować methemoglobinemię, azotyny i ich pochodne w 

reakcji z aminami w środowisku kwaśnym łatwo tworzą N-nitrozoaminy (szczególnie 

podczas smażenia, grillowania), których większość wykazuje działanie kancerogenne, 

nadmierne spożywanie azotanów i azotynów może powodować powstawanie związków 

nitrozowych już w organizmie ludzkim, w przewodzie pokarmowym; azotyny obniżają w 

pewnym stopniu wartość odżywczą pożywienia, ograniczając wykorzystanie niektórych 

składników , powodują destrukcję witamin z grupy B, witaminy A i karotenu. Ograniczenie 

stosowania azotynu: obniżenie pozostałości azotynów, stosowanie zastępczych substancji,  

stosowanie tlenku azotu. Rozkład azotynu w gotowym wyrobie; 5-15% -reaguje z 

mioglobiną; Cześć azotynów reaguje z białkami; 1-10% -dysmutacja do azotanów; 5-20% - 

pozostaje jako azotyn; 5-15% - reaguje z grupami SH
-; 

1-15% - reaguje z lipidami; 1-5%  - 

przechodzi w N gazowy. Uzyskanie barwy; 30-50mg azotynu na 1 kg mięsa chudego; 80-120 

mg – efekt bakteryjny; 20-40 mg – aromat; Obecny dodatek azotynu wynosi około 120 

mg/kg. 

 Otrzymane wyniki badań z zastosowaniem serwatki i soli morskiej wskazują, że bez 

dodatku związków azotowych można otrzymać pożądaną przez konsumenta barwę wyrobu 

surowo dojrzewającego. Jaki jest mechanizm tej reakcji nie jest to łatwo zinterpretować. 

Wydaje się ,że w sytuacji dodatku serwatki , która jest bogata w aminokwasy siarkowe 

wytwarza się trwała forma utlenowanej mioglobiny. Odkryte właściwości antyutleniające 

poszczególnych frakcji białek serwatkowych mogą wskazywać na takie zjawisko. W 

badaniach wykazano również, że  α-laktoglobulina wchodząca w skład tych białek stanowi 

źródło dipeptydu α-glutamylocysteiny, który jest prekursorem glutationu – 

niskocząsteczkowego związku tiolowego o silnych właściwościach przeciwutleniających, 

który w organizmie a szczególnie w tkance mięśniowej, pełni funkcje parasola ochronnego 

przed wolnymi rodnikami, mutagenami i czynnikami rakotwórczymi, ułatwiając ich 

dezaktywację i usunięcie z systemu. Wyżej wymienione związki zarówno jak i laktoferryna 

oraz immunoglobuliny, frakcje białek serwatkowych, skutecznie wspomagają naturalny 
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system odpornościowy człowieka. Serwatka może polepszać trawienie i wchłanianie 

składników pokarmowych. Antyoksydacyjne działanie białek serwatkowych będzie 

wspomagać lub zastępować podobne funkcje innych egzogennych substancji, np. witamin, 

kwasu askorbinowego. Potwierdzenie tej hipotezy w oparciu o wyniki prowadzonych 

doświadczeń wzrostowych i testów sprawnościowych pozwoli rozważyć korzyści wynikające 

z krótkookresowego stosowania produktów serwatkowych. Na podstawie przeprowadzonych 

badań zaobserwowano wpływ dodatku serwatki na wzrost kwasowości produktu w 

porównaniu do próby kontrolnej. Dodatek serwatki do produktu wpłynął także na obniżenie 

wartości aktywności wody, potencjału oksydacyjno-redukcyjnego oraz zahamowanie wzrostu 

wartości wskaźnika TBARS, wyrażającego zawartość wtórnych produktów utlenienia 

tłuszczy, w przeliczeniu na aldehyd malonowy. Analizując parametry barwy 

wyprodukowanych wyrobów zaobserwowano nieznaczny wzrost jasności barwy (parametr 

L*), wzrost udziału barwy żółtej w przypadku próby z dodatkiem serwatki w porównaniu do 

próby kontrolnej. Próby wykazywały zbliżone wartości parametru a* barwy, świadczącego o 

nasyceniu barwy czerwonej. Badania zmian barwy mięsa, wiążących się z przemianami 

barwników mięśniowych wykazały wyższy procentowy udział purpurowoczerwonej formy 

Mb w przypadku próby z dodatkiem serwatki. Próba ta charakteryzowała się także niższym 

udziałem formy MetMb, świadczącej o utlenieniu mioglobiny i stopniowej utracie czerwonej 

barwy. Na podstawie badania parametrów tekstury omawianych wyrobów surowo 

dojrzewających zaobserwowano wpływ dodatku serwatki na spadek adhezyjności oraz wzrost 

sprężystości, gumowatości i żujności produktu. Próby z serwatką charakteryzowały się także 

niższymi wartościami parametru jędrności oraz siły potrzebnej do przecięcia próbki w 

poprzek włókien mięśniowych.      

Przeprowadzone badania wykazały, że balerony surowo dojrzewające z dodatkiem serwatki 

charakteryzowały się niższą kwasowością w porównaniu do próby kontrolnej. Moczenie w 

serwatce surowca mięsnego wpłynęło na dalsze obniżenie wartości pH w stosunku do próby 

kontrolnej. Próba moczona w serwatce charakteryzowała się najniższą wartością pH wyrobu 

gotowego. Próba karkówki moczona w serwatce charakteryzowała się najwyższą wartością 

aktywnością wody, potencjału redox oraz wskaźnika utleniania tłuszczu w wyrobie gotowym. 

Wyrób gotowy, którego surowiec przed peklowaniem moczony był w serwatce mlecznej 

charakteryzował się najwyższym udziałem jasności barwy, jednocześnie najniższą 

chromatycznością w zakresie czerwono – zielonym oraz najwyższą intensywnością barwy 

żółtej bezpośrednio po produkcji. Wartość siły penetracji była niższa w baleronie surowo 

dojrzewającym moczonym przed peklowaniem w serwatce w porównaniu do próby 
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kontrolnej. Próba z dodatkiem serwatki charakteryzowała się najniższą wartością wskaźnika 

TBARS, co może sugerować, iż dodatek szczepów bakterii z serwatką wpłynął na 

zahamowanie tworzenia pierwotnych i wtórnych produktów utleniania tłuszczu w baleronie 

surowo dojrzewającym. W doświadczeniu próba moczona w serwatce, przed nacieraniem solą 

morską, wykazywała najniższą wartość ORP w wyrobie gotowym. Wyższą zawartość 

mioglobiny i metmioglobiny w porównaniu do próby moczonej w serwatce posiadała próba 

wyrobu z samą glukozą. Wyższy udział oksymioglobiny w wyrobie gotowym posiadała 

próba, której surowiec mięsny był moczony w serwatce w porównaniu do próby nie moczonej 

w serwatce przed peklowaniem.        

 Badania surowo dojrzewających polędwic wykazały, że dodatek serwatki i glukozy 

spowodował obniżenie wartości pH polędwicy surowej po procesie dojrzewania i 

jednocześnie spadek aktywności wody. Większa kwasowość w próbie z udziałem serwatki i 

jej składników przyspieszały jednocześnie suszenie polędwicy, obniżając aktywność wody. 

Polędwica wyprodukowana z mięsa uprzednio moczonego w serwatce z dodatkiem glukozy 

cechowała się niższą kwasowością oraz niższą wartością aktywności wody. Zaobserwowano, 

że w próbie polędwicy przygotowanej z mięsa moczonego w serwatce kwasowej odnotowano 

mniejsze zmiany oksydoredukcyjne po zakończonym procesie dojrzewania, aniżeli w próbie 

polędwicy bez zastosowania serwatki. Zastosowanie serwatki wpłynęło na zahamowanie 

wzrostu wartość potencjału oksydoredukcyjnego i wskaźnika TBARS w wyrobie po 

dojrzewaniu, co świadczy o większej stabilności oksydacyjnej produktu podczas dojrzewania.

 Wyższym procentowym udziałem purpurowoczerwonej formy mioglobiny, 

jednocześnie niższą procentową ilością formy utlenionej MetMb (72,49) charakteryzowała się 

próba polędwicy moczona uprzednio w serwatce. Zawartość oksymioglobiny była natomiast 

niższa w próbie kontrolnej. Większe rozjaśnienie (L*) w ogólnym tonie barwy i jednocześnie 

mniejszy udziału barwy czerwonej (a*) i żółtej (b*) po procesie dojrzewania stwierdzono w 

przypadku próby polędwicy surowo dojrzewającej przygotowanej z mięsa moczonego 

uprzednio w serwatce kwasowej. Niższą twardość I i II stwierdzono w przypadku próby 

polędwicy z dodatkiem serwatki i glukozy. Spoistość obydwu prób polędwic kształtował się 

na poziomie 0,63, zaś elastyczność dla badanych prób wyniosła 0,16 mm. Niższą siłę cięcia i 

jednocześnie wyższą siłę penetracji wykazał produkt z dodatkiem serwatki.  

Badania kiełbas surowo dojrzewających wykazały, że najniższe wartości pH stwierdzono w 

próbach z mięsa moczonego w serwatce kwasowej, najwyższe wartości pH obserwowano w 

próbie kontrolnej. Aktywność wody we wszystkich badanych próbach była na podobnym 

poziomie.  Wskaźnika TBARS przyjmował wartości najwyższe odpowiednio w kolejności: 
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próba kontrolna, próba z serwatką.  Najniższe wartości liczby kwasowej i nadtlenkowej 

stwierdzono w próbach kontrolnych. Nieco wyższe o ok. 1,5 mg KOH/g wartości liczby 

kwasowej zanotowano w próbach z dodatkiem serwatki. Najbardziej atrakcyjną barwą 

charakteryzowały się próby z dodatkiem serwatki (najniższa procentowa zawartość 

metmioglobiny). Próby bez dodatku serwatki charakteryzowały się niskim udziałem barwy 

czerwonej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w próbach z serwatką nie obserwujemy zmian 

w poziomie wyższych kwasów tłuszczowych nasyconych i nienasyconych podczas badanego 

okresu przechowywania.  

Badania przechowalnicze zostały dokonane w ramach czasu, który był przeznaczony 

na realizację badań. Część prób jest w dalszym ciągu przechowywana i będzie oceniana po 

odpowiednim okresie. Bardzo interesującymi próbami mogą być cale szynki produkowane 

jako surowo dojrzewające powszechnie widoczne na rynku w wielu krajach zachodnich, które 

są w trakcie dokonywania niezbędnych analiz po odpowiednim czasie przechowywania. 

Otrzymane wyniki badań wstępnych po dwu, trzymiesięcznym okresie przechowywania są 

bardzo zachęcające w aspekcie ocen fizykochemicznych, sensorycznych i organoleptycznych. 

Dokonana ocena wyrobów dojrzewających wołowych po dwu miesiącach przechowywania 

wskazuje, że proponowana technologia procesu, może być ważnym elementem w 

przełamaniu postaw konsumenckich odnośnie mięsa, czy produktów z tego surowca. 

Produkty wołowe były wysoko oceniane, ponadto przez dwu miesięczny okres 

przechowywania w warunkach chłodniczych ich jakość nie zmieniła się istotnie. Najniższą 

wartością aktywności wody po przechowywaniu charakteryzowała się próba poddana 24 

godzinnemu moczeniu w serwatce. Wzrost wartości wskaźnika TBARS, po przechowywaniu, 

zaobserwowano w przypadku wszystkich badanych prób szynek z mięsa wołowego. W 

przypadku wszystkich badanych przechowalniczo prób, po przechowywaniu, zaobserwowano 

wzrost potencjału osydoredukcyjnego. Najwyższym wzrostem wartości potencjału 

oksydoredukcyjnego, po okresie przechowywania, charakteryzowały się próby kontrolne w 

porównaniu z próbami moczonymi w serwatce. Jak już wspomniano otrzymane wyniki badań 

barwy (aneks) wyrobu surowo dojrzewającego wykazały interesujący z punktu widzenia 

konsumenta profil jasnoczerwonej barwy na przekroju produktu zarówno bezpośrednio po 

dojrzewaniu jak i po 2 miesięcznym przechowywaniu. Zaobserwowano, że barwa tych 

wyrobów, oceniana sensorycznie i instrumentalnie jest zbliżona do barwy wyrobu 

peklowanego. Na to zjawisko ewidentny wpływ miało środowisko redukujące w produkcie 

wytworzone dodatkiem serwatki. Można dodać, że do produktów nie dodawano powszechnie 

dziś stosowanego askorbinianu sodu. Potwierdzają to zjawisko również badania potencjału 
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redukującego i stopnia utleniania TBARS. Wyniki wskazują na nieznaczny wzrost tych 

wskaźników podczas procesu dojrzewania i okresu przechowywania. Potwierdza to, że w 

produkcie występuje skuteczne hamowanie procesu utleniania. Można sądzić, że 

najważniejszą rolę pełni serwatka, chociaż działanie soli morskiej ma również duże 

znaczenie. Należy dodać, że w składzie chemicznym soli morskiej nie zaobserwowano 

związków azotowych. Otrzymano bardzo pozytywne wyniki oceny sensorycznej, 

prowadzonej zgodnie z zasadami analizy. Również w ocenie konsumenckiej produkty 

cieszyły się dużą popularnością. 

Wyroby pasteryzowane (obrabiane cieplnie) 

 Badania wyrobów mięsnych z dodatkiem soli i serwatki poddanych obróbce cieplnej 

wykazały, że jest możliwa ich produkcja z zachowaniem jakości gotowego wyrobu. Z 

otrzymanych wyników na uwagę zasługują parametry barwy. Oczywiście obróbka cieplna 

powoduje denaturację mioglobiny i produkt charakteryzują niższe wartości wyróżników 

barwy w porównaniu do wyrobu peklowanego ze związkami azotowymi. Mioglobina 

denaturuje w temperaturze 63-65° C, czego wynikiem jest poszarzenie barwy, ponieważ nie 

była to forma nitozylomioglobiny , która zmienia się w nitrozylomiochromogen kształtując 

jasno czerwoną barwę. Otrzymany o lekko czerwonym zabarwieniu produkt jest wynikiem 

dodatku serwatki i soli morskiej. Interpretacja wyników parametrów barwy jest bardzo trudna, 

ponieważ nie mamy wiedzy na ile warunki redukujące w farszu przed obróbką cieplną, 

zachowają barwę po obróbce termicznej. Z otrzymanych wyników badań na uwagę zasługuje 

lekkie podwyższenie kwasowości, co może być czynnikiem przedłużającym czas 

przechowywania produktu bez dodatku związków peklujących. W ocenie sensorycznej 

wyroby pasteryzowane cechuje dobra jakość, bez obcego posmaku. Wyroby takie mogą być 

przechowywane w warunkach chłodniczych przez dwa tygodnie nie pogarszają w tym czasie 

cech sensorycznych. Wyroby suche mogą być przechowywane w dłuższym okresie bez 

pakowania próżniowego. Podczas przechowywania nie zaobserwowano pogorszenia takich 

wskaźników, jak: utlenianie tłuszczu, zmiany w barwie, znacznego podwyższenia potencjału 

oksydo-redukujacego. 

Pasztet z dodatkiem gryki z łuską 

Analiza sensoryczna pasztetu wykazała, że dodana gryka z łuską, poddana wcześniej 

procesowi obróbki cieplnej symulującej tradycyjną metodę tak zwanego parowania, wpływa 

bardzo pozytywnie na smakowitość, wydłuża trwałość przechowalniczą i zwiększa jego 

wartość odżywczą. Dodatek gryki do pasztetu przyczynił się do obniżenia potencjału redox, 
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co wskazuje na jej redukujący charakter. Wyższy potencjał oksydo-redukcyjny był 

równoznaczny z wyższą zwartością produktów utlenienia tłuszczu (wskaźnik TBARS). We 

wcześniejszych badaniach wykazano, że dodatek gryki wpłynął na redukcję powstawania 

wolnych kwasów tłuszczowych, nadtlenków, wtórnych produktów utleniania, wpłynął na 

redukcję zawartości sprzężonych dienów w porównaniu do próby kontrolnej. 

Prawdopodobnie obróbka hydrotermiczna gryki poprzez „parowanie” przyczyniła się do 

zachowania wysokiej aktywność związków biologicznie aktywnych. 

Ocena jakości mikrobiologicznej wytwarzanych produktów  

W ramach przeprowadzonych badań wyodrębniono dwie grupy produktów 

ekologicznych: mięsne wyroby surowo dojrzewające i produkty mięsne poddawane obróbce 

cieplnej.  

1. Wyroby surowo dojrzewające 

 Wyroby surowo dojrzewające wyprodukowane z dodatkami wprowadzającymi 

bakterie kwasu mlekowego (np. serwatką) są przykładem nowych produktów ekologicznych. 

Bakterie fermentacji mlekowej wykorzystuje się tradycyjnie w produkcji: fermentowanych 

produktów mleczarskich, kiszonek warzywnych, chleba, przetworów mięsnych, ryb, zbóż, 

żywności orientalnej. Stosowane są one ze względu na ich wpływ na właściwości sensoryczne 

żywności, a także hamowanie procesów zepsucia żywności; jest to naturalne przedłużenie 

trwałości produktów spożywczych. Dodawanie bakterii fermentacji mlekowej do mięsa 

zapewnia większe bezpieczeństwo i stabilność produktu, a także dostarcza nowych wrażeń 

sensorycznych i korzyści zdrowotnych.  

Celem określenia ryzyka związanego z produkcja i dystrybucją wyrobów 

ekologicznych surowo dojrzewających, przeprowadzono naukowe oszacowanie ryzyka, z 

wykorzystaniem danych literaturowych i dostępnych danych epidemiologicznych. 

Opracowanie dotyczy produktów przechowywanych w warunkach tlenowych. W 

opracowaniu przyjęto, że stosowane bakterie mlekowe są GRAS czyli nie niosą praktycznie 

żadnego ryzyka zdrowotnego. W związku z tym w ocenie ryzyka zidentyfikowano bakterie 

patogenne jako zagrożenia mikrobiologiczne.  

Identyfikacja zagrożeń 

a) Określenie jakościowe drobnoustrojów patogennych lub ich toksyn związanych z 

produktami ekologicznymi 
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W oparciu o przegląd literatury i baz danych dotyczących zatruć pokarmowych wybrano 

cztery drobnoustroje identyfikowane w kiełbasach dojrzewających surowych: 

• Escherichia coli 

• Salmonella spp.  

• Staphylococcus ureus 

• Listeria monocytogenes 

b) Charakterystyka wybranych patogenów  

• Escherichia coli 

Charakterystyka: bakterie gatunku Escherichia coli należą do rodziny 

Enterobacteriaceae, klasy Gammaproteobacteria, typu Proteobacteria. Są to 

nieprzetwalnikujące, gram ujemne pałeczki o wymiarach 0,5×1−3µm. Mają zdolność ruchu 

dzięki perytrychalnemu urzęsieniu. Są względnymi beztlenowcami. Pałeczki te są 

katalazododatie, oksydazo ujemne. Wśród innych cech biochemicznych znajduje się zdolność 

fermentacji glukozy, laktozy, mannitolu i arabinozy. Tworzą indol z tryptofanu, mogą 

prowadzić dekarboksylację lizyny. Nie wytwarzają siarkowodoru, nie upłynniają żelatyny i 

nie hydrolizują mocznika, nie tworzą acetoiny (acetylometylokarbinol). Większość szczepów 

tworzy β-glukuronidazę: wyjątek stanowi m.in. eterokrwotoczny serotyp E. coli O157. W 

tabeli 1 umieszczono informacje dotyczące warunków wzrostu omawianych bakterii. 

Bakterie Escherichia coli są składnikiem naturalnej mikroflory przewodu pokarmowego 

człowieka i zwierząt stałocieplnych. Pełnią funkcję komensali, np. rozkładają substancje 

pokarmowe oraz syntetyzują witaminy z grupy B i K. Jednak w obrębie gatunku mogą 

występować szczepy patogenne dla człowieka. Ze względu na czynniki wirulencji, 

mechanizm działania oraz objawy kliniczne, zatrucia podzielono na: eteropatogenne (EPEC), 

enterotoksyczne (ETEC), enteroinwazyjne (EIEC), enterokrwotoczne (EHEC), 

enteroagregujące (EAEC) i adherencyjne. 

Źródła zanieczyszczeń: źródłem bakterii są przede wszystkim woda,  surowe mięso i 

przetwory mięsne, sałatki jarzynowe, sery, konserwy, niepasteryzowane mleko i jego 

przetwory. 
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Tab. 2. Warunki wzrostu bakterii Escherichia coli 

Temperatura wzrostu (°C) 6-46 (optymalna 37) 

pH 4,4 – 9 (optymalne 6 

Minimalna aktywność wody (aw) 0,95 

Wymagania tlenowe względne 

Źródło: Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. (red.): Mikrobiologia techniczna tom 2, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 

 

• Salmonella 

Charakterystyka: Rodzaj Salmonella to mezofilna Gram(-) pałeczka, nie 

przetrwalnikująca, zazwyczaj ruchliwa, urzęsiona perytrichalnie. W większości przypadków 

względnie beztlenowa. Rośnie w zakresie temperatur 5,2 − 49,5°C (przyjmuje się, że rośnie 

powoli poniżej 10°C), w zakresie pH 3,8-9,5 oraz przy wartości aw = 0,94. Temperatura i czas 

inaktywacji przy pasteryzacji jest różny w zależności od szczepu (10 − 15 minut/65°C; 15 

sekund/71,7°C), jednak przepisy sanitarno-weterynaryjne w wielu krajach przewidują, w celu 

inaktywacji tej bakterii w produktach żywnościowych, osiągnięcie temperatury 75°C, a nawet 

77°C wewnątrz produktu (szczególnie w mięsie). Jest oporna na zamrażanie i suszenie, ale 

wrażliwa na wysokie temperatury. Wrażliwa na stosowane tradycyjne metody mycia i 

dezynfekcji. 

Źródła zanieczyszczeń: Głównie jaja (a także produkty z ich wykorzystaniem, jak 

ciastka, lody itp.) i drób, a poza tym grillowane mięso, hamburgery, wędliny surowe, 

długodojrzewające, produkty mleczne (głównie nie pasteryzowane mleko, mleko w proszku, 

sery, lody). 

• Staphylococcus aureus 

Staphyloccocus aureus należy do rodziny Micrococcaceae. Są to gram dodatnie ziarniaki, 

względnie beztlenowe nieruchliwe, nie sporujące, katalazo-dodatnie, zwykle oksydazo-

ujemne (mimo obecności cytochromów), których optymalna temperatura wzrostu wynosi 35º- 

40ºC, a pH 7,0. Rodzaj Staphylococcus wg nowej systematyki został umieszczony w grupie 

17 obejmującej 24 rodzaje bakterii ogólnie scharakteryzowanych jako Gram-dodatnie 

ziarniaki. Komórki gronkowców mają zatem kształt okrągły, dzielą się w kilku płaszczyznach 

i w ten sposób tworzą trójwymiarowe skupiska komórek wyglądające często jak kiście 

winogronowe.  
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Gronkowce, zwłaszcza szczepy chorobotwórcze cechuje wysoka aktywność biochemiczna. 

Wytwarzają liczne antygeny pozakomórkowe (enzymy, toksyny i inne czynniki) 

odpowiedzialne za ich patogenność a mianowicie: stafylokinazę, hialuronidazę, fosfatazy, 

koagulazę wolną, katalazy, proteazy, nukleazy, lipazy, leukocydyny, hemolizyny, fibryno-lizynę, 

toksynę epidermolityczną, enterotoksyny (będące bezpośrednią przyczyną zatruć 

pokarmowych). Komórki S. aureus zawierają także antygeny komórkowe, przede wszystkim 

w ścianie komórkowej (pepty-doglikan, kwas teichowy, białka A i B, dumping factor-

koagulazę związaną) odgrywające ważną rolę w ich zjadliwości.  

Tab. 3. Warunki wzrostu i produkcji enterotoksyny S. aureus 

Warunki Wzrost Produkcja toksyn 

Optimum Zakres Optimum Zakres 

Temperatura 37 7-48 40-45 10-48 

pH 6-7 4-10 7-8 4,5-9,6
2
 

Aktywność 0,98 0,83 - > 0,99
1 

0,98 0,87> 0,99
3 

Eh 
4 

+200 mv <-200mv- - - 

Atmosfera tlenowa beztlenowa-

tlenowa 

tlenowa (5-20% roz-

puszczonego 0 ) 

beztlenowa-

tlenowa 1
 dla tlenowców (dla beztlenowców aw 0,90 - > 0,99) 

2
 dla tlenowców (dla beztlenowców niższa granica pH jest 5) 

1
 dla tlenowców (dla beztlenowców aw 0,92 - > 0,99) 

4
 Eh - potencjał oksydacyjno-redukcyjny 

 

Źródłem zatruć o etiologii gronkowcowej jest bardzo różna żywność: 

• mięso (wołowina, wieprzowina, drób) 

• wędliny (szynka, salami, parówki) 

• przetwory rybne 

• mleko i produkty mleczne (sery) 

• różne sałatki (z szynką, kurczakiem, ziemniakami) 

• lody 

• wyroby cukiernicze z kremem 

• produkty warzywne. 

 

Wśród wymienionych artykułów spożywczych znajduje się zarówno żywność surowa jak 

i przetworzona a zatem różny jest jej stan mikrobiologiczny. Obecność S. aureus w surowej 

żywności jest powszechna i uzasadniona w związku z ich popularnością w przyrodzie. 

Zanieczyszczenie futer, piór i skóry jest przyczyną zainfekowania tusz mięsnych. Surowe 

mleko i niepasteryzowane produkty mleczne mogą zawierać nawet dużą liczbę S. aureus w 

wyniku gronkowcowego zapalenia wymion krów (mastitis). Chociaż w literaturze znajduje 
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się informacje o rzadko występującej enterotoksyczności u szczepów wywołujących tą 

chorobę krów. W żywności surowej mogą znajdować się komórki S. aureus i ewentualnie 

enterotoksyna a także inna mikroflora, często ograniczająca wzrost gronkowców.  

Enterotoksyna gromadzona jest zarówno w produktach roślinnych jak i zwierzęcych. 

Duże ryzyko zachorowania niesie za sobą spożycie zanieczyszczonych produktów takich jak 

kremy, lody oraz produkty cukiernicze. Obserwuje się również zatrucia wynikające ze 

spożycia przetworów mięsnych. Istotne znaczenie w zatruciach mają puszkowane konserwy, 

a w szczególności te w zalewie olejowej. Gronkowce w takim środowisku wykazują 

największą odporność na wysoką temperaturę. Temperatura sterylizacji może być nie 

wystarczająca, a przeprowadzenie próby termostatowej może dać wynik ujemny, gdyż 

gronkowce nie powodują bombażu. Szybki wzrost tych bakterii obserwuje się w produktach, 

które były wcześniej gotowane, co można uzasadnić nieobecnością mikroflory 

antagonistycznej, która wykazywałaby działanie hamujące wzrost gronkowca.  

Żywność przetworzona stanowi duże niebezpieczeństwo. Komórki bakteryjne giną w 

takich procesach jak: wędzenie, gotowanie lub inna obróbka termiczna, suszenie, fermentacja, 

które są powszechnymi procedurami przetwarzania żywności. Brak jest zatem mikroflory 

towarzyszącej, nieobecne są również żywe komórki gronkowców, pozostaje natomiast 

enterotoksyna charakteryzująca się dużą stabilnością. Może być także również inny 

„scenariusz": pozostała niezniszczona enterotoksyna, ale mogą być również obecne komórki 

gronkowców w wyniku wtórnego zakażenia, przy całkowitym braku innych 

mikroorganizmów inhibitujących wzrost S. aureus. Zdarza się również, że w takich 

produktach jak sery czy salami zachodzi niewłaściwa fermentacja i wówczas znajdujące się 

tam chorobotwórcze gronkowce rosną i tworzą toksyny już podczas dojrzewania. Obecność 

omawianych mikroorganizmów w żywności przetwarzanej jest skutkiem złych warunków 

higienicznych w procesach produkcyjnych wynikających z niewystarczającej dezynfekcji, 

niewłaściwej kontroli temperaturowej albo z powodu obu tych nieprawidłowości. 
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Tab. 4. Wpływ czynników zewnętrznych na komórki i na enterotoksynę. 

Czynniki zewnętrzne Komórki Enterotoksyny 

Wysoka temperatura Zostają zniszczone w temp. pasteryzacji 

ale zdarzają się szczepy  istnieje 

działanie ochronne żywności np. 

Oporne 
1
 

Niska temperatura Oporne Oporne 

Działanie enzymów 

proteolitycznych (oprócz 

pepsyny) 

Brak danych Oporne 

pH Mogą rozwijać się przy pH<4,3  

ale w środowisku z kwasem 

Brak danych 

Wysuszenie Namnażają się i produkują 

enterotoksyny 

Oporne 
2
 

Stężenie soli kuchennej 

Promienie jonizujące i nie 

Oporne na wysokie stęż. NaCl - tolerują 

10-20% Wrażliwe 

Brak 

danych 

Kwasy, zasady, formaldehyd, środki 

dezynfekcyjne (ogólnego 

stosowania), antybiotyki 

Wrażliwe Oporne 

1-
wysokie temperatury nie działają negatywnie na aktywność toksyczną , powodują natomiast zniszczenie 

aktywności serologicznej  
2
- dane ustne 

 

• Listeria monocytogenes 

Charakterystyka: Pałeczki Listeria bytują powszechnie w środowisku ludzi i zwierząt. 

Listeria monocytogenes  to Gram(+) pałeczka psychrotrofowa, względnie beztlenowa, zdolna 

do wzrostu w zakresie temperatur 0-45
0
C, w zakresie pH pomiędzy 4,4 a 9,4 oraz przy 

wartości aw=0,92. Odporna na większość czynników fizykochemicznych stosowanych 

podczas utrwalania żywności (w tym zamrażanie, suszenie, obniżanie pH), natomiast w 

przypadku utrwalania wysoką temperaturą, wymagane jest osiągnięcie temperatury 75
0
C w 

środku geometrycznym produktu. Jest także oporna na większość tradycyjnych środków 

stosownych podczas mycia i dezynfekcji, a także cechuje się bardzo dobrą adhezją do 

różnych powierzchni, a więc ma zdolność tworzenia biofilmów. 

Źródła zanieczyszczeń: mleko i produkty mleczne (niepasteryzowane mleko, sery 

miękkie, w tym pleśniowe), warzywa (ziemniaki, rzodkiewka, zboża, soja, kukurydza), drób, 

produkty mięsne (suche wędliny), ryby, ale w szczególności żywność typu ready-to-eat, 
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szczególnie pakowana próżniowo albo w atmosferze modyfikowanej (dłuższy czas 

przechowywania chodniczego sprzyja rozwojowi). 

         c) Dane epidemiologiczne (od roku 2000 w Polsce, Europie i na świecie) 

• Escherichia coli 

W Polsce dane dotyczące zakażeń jelitowych E. coli enterotoksyczną (A04.1
1
) i 

enterokrwotoczną (A04.3) były rejestrowane przez Zakład Epidemiologii Państwowego 

Zakładu Higieny od 2003 r. Od 2005 r. rejestruje się zakażenia jelitowe wywołane przez E. 

coli biegunkowotwórczą (A04.0-2) oraz E. coli inną i BNO (A04.4). Od 2005 r. rejestruje się 

także przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wywołanego zakażeniem Escherichia 

coli (B96.2/D59.3). W tabeli 2 umieszczono dane dotyczące zarejestrowanych zakażeń 

wywołanych bakteriami Escherichia coli. Natomiast tabela 3 przedstawia dane dotyczące 

liczby ognisk (epidemii) chorób wywołanych przez omawiane drobnoustroje.  

                                                 
1
 symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 
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Tab. 5. Liczba zakażeń i zapadalność na choroby wywołane bakteriami Escherichia coli 

  2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.* 

Bakteryjne zakażenia jelitowe 

wywołane przez: 
L* Z* L Z L Z L Z L Z L Z L Z 

E.coli biegunkowotwórczą (A04.0-

2) 
- - - - 845 2,21 1191 3,12 1350 3,54 1350 3,54 

1 

231 
3,23 

E.coli enterokrwotoczną (A04.3) 6 0,02 3 0,01 4 0,01 4 0,01 2 0,01 5 0,01 6 0,02 

E.coli inną i BNO* (A04.4) - - - - 581 1,52 717 1,88 970 2,54 908 2,38 548 1,44 

Zespół hemolityczno-mocznicowy 

w przebiegu zakażeń E.coli 

(B96.2/D59.3) 

- - - - 
Nie zarejestrowano 

przypadków 

Nie zarejestrowano 

przypadków 
1 0 2 0,01 1 0 

E.coli enterotoksyczną (A04.1) 164 0,43 78 0,2 - - - - - - - - - - 

Razem 170  81  1430  1912  2323  2265  1721  

*L - liczba zachorowań w roku;  

*Z - zapadalność na 100 tys.;   

*BNO -  bliżej nie określone 

*Zachorowania zgłoszone w Polsce od 1 stycznia do 30 listopada 2009
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Tab. 6. Ogniska zbiorowych zatruć i zakażeń pokarmowych wywołanych przez Escherichia coli oraz pałeczki z 

grupy coli w Polsce w latach 2001 – 2006 

Rok Liczebność ogniska Liczba ognisk 

2001 
2 - 3 osoby chore brak danych 

4 i więcej osób chorych 11 

2002 
2 - 3 osoby chore brak danych 

4 i więcej osób chorych 20 

2003 
2 - 3 osoby chore brak danych 

4 i więcej osób chorych 3 

2004 
2 - 3 osoby chore 2 

4 i więcej osób chorych 15 

2005 
2 - 3 osoby chore 6 

4 i więcej osób chorych 13 

2006 
2 - 3 osoby chore 2 

4 i więcej osób chorych 12 

 

W Europie informacje o epidemiach wywołanych czynnikami pochodzącymi z 

żywności zbiera Europejska Agencja do spraw Bezpieczeństwa Żywności. Instytucja 

udostępnia dane od 2004 roku. W tabeli 2 znajdują się informację dotyczące liczby epidemii 

zakażeń jelitowych wywołanych przez patogenne szczepy Escherichia coli w krajach 

europejskich. 

Tab. 7. Ogniska zbiorowych zatruć i zakażeń pokarmowych wywołanych przez Escherichia coli, w krajach 

europejskich. 

Rok 2004 2005 2006 2007 

Liczba epidemii 87 60 48 65 (29*) 

% ogółu zgłoszonych ognisk 1,3 1,1 0,8 1,2 

*przypadki zweryfikowane laboratoryjnie 

W 2007 roku 15 krajów członkowskich zgłosiło łącznie 65 epidemii spowodowanych 

patogennymi szczepami E. coli. Stanowiło to 1,2% ogółu zgłoszonych epidemii. 

Wśród epidemii spowodowanych E. coli 44,6% było zweryfikowanych laboratoryjnie, 

tzn. potwierdzono związek między chorobą i skażoną mikrobiologicznie żywnością jako 

czynnikiem chorobotwórczym. W 29 zweryfikowanych epidemiach ucierpiało 541 osób, w 

tym 24 wymagały hospitalizacji.  
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• Salmonella spp. 

Rys. 1. Zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella w Polsce, 2000-2008. 



   

 
61

Tab. 8. Zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella w UE oraz Szwajcarii i Norwegii, 2005-

2007. 

 

 

Rys. 2. Zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella w USA (zapadalność na 100 000 

mieszkańców) 
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• Staphylococcus aureus 

 

 

Rys. 3. Przypadki zatruć o etiologii gronkowcowej w Polsce w latach 2000-2008 
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Tab. 9. Przypadki zatruć spowodowanych przez toksyny bakteryjne w UE oraz Szwajcarii i Norwegii,, 2005-

2007. 

 

• Listeria monocytogenes 

Na podstawie Meldunków Epidemiologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia 

Publicznego – PZH – Zakładu Epidemiologii w Polsce zanotowano następującą liczbę 

zachorować na listeriozę: 

2000r. listerioza ogółem – 10 przypadków 

2001r. listerioza ogółem – 9 przypadków 

2002r. listerioza ogółem – 31 przypadków 

2003r. listerioza ogółem – 5 przypadków 

2004r. listerioza ogółem – 10 przypadków 

2005r. listerioza ogółem – 21 przypadków 

2006r. listerioza ogółem – 31 przypadków 

2007r. listerioza ogółem – 43 przypadki 
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2008r. listerioza ogółem – 33 przypadki 

2009r. (od 1.01. do 30.11.)  listerioza ogółem – 23 przypadki 

 

W krajach Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii (na podstawie Community Sumary 

Report of European Food Safety Authority): 

2000r. nie znaleziono 

2001r. 910 przypadków listeriozy 

2002r. 937 przypadków listeriozy 

2003r. 1115 przypadków listeriozy 

2004r. 1322 przypadków listeriozy  

2005r. 1511 przypadków listeriozy (w tym 5 masowych zatruć, w tym jedno w Polsce – 9 

osób) 

2006r. 1697 przypadków listeriozy (w tym 9 masowych zatruć, gdzie zatruciu uległo 120 

osób, 89 osób było hospitalizowanych i 17 zmarło, a produktami, które były przyczyną tych 

zatruć, były: sery miękkie, inne produkty mleczne, grzyby) 

2007r. 1611 przypadków listeriozy (w tym 1 masowe zatrucie w Norwegii – 21 przypadków, 

w tym 5 śmiertelnych, a produktem, który był przyczyną zatrucia, był ser miękki z jednej 

wytwórni, przekazany do spożycia pacjentom szpitala) 

 

Charakterystyka zagrożeń 

a) Opis negatywnych skutków zdrowotnych (objawy chorobowe i czas inkubacji choroby) 

związanych z przyjęciem mikroorganizmów chorobotwórczych lub ich toksyn 

• Escherichia coli 

Objawy zatrucia bakteriami Escherichia coli są różne, w zależności od szczepu. Dzieli się 

je na: 

• enteropatogenne (EPEC) – uważa się, że najważniejszym czynnikiem 

wirulencji jest ich swoista adhezja do komórek nabłonka jelitowego, czego 

wynikiem są zmiany degeneracyjne w tkankach. Objawami zatrucia jest biegunka 

ze znaczną ilością śluzu, bóle brzucha, nudności, wymioty, bóle głowy i gorączka. 

Objawy pojawiają się zazwyczaj po 12 – 72 godzinach po spożyciu produktów 

zawierających szkodliwe mikroorganizmy.  
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• enterotoksyczne (ETEC) – zasiedlają jelito cienkie, gdzie produkują dwa 

rodzaje enterotoksyn – ciepłolabilną LT i ciepłostabilną ST, które są głównymi 

czynnikami wirulencji. Szczepy te są bardzo często przyczyną zachorowań w 

krajach rozwijających się, w krajach rozwiniętych wywołują tzw. „biegunkę 

podróżnych”. Objawy zakażenia to silna biegunka, która prowadzi do zachwiania 

równowagi elektrolitowej, pojawia się zwykle po 8 do 44 godzin od wniknięcia 

bakterii do organizmu człowieka i może trwać do 19 dni.  

• enteroinwazyjne (EIEC) − nie produkują toksyn, kolonizują błonę śluzową 

okrężnicy i uszkadzają jej nabłonek. Są zdolne do przenikania przez nabłonek 

jelitowy. Pod względem patogenności, budowy antygenowej oraz właściwości 

biochemicznych przypominają pałeczki z rodzaju Shigella. Objawami zatrucia są: 

obfita biegunka, stolce ze śluzem i smugami krwi, skurczowe bóle brzucha, bóle 

głowy i mięśni, gorączka. Pojawiają się po 2 do 48 godzin od spożycia produktów 

zanieczyszczonych tymi bakteriami i mogą trwać wiele tygodni. 

• enterokrwotoczne (EHEC) − kolonizują jelito człowieka, w wyniku czego 

dochodzi do zaniku lub zaburzenia funkcji mirokosmków. Bakterie te wytwarzają 

dwa rodzaje toksyn nazywane werotoksynami. Wytwarzają także 

zewnątrzkomórkową hemolizynę, która pozwala na wykorzystanie hemoglobiny 

jako źródła żelaza. Charakterystycznym objawiem jest krwawa biegunka po 3 – 4 

dniach od spożycia zakażonej żywności. Biegunka zwykle ustępuję po 9 do 10 dni. 

U ok. 10% ogółu zakażonych dochodzi do powikłań, najczęściej zespołu 

hemolityczno-mocznicowego (HUS) lub małopłytkowej plamicy zakrzepowej 

(TTP). Za szczególnie niebezpieczny uważa się serotyp O157, 

• enteroagregujące (EAEC) − chorobotwórczość tych szczepów nie została 

jeszcze w pełni opisana. Są zdolne do tworzenia agregatów i adhezji do nabłonka 

jelita. Niektóre szczepy tworzą ciepło stabilną toksynę ST. Zatrucia stwierdza się 

głównie u dzieci z krajów rozwijających się. Głównym objawem choroby jest 

wodnista biegunka, która przechodzi w krwawą. 

• adherencyjne(DAEC) − czynniki wirulencji oraz dane epidemiologiczne są 

mało znane. Wywołują biegunki u dzieci w wieku do 5 roku życia, głównie w 

krajach rozwijających się.  
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• Salmonella spp. 

Rodzaj Salmonella może być przyczyną trzech typów klinicznych: tyfusów (dury), 

paratyfusów (paradury) oraz nieżytów żołądkowo-jelitowych, tzw. salmonelloz. Przyczyną 

każdego z tych typów są inne  gatunki, i tak tyfusy najczęściej powoduje gatunek S. typhi i  S. 

typhimurium, paratyfusy S. paratyphi B lub A, natomiast salmonellozy w ostatnich latach 

najczęściej powoduje S. enteritidis. Inny jest także okres inkubacji choroby w przypadku tych 

trzech typów: od 5 godzin do pięciu dni (najczęściej 12-36 godzin) w przypadku salmonelloz 

oraz 7-28 dni w przypadku tyfusów i paratyfusów. W przypadku małych dzieci, osób 

starszych oraz z obniżoną odpornością, okres inkubacji jest krótszy. 

Objawy choroby, zaliczanej do salmonelloz, to biegunka, nudności, bóle brzucha, 

podwyższona temperatura, dreszcze. Niekiedy pojawiają się wymioty, ból głowy, jadłowstręt 

oraz silne wyczerpanie. Czasami biegunka jest tak silna, że doprowadza do odwodnienia 

organizmu. Po przebyciu choroby występuje nosicielstwo – około 3 miesiące. 

W początkowym okresie gorączki durowej, osoby chore mają podwyższoną 

temperaturę ciała, odczuwają ból brzucha i głowy i ogólnie mają złe samopoczucie. Wraz z 

rozwojem choroby pojawia się wysoka temperatura, utrzymująca się przez długi okres czasu, 

ból głowy nasila się, chory staje się apatyczny i nie ma łaknienia. Występująca we wczesnej 

fazie choroby obstrukcja, zostaje zastąpiona przez wydalanie półpłynnych, cuchnących, 

obfitych stolców o wyglądzie „grochówkowatym”, a w kale można zaobserwować obecność 

krwi. Niekiedy odnotowuje się nudności i wymioty, kaszel, intensywne pocenie się. Czasami 

na ciele pojawia się drobna, różowawa wysypka. Często dochodzi do powiększenia śledziony 

i wątroby. U pacjentów zdarzają się utraty przytomności i majaczenie. Znane są przypadki 

nawrotu choroby. Rekonwalescencja trwa od 1 do 8 tygodni. Następstwem schorzenia mogą 

być powikłania w postaci zapalenia płuc, zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia pęcherza 

żółciowego i dróg moczowych oraz zakrzepowe zapalenie żył. W przypadku posocznicy 

dochodzi do wysokiej gorączki, bólu pleców, brzucha i klatki piersiowej. Pojawiają się 

dreszcze, pocenie, ogólne złe samopoczucie, anoreksja i utrata wagi ciała. Mogą pojawić się 

ogniska zapalne w płucach, stawach, kościach, nerkach, oponach mózgowo-rdzeniowych, w 

układzie moczowym, w otrzewnej. Stan nosicielstwa (głównie w pęcherzyku żółciowym) 

trwa od kilku miesięcy i może ulec wydłużeniu do kilku lat. 

• Staphylococcus aureus 

Gronkowiec złocisty wytwarza bardzo niebezpieczne, oporne na temperaturę 

enetrotoksyny (A-E). Najczęściej zatrucia powoduje enterotoksyna A i D. Organizm ludzki 

jest bardzo wrażliwy na enterotoksynę i po jej spożyciu odnotowuje się proces chorobowy 
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u około 70-100% osób. W przypadku spożycia żywności zawierającą enterotoksyny 

Staphylococcus następuje zakażenie typu intoksykacji. Objawy pojawiają się dość szybko, bo 

już po 2-6 godzinach, należą do nich: biegunka, bóle brzucha, ogólne osłabienie, mdłości i 

wymioty, zawroty głowy, nadmierne pocenie się, spadek ciśnienia a w skrajnych 

przypadkach zapaść. Objawy choroby ustępują z reguły po kilkunastu godzinach, dlatego też 

rzadko są rejestrowane zatrucia wymagające hospitalizacji. Natomiast, jeśli do organizmu 

wniknie więcej komórek, gronkowiec przenika do głębszych warstw tkanek, powodując stany 

zapalne błony śluzowej, co prowadzi do wytworzenia się ropnii czy martwicy. W jeszcze 

cięższych przypadkach zakażenie rozprzestrzenia się na cały organizm atakując węzły 

chłonne, migdałki, może nawet powodować czyraki.  

Sposób oddziaływania enterotoksyn gronkowcowych tłumaczy się pobudzeniem 

miejscowych receptorów w przewodzie pokarmowym. Bodźce te zostają przekazane do 

centrum w mózgu poprzez nerw błędny i inne części układu nerwów sympatycznych. 

Enterotoksyny są niskocząsteczkowymi białkami (26 000 - 34 000 Da) o pojedynczych 

łańcuchach polipeptydowych. Występują w postaci 7 typów antygenowych: SEA, SEB, SEC1, 

SEC2, SEC3, SED, SEE; identyfikacja powinna być prowadzona oddzielnie dla każdej 

enterotoksyny. Są produkowane jako metabolity wtórne: SEB i SEC pod kontrolą plazmidową 

lub chromosomalną, głównie przy końcu stacjonarnej fazy wzrostu, SEA i SEE - pod kontrolą 

chromosomalną i SED - plazmidową, w czasie logarytmicznej fazy wzrostu. Enterotoksyny 

charakteryzują się dużą ciepłoopornością. Najbardziej ciepłooporna jest enterotoksyna B. 

Wykrywano ją w próbkach sterylizowanych w autoklawie w temp. 121,1 °C przez 20 min. 

Typ A jest wrażliwy na wyższą temperaturę. Stwierdzono także, iż termicznie inaktywowane 

enterotoksyny B i C po 24 godzinach inkubacji w temp. 25°C ulegały reaktywacji. Słabsza 

reaktywacja zachodziła w temp 4°C. Mieszanie roztworu zawierającego enterotoksyny 

podczas ogrzewania uniemożliwia reaktywację, ponieważ ruch wywołuje nieodwracalne 

uszkodzenie białkowej struktury toksyny. 

Większość izolowanych z zatruć szczepów tworzy enterotoksynę A najczęściej 

powodującą zatrucia pokarmowe. Na drugim miejscu występują szczepy tworzące 

enterotoksynę B, a na trzecim wydzielające mieszaninę typów serologicznych A i B. Nie 

wszystkie szczepy wytwarzają enterotoksyny natomiast jeden szczep może produkować ich 

kilka. 

Inne toksyny wytwarzane przez większość szczepów S. aureus potencjalnie 

chorobotwórczych to hemolizyny rozpuszczające czerwone krwinki. Na podstawie różnego ich 
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działania i różnej budowy antygenowej można mówić o 4 typach hemolizyn (egzotoksyn): α, 

β, γ, δ. 

Wytwarzanie hemolizyny α jest charakterystyczne dla szczepów gronkowców 

izolowanych od ludzi. Hemolizyna β jest produkowana najczęściej przez szczepy 

pochodzenia zwierzęcego.  

Prawie wszystkie szczepy gronkowców produkują jedną albo kilka różnych hemolizyn. 

Rodzaj ujawniającej się hemolizy nie zawsze jest jednakowy dla wszystkich szczepów danego 

gatunku. Szczepy jednego gatunku mogą powodować hemolizę α, β, i γ lub α i γ. 

Za cechę najściślej związaną z potencjalną patogennością S. aureus uważa się zdolność 

wytwarzania enzymów zwanych koagulazami (wolnej i związanej). Oprócz S. aureus 

koagulazę wolną mogą wytwarzać jeszcze dwa inne gatunki gronkowców S. intermedius i 

niektóre szczepy S. hyicus. Zdolność wytwarzania koagulazy związanej (CF) uważa się za 

cechę charakterystyczną szczepów S. aureus. Synteza obu koagulaz zachodzi jedynie u 

niektórych szczepów S. intermedium.  

Większość szczepów S. aureus wytwarzających koagulazę związaną produkuje także inny 

czynnik patogennośći białko A. U 95% szczepów gronkowców chorobotwórczych 

izolowanych przede wszystkim od ludzi głównym składnikiem białkowym ściany komórkowej 

jest białko A.  

Z chorobotwórczością łączy się również, zdolność wytwarzania enzymu termonukleazy (DNA-

zy) Oprócz S. aureus jeszcze dwa gatunki żyjące na zwierzętach S. intermedius (na ssakach 

mięsożernych i na niektórych ptakach) i S. hyicus) mogą być koagulazo-dodatnie i 

termonukleazo-dodatnie. 

• Listeria monocytogenes 

Mikroorganizm ten jest przyczyną postaci choroby, nazwanej listeriozą, mniej 

inwazyjnej, inwazyjnej oraz zakażenia płodu (często wtedy dochodzi – w zależności od 

trymestru ciąży – do poronienia lub urodzenia martwego płodu) lub listeriozy 

okołoporodowej noworodków (do zakażenia dochodzi w drogach rodnych matki, będącej 

nosicielką). W przypadku postaci choroby mniej inwazyjnej (o wiele częstszej), pierwsze 

objawy przypominają przeziębienie (bóle głowy, dreszcze, gorączka), natomiast w 

późniejszej fazie mogą pojawić się objawy ze strony przewodu pokarmowego (biegunka). W 

przypadku postaci inwazyjnej, dochodzi do posocznicy i zapalenia opon mózgowo-

rdzeniowych. Śmiertelność dochodzi do 30%. 
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Listeria monocytogenes jest mikroorganizmem oportunistycznym, także w związku z 

tym, trudno jest określić czas inkubacji choroby – jest to sprawa indywidualna, zależna w 

dużym stopniu od odporności organizmu, jednak przyjmuje się około 24 godziny w 

przypadku listeriozy pokarmowej, oraz 2 dni do 6 tygodni w przypadku listeriozy inwazyjnej. 

Trzeba także brać pod uwagę, iż człowiek-nosiciel może zachorować w każdym przypadku 

znacznego obniżenia odporności, jak zawsze, gdy mamy do czynienia z nosicielstwem 

oportunistycznym. 

b) Minimalna liczba mikroorganizmów (MID) lub minimalna dawka toksyny 

powodująca stan chorobowy 

• Escherichia coli 

Minimalna dawka bakterii Escherichia coli powodujących chorobę mieści się w 

przedziale 10
6−10

10 
jtk/g. W przypadku szczepu enterokrwotocznego O157:H7 wynosi tylko 

10−10
2 

komórek. Szczepy enteropatogenne mogą wywołać chorobę u dzieci poniżej 2 lat w 

liczbie 10
2−10

3
 komórek. 

• Salmonella spp. 

W przypadku gatunków powodujących nieżyty żołądkowo-jelitowe (salmonellozy) MID 

wynosi 10
5
jtk/g, natomiast w przypadku gatunków powodujących tyfusy i paratyfusy to 

10
3
jtk/g produktu. 

• Staphylococcus aureus 

Żywe komórki gronkowcowe na ogół nie mają znaczenia w przebiegu zatrucia, przewód 

pokarmowy nie jest dobrym środowiskiem do ich rozwoju ze względu na antagonistyczne 

działanie normalnej mikroflory jelitowej a więc E. coli, paciorkowców, pałeczek mlekowych, 

pałeczek Pseudomonas i w tych warunkach te mikroorganizmy patogenne nie wytwarzają 

enterotoksyny. Spotyka się jednak rozbieżności w tych informacjach, ponieważ niektórzy 

autorzy podają, że pałeczki okrężnicy działają stymulująco na komórki gronkowców. W 

wyjątkowych tylko wypadkach, przy wyjałowionym przewodzie człowieka, np. na skutek 

działania antybiotyku, następuje rozwój gronkowców i wytwarzanie enterotoksyny in vivo i 

wówczas może dojść do bardzo ciężkich, często śmiertelnych schorzeń (stany zapalne jelit). 

Na ogół jednak tworzenie enterotoksyny następuje w żywności, poza organizmem człowieka 

i zależy od warunków wzrostu S. aureus (podłoża, temperatury). Dawka enterotoksyny 

powodująca chorobę oceniana jest na 0,1-1,0 µg/kg m.c. człowieka. Niektórzy autorzy podają, 

iż dawka toksyczna wynosi dla enterotoksyny A - 0,2 µg/kg m.c. człowieka, czyli 10-15 µg 
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dla człowieka o przeciętnej wadze, a dla enterotoksyny B nieco więcej, około 0,3 µg/kg m.c. 

człowieka czyli 25 µg dla człowieka.  

Do zatruć toksyną gronkowcową dochodzi w sprzyjających warunkach, przy znacznym 

namnożeniu bakterii w żywności 10
5
 - 10

6
 jtk/g  produktu spożywczego. 

• Listeria monocytogenes 

W związku z tym, iż jest to drobnoustrój oportunistyczny, MID powodująca stan 

chorobowy jest sprawą indywidualną, zależną od osobniczej odporności, jednak przyjmuje się 

liczbę 10
3
jtk/g, jako dawkę wywołującą chorobę. 

c) Grupy ryzyka (np. kobiety w ciąży, osoby starsze, itp.) 

• Escherichia coli 

Szczepy enteropatogenne i enterokrwotoczne są szczególnie niebezpieczne dla dzieci.  

• Salmonella spp. 

Trudno określić w tym przypadku grupę ryzyka – właściwie możliwe jest zatrucie w 

każdej grupie społecznej.  

• Staphylococcus aureus 

Grupy konsumentów potencjalnie szczególnie narażone na zatrucie toksyną 

gronkowcową to ludzie po przejściu terapii antybiotykowej, u których brak jest mikroflory 

konkurencyjnej dla S. aureus w przewodzie pokarmowym. Ponadto wyróżnić można grupę 

osób podróżujących, często spożywających żywność wysoko przetworzoną, w której toksyna 

mogła przetrwać w wyniku obróbki termicznej oraz mogły ulec odnowie komórki patogenu 

szczególnie wobec braku mikroflory konkurencyjnej. 

• Listeria monocytogenes 

Kobiety w ciąży, noworodki, ludzie starsi, osoby z obniżoną odpornością: chorzy na 

AIDS, przyjmujący leki immunosupresyjne na przykład po przeszczepach, przewlekle chorzy. 

Oszacowanie narażenia 

a) Określenie średniej wielkości porcji spożywanej zwyczajowo przez konsumenta oraz 

częstotliwość spożywania produktu 

Przyjęto, że średnia wielkość spożywanej porcji produktów ekologicznych wynosi 10 g. 

Produkt spożywany średnio 2 razy w tygodniu. 



   

 
71

b)Określenie minimalnej liczby komórek patogenów w określonej porcji wywołująca 

negatywny efekt zdrowotny 

Minimalna liczba komórek patogenów w zwyczajowo spożywanej porcji wędliny 

ekologicznej, która może wywołać negatywny efekt zdrowotny: 

• Escherichia coli − 10
7 

komórek bakterii; 10
3
 komórek bakterii spożytych przez 

dzieci; 100 komórek szczepu O157:H7, 

• Salmonella spp. − 10
6 

komórek bakterii; 10
4
 komórek bakterii w przypadku 

gatunków powodujących tyfusy i paratyfusy, 

• Staphylococcus aureus − 10
6 

komórek bakterii, 

• Listeria monocytogenes − 1,8×10
5
 komórek bakterii. 

 

Charakterystyka ryzyka 

a) Podsumowanie informacji dotyczących identyfikacji, charakterystyki zagrożeń i 

oszacowania narażenia. 

b) Określenie kategorii ryzyka (duże, średnie, małe)  
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Tab. 9. Ryzyko oszacowanych zagrożeń mikrobiologicznych. 

 

*Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych 

dotyczących środków spożywczych 

C- częstotliwość występowania zagrożenia 

S – szkodliwość wystąpienia zagrożenia dla konsumenta (wpływ na zdrowie) 

C x S – iloczyn  

R – kategoria ryzyka (duże, średnie, małe) 

 

 

Zagrożenie 

mikrobiologiczne 

Źródło zagrożenia Akceptowalny poziom 

zagrożenia na danym etapie 

(PC – Kryterium procesu) 

Środki nadzoru nad 

zagrożeniem 

Kategoria ryzyka 

C S C x S R 

Salmonella spp. 

Escherichia coli 

Staphylococcus aureus 

Listeria monocytogenes 

 

Zakażenie 

pierwotne – chore 

zwierzęta 

Zanieczyszczenie 

wtórne podczas 

uboju żywca i 

transportu 

surowca 

Zanieczyszczenie  

wtórne podczas 

ekspedycji, od 

personelu, z 

niedokładnie 

umytego sprzętu i 

urządzeń. W 

wyniku 

niewłaściwego 

pakowania lub 

uszkodzenia 

opakowania 

Salmonella spp. nieobecne 

w 25g* 

Escherichia coli < 5×10
3
 

jtk/g* 

Listeria monocytogenes – 

nieobecne w 25g* 

S. aureus 20 - < 100 

Zakup surowca od 

sprawdzonych dostawców. 

Rygorystyczne 

przestrzeganie higieny 

produkcji i higieny 

personelu.  

Dokładne mycie i 

dezynfekcja sprzętu 

stosowanego do produkcji. 

Sprawdzanie szczelności 

opakowania.  

Szkolenie personelu. 

Przestrzeganie temperatury 

magazynowania. 

2 2 4 Średnie 
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Tab. 10. Zastosowanie skali 3-punktowej: 

Częstotliwość występowania 

zagrożenia (C) 

Opis  Szkodliwość wystąpienia zagrożenia 

dla konsumenta (S) 

Opis 

1 Zagrożenie występuje sporadycznie 

lub nie występuje 

1 Wystąpienie zagrożenia nie ma wpływu na 

zdrowie konsumenta 

2 Zagrożenie występuje umiarkowanie 

często 

2 Wystąpienie zagrożenia ma niewielki wpływ na 

zdrowie konsumenta 

3 Zagrożenie występuje często lub 

stale 

3 Każde wystąpienie zagrożenia wywołuje ostre 

objawy chorobowe 



74 

 

Ocena jakości mikrobiologicznej wyrobów ekologicznych 

Wyroby otrzymane proponowanymi metodami zostały ocenione mikrobiologicznie w 

kierunku oszacowanych w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka, drobnoustrojów oraz 

bakterii kwasu mlekowego. Zastosowano metody badań zgodne z tabelą.  

Tab. 11. Metody analiz mikrobiologicznych 

Oznaczenie Jednostka Metoda 

Bakterie kwasu  mlekowego cfu/g PN ISO 15214:2002 

Enterobacteriaceae cfu/g PN ISO 21528-2:2005 

Escherichia coli cfu/g PN ISO 16649-2:2004 

Listeria monocytogenes Obecność w 25g QMP_504_EC_19_51_1 

Staphylococcus aureus cfu/g PN EN ISO 6888-2:2001 

Beztlenowe bakterie 

przetrwalnikujące 

cfu/g PN EN ISO 7937:2005 

 

Jakość mikrobiologiczna produktów moczonych w mleku ukwaszonym, z 

dodatkiem soli morskiej 

Z raportu WHO wynika, że w krajach europejskich obserwuje się pojawienie nowych 

czynników patogennych np. Escherichia coli serotyp O157:H7 czy Listeria monocytogenes. 

Dlatego też obecność L. monocytogenes jest bardzo istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa 

produktów mięsnych i wymaga dużej uwagi. Bakterie Listeria są gram dodatnimi pałeczkami, 

rosnącymi zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych, w szerokim zakresie 

temperatur 0 – 45
o
C, w pH 4,4 – 9,4 i aktywności wody powyżej 0,92. To sprawia, że mogą 

rosnąć w produktach mięsnych, przechowywanych zarówno opakowaniach tlenowych jak i 

próżniowych. Pomimo, że optymalna temperatura wzrostu tych bakterii wynosi 37
o
C, to są 

one zdolne do wzrostu i namnażania także w warunkach chłodniczych (0-4
o
C). Ryzyko 

zdrowotne związane z tymi bakteriami zostało omówione w ramach przeprowadzonej analizy 

ryzyka.  

W wyniku przeprowadzonej analizy mikrobiologicznej można stwierdzić, że jakość 

mikrobiologiczna większości wyrobów po dojrzewaniu w temperaturze 18-20ºC, jest dobra. 

Jednak w niektórych przypadkach stwierdzono obecność Listeria monocytogenes w 25g, ale 
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po przechowywaniu wyrobów w temperaturze 4ºC przez 1-3 miesięcy, liczba tych bakterii 

była poniżej 10 jtk/g. Przypadki obecności L. monocytogenes wynikają z zanieczyszczenia 

surowca mięsnego, na co wskazują wyniki analiz surowców. Stwierdzono nawet do 800 jtk/g 

mięsa.  

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia WE 1441/2007 (DzU L 322/12), żywność 

gotowa do spożycia, w której możliwy jest wzrost L. monocytogenes, niebędąca żywnościa 

przeznaczona dla niemowląt ani żywnością specjalnego medycznego przeznaczenia, nie może 

wykazywać obecności L. monocytogenes w 25g, przed wyjściem produktów spod 

bezpośredniej kontroli przedsiębiorstwa sektora spożywczego, które jest jego producentem. 

Natomiast w produktach wprowadzanych do obrotu nie powinno być więcej niż 100 jtk/g 

bakterii L. monocytogenes. W przeprowadzonych badaniach, w czasie przechowywania 

wyrobów następował rozwój mikroflory kwaszącej, która stanowi konkurencję dla bakterii L. 

monocytogenes. Świadczą o tym wyniki liczby bakterii kwasu mlekowego. Po dojrzewaniu 

produktów liczba tych bakterii jest na poziomie 10
5
 – 10

6
/g, natomiast po przechowywaniu 10 

– 100 razy wyższa. Jednak produkty, w których po dojrzewaniu stwierdzono obecność L. 

monocytogenes w 25g, nie mogą być wysłane do sprzedaży.  

Analizując jakość mikrobiologiczną wytwarzanych produktów należy także zwrócić 

uwagę na wysoką liczbę bakterii z rodziny Enterobacteriaceae. Może to świadczyć o 

zaniedbaniach higienicznych lub zanieczyszczeniu surowca. Do rodziny Enterobacteriaceae 

należą takie patogeny jak np. Salmonella, E. coli, Yersinia enterocolitica czy Campylobacter 

jejuni. W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono nadmiernej liczby E. coli i Yersinia 

enterocolitica. Należy jednak brać pod uwagę możliwość wzrostu tych bakterii i przede 

wszystkim zachować reżim technologiczny. 

Natomiast określona w badaniach liczba bakterii kwasu mlekowego w produktach 

moczonych w mleku ukwaszonym jest wysoka, co świadczy o prawidłowym przebiegu 

procesu fermentacji. Ważne jest, że bakterie te rosną także w czasie przechowywania gdyż 

stanowią one ważny czynnik utrwalający.  

Jakość mikrobiologiczna produktów moczonych w serwatce, z dodatkiem soli 

morskiej 

W przypadku tych produktów stwierdzono, że liczba bakterii potencjalnie 

chorobotwórczych z rodziny Enterobacteriaceae była znacznie niższa. Liczba bakterii kwasu 

mlekowego była wysoka co oznacza, że proces fermentacji zachodził prawidłowo. Podobnie 

jak w przypadku produktów moczonych w mleku, w niektórych próbach stwierdzono 
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obecność  L. monocytogenes, która jednak znacznie się obniżała po okresie przechowywania. 

Za fakt ten są odpowiedzialne bakterie kwasu mlekowego i zmiany w produkcie, które 

zachodzą pod wpływem fermentacji.  

Do podstawowych czynników utrwalających w procesie fermentacji mlekowej należą: 

kwaśne produkty fermentacji (kwas octowy, mlekowy, propionowy, benzoesowy, 

mrówkowy), obniżone pH, drobnocząsteczkowe produkty metabolizmu (diacetyl, H2O2, 

etanol, reuteryna, aldehyd octowy), bakteriocyny, obniżony potencjał oksydoredukcyjny, 

konkurencja o składniki pokarmowe. Szybki wzrost bakterii mlekowych, obserwowany w 

prowadzonych badaniach, ich zdolność do opanowania środowiska oraz do 

współzawodnictwa z innymi mikroorganizmami o aminokwasy, czy łatwo ulegające 

fermentacji sacharydy, powoduje ograniczenia możliwości rozwoju wielu bakterii, 

szczególnie sacharolitycznych oraz patogennych np. Salmonella.  

Jakość mikrobiologiczna kiełbas surowo dojrzewających 

Kiełbasy surowo dojrzewające były w większości dobrej jakości mikrobiologicznej. 

Szczególną uwagę zwraca bardzo wysoka liczba bakterii kwasu mlekowego. Gwarantuje ona 

stabilność mikrobiologiczną i bezpieczeństwo wyrobów. Niska wartość pH, świadczy o 

wytworzeniu metabolitów zakwaszających, a to stanowi czynnik utrwalający.  

Niestety w niektórych przypadkach występowała zawyżona liczba bakterii L. 

monocytogenes. Natomiast nie stwierdzono obecności Salmonella w 25g, co oznacza 

spełnienie kryteriów bezpieczeństwa żywności zgodnych z Rozp. 1441/2007 dla produktów 

mięsnych przeznaczonych do spożycia na surowo, wprowadzanych do obrotu, w ciągu okresu 

przydatności do spożycia. 

Jakość mikrobiologiczna wyrobów wołowych surowo dojrzewających 

W przypadku produktów z ligawy nie stwierdzono zagrożenia mikrobiologicznego. 

Liczba bakterii mlekowych była  wysoka. Nie stwierdzono obecności analizowanych bakterii 

patogennych m.in. Yersinia enterocolitica. Jednak produkty te wymagają przeprowadzenia 

dalszych badań przechowalniczych. 

Wyroby parzone z surowca ekologicznego 

Przetwórstwo mięsa metodami ekologicznymi może stwarzać pewne zagrożenia ze 

względu na brak stosowanych radykalnych metod utrwalania. Korzystnymi, z punktu 

widzenia jakości mikrobiologicznej, metodami utrwalania przetworów z mięsa ekologicznego 

może być obróbka cieplna. Przy zastosowaniu odpowiednio wysokich temperatur oraz 
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wystarczająco długiego czasu ogrzewania, można skutecznie zniszczyć wszystkie 

drobnoustroje, poza ciepłoopornymi przetrwalnikami.  

Jakość mikrobiologiczna wytworzonych w ramach badań kiełbas była różna. W 

większości przypadków nie stwierdzono nadmiernego wzrostu drobnoustrojów ani obecności 

bakterii patogennych. Jednak w kilku przypadkach wykryto obecność Enterobacteriaceae.  W 

większości produktów nie stwierdzono obecności Listeria monocytogenes co świadczy o 

skuteczności procesu cieplnego. Czynnikiem utrwalającym są też bakterie kwasu mlekowego, 

które występują w produktach także po parzeniu. 

Jakość mikrobiologiczna wędzonek parzonych była także zadowalająca chociaż w 

niektórych przypadkach stwierdzono obecność Staphylococcus aureus. Bakterie te są gram 

dodatnie, nieruchliwe, nieprzetrwalnikujące, ale względnie beztlenowe. Mogą więc rozwijać 

się w produktach zapakowanych próżniowo. Są zdolne do wzrostu w zakresie temperatur 7-

48
o
C, przy pH 4-10 oraz w środowiskach o aktywności wody obniżonej nawet do 0,83. 

Oznacza to, że produkty podsuszane, pakowane próżniowo, przechowywane w warunkach 

chłodniczych mogą być źródłem tego patogenu. Głównymi źródłami zanieczyszczenia 

gronkowcowego produktów spożywczych są ludzie gdyż ok. połowa społeczeństwa jest 

nosicielami gronkowców. Przy namnożeniu gronkowców w produkcie co najmniej 10
5 – 

10
6
 

jtk/g, wytwarzana jest enterotoksyna, która staje się przyczyną zatruć pokarmowych. W 

przypadku badanych produktów nie stwierdzono tak dużego zanieczyszczenia Staphylococcus 

aureus, ale przechowywanie produktów nie peklowanych w warunkach beztlenowych 

wymaga dużej staranności.  

W czasie przechowywania badanych wyrobów w warunkach próżniowych, 

problemem mogą być drobnoustroje, którym zapobiega się przez zastosowanie azotynów. 

Poza Staphylococcus aureus są to także Clostridia, a przede wszystkim Clostridium 

botulinum. Bakterie Clostridium botulinum wytwarzają egzotoksynę tzw. jad kiełbasiany. Są 

one bezwzględnymi beztlenowcami, rosnącymi przy pH 4,5 – 8, najczęściej w temperaturze 

10 - 48
o
C, ale są także szczepy rosnące w temperaturze 3

o
C. Tak więc przechowywanie 

próżniowe produktów bez azotynów, może stanowić zagrożenie zdrowotne.  

Proponuje się ewentualnie zastosowanie powtórnej pasteryzacji wyrobów w 

opakowaniach próżniowych, czyli zastosowanie technologii „sous vide”. Po pasteryzacji 

wyroby te muszą być natychmiast schładzane do temperatury 4
o
C i przechowywane w tych 

warunkach. Wytwarzane w warunkach dobrej praktyki produkcyjnej wyroby „sous-vide” 

mogą być trwałe nawet do 20 - 30 dni, pod warunkiem zastosowania odpowiedniej dawki 
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ciepła. Wydaje się, że mogłaby to być alternatywa produkcji mięsnych wyrobów 

ekologicznych, bez dodatku azotynów, parzonych, pakowanych próżniowo.  
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Wnioski 

1. Technologia produktów mięsnych z  dodatkiem serwatki lub ukwaszonego mleka 

i soli morskiej może być bardzo ciekawą alternatywą dla obecnych technologii 

produkcji w zakresie eliminacji związków azotowych i nadmiaru substancji 

chemicznych jak np. dodatek askorbinianu sodu. Badania wykazały, że taka 

produkcja jest możliwa. Wymagane są dalsze badania w celu wyeliminowania 

pewnych niedoskonałości związanych z krótkim okresem realizacji badań, 

szczególnie w zakresie oceny trwałości przechowalniczej. 

2. Dodatek serwatki lub ukwaszonego mleka i soli morskiej zwiększa prozdrowotne 

cechy wyrobu mięsnego, szczególnie podczas przechowywania, gdzie przy braku 

chemicznych przeciwutleniaczy (askorbinian sodu), ich rolę przejmują naturalne 

przeciwutleniacze serwatki i mięsa. 

3. Badania wykazały, że istnieje technologiczna możliwość produkcji wyrobów 

mięsnych od wędzonek do kiełbas z dodatkiem soli morskiej i serwatki lub mleka 

ukwaszonego. 

4. Biorąc pod uwagę jakość mikrobiologiczną wytworzonych wyrobów surowych, 

dojrzewających i uwzględniając przeprowadzone na podstawie danych 

literaturowych i epidemiologicznych szacowanie ryzyka, zwraca się uwagę na 

niebezpieczeństwo związane z potencjalną obecnością Listeria monocytogenes w 

surowcu mięsnym. Istnieje konieczność przeprowadzenia badań w celu 

identyfikacji ogniwa łańcucha produkcji mięsa, w którym następuje 

zanieczyszczenie bakteriami Listeria. Ze względu na poważne ryzyko zdrowotne 

związane z tym patogenem, rekomenduje się zachowanie wysokiego reżimu 

technologiczno-higienicznego. Warunkiem produkcji bezpiecznych wyrobów jest 

wysoka liczba bakterii kwasu mlekowego, stanowiących mikroflorę 

konkurencyjną i zapobiegających wzrostowi Listeria monocytogenes. Wymaga to 

jednak przeprowadzenia dalszych badań przede wszystkim przechowalniczych.  

5. Produkty parzone wytwarzane z mięsa solonego, bez azotynów, lekko podsuszone 

(aktywność wody ok. 0,83), mogą być przechowywane do dwóch tygodni w 

warunkach chłodniczych (poniżej 4
o
C). Natomiast w przypadku produktów 

opakowanych próżniowo (warunki beztlenowe), należy zwrócić uwagę na 

niebezpieczeństwo rozwoju beztlenowców przetrwalnikujących, przede 
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wszystkim Clostridium botulinum, a także Staphylococcus aureus. 

Rekomendowanym postępowaniem technologicznym przy długim 

przechowywaniu w warunkach próżniowych, byłoby zastosowanie powtórnej 

pasteryzacji w opakowaniu i przechowywanie chłodnicze w temperaturze poniżej 

4
o
C (technologia „sous vide”. Wymaga to jednak przeprowadzenia dalszych 

badań. 
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Podsumowanie 

W ostatnich latach zmienił się stosunek naszego społeczeństwa i Unii Europejskiej do 

rolników i rolnictwa. Rolnicy traktowani są już nie tylko jako producenci żywności, ale 

również jako czynnik kształtujący środowisko, krajobraz wiejski, dlatego oczekuje się od 

nich, aby dbali o zwierzęta, chronili środowisko, poprzez stosowanie metod agrarnych 

nienaruszających równowagi środowiska. Rolnictwo ekologiczne stanowi alternatywę dla 

konwencjonalnego systemu gospodarowania, ponieważ aktywizuje przyrodnicze mechanizmy 

poprzez stosowanie środków naturalnych, nieprzetworzonych technologicznie, zapewniając 

tym samym żyzność gleby, zdrowotność zwierząt, a przy tym pozwala produkować wysokiej 

jakości produkty rolnicze. Takie podejście jest szczególnie ważne w kraju rolniczym jakim 

jest Polska, a szczególnie wschodnie województwa, gdzie warunki strukturalne, 

środowiskowe, społeczne i historyczne sprzyjają rozwojowi i stosowaniu ekologicznych 

metod produkcji żywności. W zamian za to społeczeństwo musi się zgodzić na zapłacenie 

uczciwej ceny. Z rolnictwem związana jest turystyka, która jest również dobrym narzędziem 

promocji rolnictwa ekologicznego i zdrowego stylu życia. Połączenie rolniczej produkcji - 

wytwarzanie produktów ekologicznych i turystyki poprzez świadczenie usług 

agroturystycznych jest bardzo pożądane, gdyż może zaowocować wzrostem dochodowości 

gospodarstw i konkurencyjności na rynku usług turystycznych poprzez oferowanie gościom 

żywności ekologicznej.        

 Wyniki przeprowadzonych dotychczas badań wykazały, że jest możliwa produkcja 

prozdrowotnych wędlin z mięsa pochodzącego z hodowli ekologicznych bez dodatków 

chemicznych, szczególnie związków azotowych i chemicznie produkowanych askorbinianów, 

których dodatek jest nielimitowany. Otrzymane wyroby wskazują, że ich jakość sensoryczna i 

mikrobiologiczna może spełnić wymagania rozporządzeń i aktów prawnych. Charakteryzuje 

je nowa prozdrowotna jakość. Badania, ze względu na ich nowatorską, a równocześnie 

tradycyjną technologię wymagają dalszej kontynuacji w celu dopracowania szczegółowych 

technologii poszczególnych wyrobów z wyznaczeniem parametrów procesu, trwałości 

przechowalniczej, a przede wszystkim dostosowanie do możliwości przetwórczych zakładu 

lub w odpowiednio przystosowanych gospodarstwach ekologicznych 

 



82 

 

Nowe rozwiązania technologiczne w przetwórstwie ekologicznym mięsa 

Dobre jakościowo i prozdrowotne wyroby mięsne budzą, w coraz większym stopniu, 

zainteresowanie polskiego konsumenta. Składa się na to współczesne przetwórstwo mięsa 

konwencjonalnego. Poszukiwania obniżenia kosztów produkcji przekroczyły granice tzw. 

przyzwoitości. Poszukuje się bardzo tanich wyrobów mięsnych, mięsa do przetwórstwa nie 

patrząc na wzrastające koszty hodowli i samego procesu technologicznego przetwórstwa. 

Stosowanie w nadmiarze dodatków powoduje istotną zmianę jakości, nie mówiąc o obniżonej 

wartości odżywczej. Produkuje się parówki z udziałem mięsa peklowanego, nie informując, 

że takich produktów nie powinny konsumować dzieci do lat trzech. Problem jest znany od 

kilkudziesięciu lat. Fałszuje się mięso surowe, dodając fosforany, sól, peklosól, a ostatnio 

nastrzykuje się je roztworem soli fizjologicznej zakładając, że nie będzie nikt sprawdzał skąd 

nagle nadmiar soli w przyszłym produkcie. Dodaje się do peklowania saletrę tłumacząc, że 

wytwarza się ona z dodawanej peklosoli. Takich spraw można przytoczyć dużo więcej. Taka 

sytuacja powoduje, że część społeczeństwa nie wyraża zgody na taką sytuację na rynku 

wyrobów mięsnych i poszukuje wartościowego zdrowotnie mięsa i jego przetworów. Sukces 

może odnieść producent, który będzie wytwórcą luksusowych i prozdrowotnych wyrobów 

mięsnych. Propozycją wychodzącą naprzeciw potrzebom znacznej części konsumentów, 

wynikającą z przeprowadzonych również badań, jest zastosowanie tradycyjnej grupy bakterii 

kwasu mlekowego wspólnie z serwatką do wytwarzania wędlin surowo dojrzewających i 

pasteryzowanych 

 Zastosowanie fermentacji mięsa, jako tradycyjnej metody przetwórstwa mięsnego, ale 

z udziałem mikroflory o prozdrowotnych właściwościach i wprowadzenie grupy bardzo 

wartościowych składników serwatki, stanowi ważną wartość dodaną wytwarzanych 

produktów ekologicznych. Jednocześnie, jak wynika z przeprowadzonych badań, technologia 

ta gwarantuje uzyskanie bardzo dobrych sensorycznie wyrobów o długiej trwałości i 

bezpiecznych zdrowotnie. 

Wydaje się, że w przypadku planowania produkcji przetwórczej wyrobów mięsnych 

ekologicznych, należy zaproponować technologie, które byłyby przyjazne człowiekowi, 

szczególnie w zakresie cech sensorycznych i prozdrowotnych. Zwiększenie prozdrowotności 

produktów spożywczych w kierunku ich oddziaływania na wybrane cechy organizmu (tzw. 

żywność funkcjonalna) jest bardzo ważnym elementem współczesnych kierunków rozwoju 

produkcji żywności. Jednym z rodzajów produktów funkcjonalnych jest żywność z udziałem 

bakterii kwasu mlekowego czyli wyroby do których celowo dodano w tym przypadku 
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tradycyjnych kultury bakterii, o potwierdzonych właściwościach do produkcji twarogu. 

Szczepy bakterii naturalnie występujące w mleku i biorące udział w jego ukwaszania 

spowodowały eliminację bakterii patogennych, co potwierdziły badania mikrobiologiczne 

serwatki. Z powodzeniem sprawdziły się one w produkcji przetworów mlecznych, a 

dotychczas nie były wykorzystane w produkcji surowych dojrzewających wyrobów 

mięsnych.  

Celem przeprowadzonych badań była ocena możliwości zastosowania soli morskiej i 

wyselekcjonowanych podczas ukwaszania mleka szczepów bakterii kwasu mlekowego w 

technologii wytwarzania surowych wędlin dojrzewających ekologicznych (szynka, polędwica, 

kiełbasy) w kierunku otrzymania żywności funkcjonalnej. Oceniono wyprodukowane wędliny 

z punktu widzenia procesu dojrzewania, jakości sensorycznej i fizykochemicznej oraz 

namnażania i przeżywalności bakterii .  

Doświadczenia technologiczne przeprowadzono w warunkach technicznych w 

Zakładzie Mięsnym „Jasiołka” w Dukli, oraz półtechnicznych w Katedrze Technologii Mięsa 

i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dokonano przygotowania 

technologii produkcji 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.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że właściwym rozwiązaniem byłoby 

produkowanie ekologicznych wyrobów dojrzewających z wykorzystaniem soli morskiej, 

serwatki lub ukwaszonego mleka, czyli składników prozdrowotnych mleka przechodzących 

do serwatki i szczepów bakterii o tradycyjnych właściwościach ukwaszających, czyli również 

o działaniu prozdrowotnym. Potwierdzają to otrzymane wyniki, w których produkty 

przedstawione do oceny cechowały się bardzo pozytywnymi cechami sensorycznymi oraz 

odpowiednio długim okresem trwałości, jeżeli chodzi o wyroby surowo dojrzewające i 

stosunkowo, jak na wyroby parzone, długim czasie przechowalniczym. Były bardzo wysoko 

oceniane przez panele sensoryczne. W warunkach zakładu jak i warunkach domowych 

produkty surowo dojrzewające mogą być przechowywane przez okres dwóch a nawet trzech - 
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czterech miesięcy, bez negatywnego wpływu na jakość mikrobiologiczną, chemiczną i 

sensoryczną. 

Wyniki przeprowadzonych badań są bardzo obiecujące i widoczne są korzyści 

jakościowe, ekonomiczne i społeczne dla rolnictwa, hodowli, przetwórstwa i dystrybucji. 

Jednakże dokonanie takiego przedsięwzięcia wymaga zwiększenia wiedzy osób kierujących 

zakładami mięsnymi i ich pracowników, z zakresu technologii i higieny produkcji (szkolenia, 

kursy, wprowadzanie technologii do zakładu). Wiedza ta powinna płynąć z wyników badań 

naukowych. W celu intensyfikacji rozwoju przetwórstwa mięsnych surowców ekologicznych, 

konieczne jest wsparcie środkami publicznymi, badań dotyczących przygotowania 

odpowiednich technologii, szkolenia, promocji produktów ekologicznych i budowy systemu 

zorganizowanej dystrybucji oraz reklamy. 

W przeciwieństwie do roślinnej produkcji ekologicznej, jej zwierzęcy kierunek 

wstępuje obecnie na początkową drogę rozwoju. Należy promować i rozpowszechniać wśród 

producentów i konsumentów prozdrowotne ekologiczne produkty mięsne. Jest to pożądana 

alternatywa dla części rolnictwa i przetwórstwa mięsnego w Polsce. Główną barierą w 

polskiej towarowej produkcji ekologicznej, szczególnie produktów mięsnych, jest brak metod 

i technologii przetwarzania surowca prowadzących do otrzymania produktów o wydłużonej 

trwałości, ale i akceptowalnych jakościowo przez konsumenta. Przedstawione badania są 

znaczącym nowatorskim etapem w rozwiązaniu problemów produkcji prozdrowotnych 

wyrobów (bez związków azotowych i chemicznie otrzymywanego askorbinianu sodu) i 

wymagają dalszej kontynuacji. 

Podstawowe procesy technologiczne 

Wyroby surowo dojrzewajace 

Wędzonki  (Surowiec mięsny: schab, szynka wieprzowa, boczek, baleron, i inne) 

Surowiec- wykrawanie 24 godziny po uboju, dzielenie na kawałki wielkości około jednego 

kilograma. 

Moczenie surowca mięsnego w serwatce kwasowej lub kwaśnym mleku przez 2 dni. 

Temperatura pomieszczenia chłodnicza do 4-6ºC.   

Ociekanie kawałków mięsa z nadmiaru serwatki przez około 2 godziny. 

Solenie elementów przez nacieranie lub osypywanie solą morską w ilości do 3%. Nacieramy 

surowiec w ilości 0,3 do 0,6% stosunku do masy surowca cukrem. 

 Dojrzewanie w temperaturze około 16-18ºC przez 3-4 tygodni w pomieszczeni suchym z 

wymuszonym przepływem powietrza, np. w wędzarni bez wędzenia.           
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Po okresie dojrzewania produkty są gotowe do konsumpcji. Powinny charakteryzować się 

lekko kwaśnym bukietem smakowym, można przechowywać w temperaturze 4- 10ºC przez 

2- 3 miesiące. 

Kiełbasy (surowiec mięsny: mięso nieścięgniste 80% i słonina grzbietowa 20%) 

Produkt: Kiełbasa surowa dojrzewająca ekologiczna. 

Mięso po 24 godzinach od uboju solimy solą morską w ilości 3% i zostawiamy na 24 godziny 

w chłodnym pomieszczeniu  

Rozdrobnienia surowca mięsnego i tłuszczowego dokonujemy na wilku przez siatkę o 

średnicy oczek 8 mm.  

Mieszanie surowca mięsnego i tłuszczowego dokonujemy w mieszalniku do równomiernego 

rozmieszczenia składników. 

Podczas mieszania dodajemy 5-10% serwatki lub mleka ukwaszonego (zsiadłe mleko) i 0,3- 

0,6% cukru w stosunku do masy farszu. 

Nadziewanie w przygotowane osłonki. 

 Dojrzewanie 3 tygodnie w temp. 16- 18ºC.  

Po okresie dojrzewania próby przeznaczamy do przechowywania przez 2- 3 miesiące w 

temperaturze 4- 10ºC. 

 

Wyroby obrabiane cieplnie 

Kiełbasy 

Skład surowcowy: mięso wieprzowe 24 godziny po uboju chude i tłuste solimy solą morską w 

ilości 2-3% w stosunku do masy mięsnej. Pozostawiamy na 24 godziny 

Rozdrabniamy na wilku do pożądanego stopnia rozdrobnienia 

Składniki poddajemy procesowi mieszania. Podczas mieszania składników dodajemy 5 do 10 

%  serwatki, lub mleka ukwaszonego, przyprawy. 

Farszem napełniamy osłonki, wędzimy dymem gorącym i ogrzewamy do osiągnięcia 

temperatury 71ºC wewnątrz batonu. 

 Kiełbasy poddajemy procesowi suszenia w wędzarni w temperaturze 40-50 ºC przez 12 

godzin. Wszystkie próby po procesie produkcyjnym przechowujemy bez pakowania 

próżniowego w temperaturze 4ºC przez  3-4 tygodnie. 
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