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Rozwój przemysłu mięsnego i wprowadzanie no-
woczesnych technolo g It przetw atzania surowc ow rzęź-
nych spowodowały koniecznośc ttżywanta w zesta-
wach recepturowych wielu niemięsnych składników,
których dodatek do tradycyjnych surowców umożli-
wia uzyskanie nowych cech produktu oraz poprawie-
nie jego jakości. Dodatki wprowadzane w procesie
technologic znym do podstawowych surowców skła-
du recepturowego, są określane jako substancje do-
datkowe, dodatki do żywności lub jako dodatki funk-
cjonalne do zywności.

Produkty zwanę dodatkami do żywności, krajowe
ustawodawstwo(ZaruądzenieMinistraZdrowtaiOpie-
ki Społeczn ej nr 233 z 31 marca 1 993 r.) określa j ako
substancje dodatkowe dozwolone w środkach spożyłv-
czych i używkach. Natomiast wg definicji opracowa-
nej w Unii Europejskiej ,,dodatkiem do żywności jest
każda substancja zazwyczaj sama nie spożywana jako
żywnośc i nie używana jako typowy jej składnik, któ-
rej świadome wprowadzęnię do żywności w celach
te chno l o gi c zny ch (a także org ano l ep ty czny ch) w trak-
cie procesu produkcyjnego powodląe, że staje się ona
bezpośrednio lub pośrednio składnikiem żyr,vności lub
w inny sposób będzie oddziaływaŁana jej cechy cha-
rakterystyczne" (31).

Celem stosowania dodatków do żyrvności jest m.in.
(3 1):

- wydłużenię okresu trwałości produktów przęz
o gr anlczeni e i z ap obi e gani e niekorzystnym zmianom
wywołanym : działalnością drobnoustroj ów, utlenia-
ni em, re akcj ami e nzy maty cznymi i ni e enzyma ty c zny -
mt ot az zap ewnien ie b ezpteczeństwa pro duktu pr zęz

zahamow anie rozwoj u lub znisz częnie drobnoustro-
jów chorobotwórczych;

- zapobteganie niekorzystnym zmianom j akości,
m.in. barwy, smaku, zapachu i tekstury;

- ochrona składników decydujących o wartości
o dżyw czej i dietety cznej produktów ;

- zwiększenie konsumenckiej atrakcyjności i dys-
pozycyjności wyrobów;

- zwiększenie wydaj no ści pro dukcyj nej przetworów
poprzez substyfu cj ę i/lub ogran tczente ubytków masy;

- otrzymanie nowych przetworów, szczególnie die-
tety c zny ch. np . z},vvn o ś c i ni s ko en er gety c znej .

Istnieje wiele systemów klasyfikujących dodatki do
żywności. Z praktycznego jednak punktu widzenia
klasyfikacj a rożnych dodatków sprowadza się do ich
po grup owania p od wz ględem technolo gi czno l tęch-
nicznego i funkcjonalnego efektu oddziałyłvania. O
tym jak wielka jest mnogośc dodatków do żlłvności
może świ ad czy ć fakt, że w przemyś le żywno ś c iowym
w USA stosuje się prawem dozwolonych około 2800
rożnych dodatków, z czego aż 1300 są substancjami
ksztaŁtljącymi smakowitośc, tj. smak lub zapach,
względnie jedno i drugie (4).

Polskę cechowało w przeszłości i nadal charaktery-
zuje, choć od 1993 r. już w nieco zŁagodzonej postaci,
najbardziej restrykcyjne prawo żywnościowe w odnie-
sieniu do dopuszczonych do stosowania dodatków do
żylvności, w tym równieżw przemyśle mięsnym. Dane
tab. 1 są doskonałą ilustracją takich przepisów

Mimo, iż lista dodatków dopuszczonych do stoso-
wania w przemyśle mięsnym jest stosunkowo krótka,
należy podkreślić, że oprócz typowych substancji do-



Tab. l. Liczba dodatków dopuszczonych do stosowania w przetwórstwie mięsa

]cyt. za Tyszkiewicz I. 1995, praca zbiorowa red. K. Honikel - (l8)]
ne (tab. 2). Do stosowania w zywno-
ści większośc hydrokoloidów synte-

Ę czny chi półsyntetycznych j est albo
niedozwolona lub dozwolona jedy-
nie w niewielkich ilościach.

Wśród modyfi kowanych hydroko-
loidów naturalnych największą rolę
odgrywająpochodne celulozy i skro-
bi. Wykorzystywane sąone głównie
jako wypełnienia w produktach ni-
skokalorycznych, pełnią wazną funk-
cję jako nie wnoszący wartości ener-
getycznej składnik zagęszczający i
wlązący wolną wod ę (I 0, 27 ). Wpł-
wająrówniez na uwodnienie innych
składników żyvności, j ak np. białek.

Wśród hydrokoloidów natural-
nych, największe znaczenię w ostat-
nich latach mająkarageny, które już
na stałe zadomowiĘ się wśród do-
datków funkcj onalnych stosowanych
w przetwórstwie mięsa. Karageny,

znanę w literaturze również jako karageniany i kara-
geniny, sąto glowo-
danowe otrz drodze
ekstrakcji g łównie
Chondrus scrispus, Chondrus ocellafus, Euchemia
cattoni i Euchemia spinosum, zwanych potocznie czer-
wonymi wodorostami morskimi lub irlandzkim mchem
(2, I0,35). Cząsteczki karagenu składają się z poli-
merów D - galaktozy oT az 3, 6 - anhydro -D - galakto zy zę -

stryfikowanych kwasem siarkowym . W zależności od
liczby grup siarczanowych przyłączonych do cząstecz-
ki dwugalaktanu oraz miejsca ich podstawienia roz-
różnia się sześć form karagenlJ, z których największe
znaczęnte mają formy kappa, jota i lambda (1, 2, l0,
35). Fo zależności
od stop lfonowych
(ż,35). mawpĘw
na zdolnoś c wiązanta przęz nie wody na ztmno oraz
na strukturę tworzonego żelu. Karageny, z wyjątkiem
formy l amb da, należądo hydroko 1o idów sto sunkowo
słabo rozpuszczalnychw wodzie, dlatego w sprzeda-
ży występuj ąprzeważnie w postaci soli potasowych,
wapniowych lub sodowych.

Zdolności żelujące karagenów są uzależnione od
wewnętrznej struktury a ściślej mówiąc od zawarto-
ści anhydro-D-galaktozy. Dlatego do produktóW w
których wymagane jest wytwotzęnte zelu, nalezy sto-
sować karageny kappa i jota. Forma lambda nie two-
rzy że\u, ale jej roztwory oznaczająsię natomiast wy-
soką lepkoś cią. Żelo,wanie kappa karagenu jest wspo-
magane przęz obecność j onów potasu - tw or zy on zele
kruche, po jota ecno-
ści jonów żele , 35).
Zauważon arag łaści-
wości synergistycznę z innymi gumami np. mączką
drzewa świętojańskiego, co odzwierciedla się zwięk-

datkowych, w produkcji żywności stosuje się szereg
składników, które w recepturach potocznie zwane są
dodatkami, a które nie sąnimi sensu stricto i w więk-
szości nie są ujęte legislacją w tym zakresie. Należą
do nich przede wszystkim preparaty białkowe roślin-
ne (soja, gluten), preparaty białka zwierzęcego (kaze-
ina, kazeinian s o du, konc entrat b i ałek s etwatkowych,
że\atyna) oraz dodatki wzbogacające (witaminy, sub-
stancje mineralne).

Przy produkcji arlykułów żywnościowych, zarów -

no podczas ptzetwarzania jak i utrwalania surowców,
coraz częściej stosowane sąróznego rodzaju substan-
cje pochodzenia naturalnego lub syntetycznęgo, zwa-
ne hydrokoloidami lub gumami. Gumy występujące
w większości przypadków w naturalnej formie, sąnie-
zbędne w technologii żywności jako dodatek modyfi-
kujący strukturę i teksturę produktów żywnościowych
m.In. pr zez zagęszczęnie, zelowanie, emul gowanie,
stabilizację zawiesin itp. (16, 20). OdgTywająone rów-
nież dllżąrolę w produkcji żywności o zmniejszonej
warlości energetycznej. Z uwagi na małą strawność
ich wartość odżywcza oceniana jest na ogół razem z
produktem, w składktórego wchodzą, Wykazano m.in.,
że polisacharydy,nawet stosowane w dużych ilościach,
nie maj ą właściwości toksycznych (29, 2 9). Hydroko-
loidy, oprócz cech typowych dla siebie, stwarzająwra-
żenie,,pełności w ustach" i sytości. Imitująnp. z po-
wodzeniem tłuszcz w sosach, czy cukier w syropach,
co uwzględniaj ąc ich niską warlość odżywczą powo-
duje, że stanowią cenny surowiec przy sporządzanil
produktów niskokalorycznych ( 1 6).

W zależnoś ci od żrodła pochodzenia hydrokoloidy
sklasyfikowano j ako: naturalne - występuj ąc e w przy -

r o dzie, mo dyfi kowane lub półsyntetyc zne - chemtcz-
ne pochodne naturalnych materiałów oraz syntetycz-
ne - całkowicie zsyntetyzowane substancje chemicz-



Tab.2. Klasyfikacja hydrokoloidów w zależności od źródła pochodzenia (33)

szeniem siły żelowanla oTaz zmtanątekstury powsta-
jących żęIi zkłuchej i łamliwej (w przypadku stoso-
wania samego rc-karagenu) do elastycznej (2,8, 1 1, 35).

Karageny wykazują zdolność do interakcji zbiał-
kami mi ę sa, j akko lwiek mechanizmy Ę ch p oŁączeń nie
sąjeszcze dokładnie poznanę, Przyplszcza się, że czą-
steczki karagenianow łącząsię z ujemnie naładowa-
nymi grupami karboksylowymi białek popTzęz most-
ki kationowe lub wchodząw bezpośrednie interakcje
z dodatnio naładowanymi grupami aminowymi białek
(20, 35). W połączeniu z białkami mięsa siławlązań
oraz zdolność utrzymania wody kompleksu białko-
-karagen jest dużo większa niz moc wiązańkaragenu i
białek mięsa z osobna (35).

Karageny jako substancje całkowicie nieprzyswa-
jalne przez otgantzm ludzki są dobrymi zamiennika-

mi tłgszczu. jednocześnie nie obni-
żĄąc poziomu i przyswaj alności bia-
łek. Karageny mogą byó stosowane
w kombinacji z preparatami białko-
wymi lub skrobiowymi, uzupełniaj ą-
cymi ubytki masy po wycofaniu
tŁuszcztt z zęstawu recepturowego.
Umożliwia to produkowanie wyTo-
bów o obniżonej do I0oń zawartości
tŁaszczu,zzachowaniem smaku i so-
czystości produktu o tradycyjnej jego
ilości (1, 2, J, II). Oznacza to moż-
liwość wytwarzania wyrobów pożą-
danych pIzęz konsumentów ze
względu na właściwości organolep-
ty czne akc eptowa ne pr zęz pr zy zwy -

c zaj enta, z j e dno c ze sny m zagw ar an-
towaniem właściwej wartości żyw ie-
niowej.

Stałe i ciągle rosnące zapotrzebo-
wanie na funkcjonalne wielocukry
stymuluje poszukiwanie ich nowych
źr ódeł. Polisacharydy pochodzenia
drobnoustrojowego takie jak: dek-
stran, ksantan, gellan, kurdlan, pulu-
lan i metylan posiadają wiele cech,
których nie mająsacharydy roślinne.
wielorakie możliwości zastosowania
tych związków w rożnych gaŁęziach
przemysłu powoduj ą dynamiczny
rozwój biotechnologii zajmuj ącej się
mikrobiolo glcznąbiosyntezą wielo-
cukrów pochodzenia drobnoustroj o-
Wego.

Pierwszym polisacharydem po-
chodzenia drobnoustrojowego i j ed-
no cze śni e j ednym z najw ażniejszych
stosowanych w przemyśle spożyw-
czym j est ksantan. Otrzymyw any j est
w wyniku fermentacji substratu wę-
glowodano w e go przez Gram-uj em-
ne bakterie Xanthomonas campestris

Ilb z rodzaju Pseudomonas (I1). Ksantan j est hydro-
koloidem zbudowanym z ghtkozy, mannozy i kwasu
glukuronowego w stosunku 3:3:2, częściowo zestryfi-
kowanym kwasami octowymi i pirogronowym. TWo-
rzy pseudoplastyczne roztwory, których lepkość w
małym stopniu jest zależna od pH, temperatury i do-
datku soli, oraz czynników mechanicznych. Dzięki sil-
nym właściwościom pseudoplas ty cznym roztworów
wzmacniaodczucie smakowitości i pełności w ustach,
a słaba matryca żelowa zapobiega aglomeracji i wy-
dzielaniu się tłuszczu (I7,30,31). Roztwory ksanta-
nu są oporn ę na działanie enzymów, zmiany tempera-
tlry, w y tr zy muj ą zar ówn o o grz ewani e j ak i zamr aża -

nie. Z tego względu ksantan nadaje się szczególnie do
zagęszczania silnie kwaśnych i/lub zasadowych pro-
duktów Wykorzystywany jest również w przetwór-



stwie mięsa, szczegóInie w produkcji przetworów o
obniżonej zawartości tŁuszczu. Wyniki badań wska-
zląą że ldziałksantanu w składzie recepturowym kieł-
bas wpływa na polepszęnię zdolności wiązania wody
orazzmniejszenie ubytków masy podczas obróbki ter-
micznej (] ,II, 12). Stwierdzono, że kombinacje ksan-
tanu i mączki drzewa świętojańskiego umożliwiają
wytworzenię bar dzo elastycznych i terrnicznie odwra-
calnych żeli, natomiast mieszanina ksantanu, i gumy
guar spr zy ja synergi stycznemu zwi ększeniu lepko ś ci
otrzymanych z nich roztworów (30).

Guma gellan (ang. Gellan gum) jest pozakomórko-
wym polisacharydem otrzymywanym w wyniku tle-
nowej fermentacj i prowadzon ej pr zez drobnoustroj e z
rodziny Pseudomonas elodea (5, 25, 28, 32, 36, 37).
Pod względem chemicznym guma gellan jest liniowym
polimerem zbudowanym z poMarzającego się segmen-
tu, składaj ąc ego z B - (I,3 )D- glukoz y, B - Q,4)D-kwasu
glukoronow e go, B - (I,4) - gluko zy i a -L - (I,4) -T amno zy
(5,9,37). Ma ona wiele cech wspólnychz innymi hy-
drokoloidami bowiem podobnie jak skrobia i żelatyna
dysperguje w zimnej wodzie, lecz rozpuszczenilulę-
ga dopiero po podgrzaniu roztworu. Oprocz podwyż-
szonej temperatury do zainicjowania procesu zelowa-
nia wymagana jest obecność kationów (wapń, magnez,
potas, sód) (5, 9, 30). Ten hydrokoloid występuje głów-
nie w formie związanej z jonami potasu, często jed-
nak zawięra również małe ilości jonów wapnia i ma-
gnęzu, których ob e cno ś ć pr ze ciw działa hy dr atacjt
gumy w zimnej wodzi e ( 3 6). Hydra tacj a l r ozpuszczal-
ność gumy gellan jest bezpośrednio uzależniona od
temperatury oraz stężenia ww. jonów w roztworze; im
większa siła jonowa, tym wyzszatemperatura wyma-
gana do jej rozpuszczęnia (5, 28). Cechą charaktery-
sty czną żeli tw or zony ch pr zez gumę ge llan j e st op or-
ność na środowisko kwaśne i wysoka stabilność w sze-
rokim zakresie pH od 3,5 do 8,0, W temperaturzę od
2 0 - 5 0 9 C żele pr zecho dząw formę staŁą zaś upĘnni a-
ne sąw temperaturzę 65-I20"C (9, 10). Zele gellano-
we są miękkie bądź kruche, cieplnie labilne albo sta-
bilne na zmiany temperatury w zależności od rodzaju
oraz stężenia jonów biorących udział w inicjacji pro-
cę su z e l owania. Struktu r a żell mo żę by ć także mody-
fikowanaprzęzmięszanie gumy gellan z innymi, taki-
mi jak: guma guar,karagen, ksantan, alginian (10,24).

Guma gellan jest funkcjonalnym hydrokoloidem
przybardzo niskich stężeniach lj.w przedziale od 0,05
do 0,4%o (5, 9, 10). Dz.ięki bardzo dobrym właściwo-
ściom zagęszczającym i żelującym guma gellan jest
stosowana j ako zagęszczacz i stabilizator w zamrażal-
nictwie, w produkcji lodów, galaretek, sosów, w cu-
kiernictwie i niskotfuszczowych masach, jako wypeł-
niacz piekarniczy, a takżę w pokarmie dla zwierząt i
w kosmetyk ach (9, 2 5 ). Termicznie stabilne dyspersj e
gellanowe posiadają strukturę micelli, co powoduje,
że glma gellan możę pełnić rolę składnika imitujące-
go thlszcz w drobno rozdrobnionych przetworach mię-
snych o obniżonej zaw artoścj tŁaszczu (24).

Kurdlan j est pozakomórkowym polisacharydem na-
leżącym do B-glukanów, otrzymywanym na drodze
fermentacji roztworów glukozy przęz bakterie z ro-
dzajl Alc aligenes faec alis (I3, I 4, 30). Wodne zawię-
siny kurdlanu żelują podczas ogrzewania, ptzy czym
zarówno mechanizm tworzenia się żelu jak i właści-
w o ś c i otr zy many ch żeli s ą zale żne o d temp eratury. P o
podgrzaniu do 55-60'C, a następnie schłodzeniu po-
niżej 40" C otrzymyr;vane sątermoodwracalne żęIę zbll,-
żone właściwościami do agaru i żelatyny. Natomiast
dalszę ogrzewanie, do temperatury 80"C i wyższej,
prowadzi do powstawania żęlt termicznie nieodwra-
calnych. W żelach tetmoodwracalnych, w trójwymia-
rowej maĘcy sieci, połąc zenia poprzęcznę maj ą głów-
ni e charakt er w iązań wo dorowych. Natomi a st w żelach
utworzonych w wyższych tenperaturach wiązania
p oprzecznę tworzone są przez interakcj e hydrofobo-
we. Powstałe w taki sposób żele posiadająbardziej
zwięzłąi zbitąteksturę. Ponadto są bardziej stabilne
zarówno w niskich jak i wysokich temperafurach co
powoduje, ze kurdlan jest bardzo często uzywany w
produkcji zywności mrozonej.

W Japonii, w produkcji żywności kurdlan stosuje
się jako środek polepszający właściwości lepkosprę-
żyste i zwiększające zdolność wiązanta wody. Także
przy produkcji nowych wyrobów zywnościowych
wykorzystuj ąc j e go do skonałe właściwośc i żebljące.
O statnio, r ównież w Jap oni i, z p ow o dzentem zaczęto
go stosować w przetwórstwie mięsa, bowiem ekspe-
rymentalnie wykazano, że kurdlan jest doskonałym
składnikiem imiĘącym tłuszcz w kiełbasach o zre-
duko wanej zaw arto ś c i tłas zc ztt. L epko e 1 a s t y c zne wła-
ś c iwo ś c i ki ełb as wypro dukowanych b e z ldziału tłusz-
czuIecz z dodatkiem kurdlanu nie odbiegały istotnie
od rejestrowanych dla kiełbas kontrolnych wyprodu-
kowanych z 20oń udziałem tkanki tfuszczowej. Kur-
dlan, podczas obrobki termicznej kiełbas, wiążąc wodę
w obrębie nieodwracalnie termicznie matrycy żelowej,
tworzy struktury przypominające tŁaszcz (I3, I4).

Pululan jest rownież pozakomórkowym polisachary-
dem wytwar zan>rrn przęz drożdżopodobny grzyb Aureo -
basidium pullulans, określanym obecnie częściej jako
Pullularia pullulans. Pululan jest obojętnym poliglu-
kanem zbudowanym z liniowych łańcuchów, składają-
cych się zręszt D.-glukopiral7ozy,poŁączonych ze sobą
r ozmie szczonymi re gularni e w iązaniami ( 1 + 6) -a - D -
- glikozydowymi or az (I + 4) - a -D- glikozydowymi ( 1 5,
30). Polisacharyd ten dobrze rozplszcza się w wodzie
tworząc lepkie, obojętne roztwory trwałe nawet przy
wysokich stęzeniach soli. Właściwości pululanu spra-
w lĘ, że znalazł on róznorodne zastosowania, m. in. dzię-
ki tworzeniu cienkich błon, które nie przepuszczajątle-
nu, są nietoksyczne i pozbawione zapachu i smaku.
Pululan znajóĄe więc zastosowanie do pakowania lub
pokrywania zyłvności powłoką. Ze względu na opor-
ność tego polisacharydu na enzymy trawienne czŁowie-
ka,może być bezpośrednio dodawany do żywności ni-
skokalorycznej jako składnik zastępujący skrobię (15).



Należy podkre ślić, że dzięki bio syntezie do stępno ś ć

akceptowane przez populację wegetarian i wyznaw-
ców religii eliminujących z diety żywność pochodze-
ntazwierzęcego (5).

Dodatki funkcjonalne stosowane w przemyśle mię-

teksfurę, tj. transglutamlnaza(Tc) i preparat o nazwie
Fibrimex.

Trans glutam inaza katalizuj e reakcj e przeno szenia
grup acylowych pomięd zy grqpąy -karboksyamidową
reszt glutaminylowych połączonych z peptydami lub
białkami a aminami plęrwszorzędowymi (2I, 22). W
wyniku
w podst
szeroko
w tkankach zwlł'lizęaych, roślinnych, a także w mi-
kr9org tjako c
Z|lJący ącyslę
Do nie stosow
tkanek ssaków, cobardzo zwiększało koszty ekspery-
mentów i uniemozliwiało jej stosowanie na szeroką
skalę. Dopiero opracowanie, w 1989 T. przezjapoń-
skie przedsiębiorstwo AJINOMOTO technologii izo-
lowania TG z mikroorganizmów i jej produkcji na
masową skalę w drodze fermentacji, pozwoliło na
obniżenie ceny i wprowadzenie jej na rynek.

TG jest skuteczna w szerokim zakresie temperafur
(optimum 50-55'C) i jest stabilnaw przedziale pH od
5 do 9. W przeciwieństwie do TG ssakóW otrzymy-
w ana b i o sy ntety cznie, char aktery zuj e s i ę akĘwno ś c i ą
niezależnąod obecności jonów wapniowych. W Ja-
ponii enzym ten stosowany jest w szerokim zakresie,
m,in. do restrukfuryzacji mięsa, przy produkcji kieł-
bas, wędzonek i innych produktów np. typu surimi. W
Europie transglutaminaza sprzedawana jest w postaci
preparatu pod nazwąACTIVA (22).

W przemyśle mięsnym, TG na nośniku będącym
mieszaniną kazeinianu sodu i maltodekstryny, stosuj e

się do łączenia rozdrobnionego mięsa, w produkcji
wyrobów re struktury zow any ch, hamburgerów, klop -
sów, kotletów, farszów mięsnych oraz wyrobów ku-
trowanych (parówki i serdelki) (27, 22,23). TG bar-
dzo silnie reaguje z cząsteczkami miozyny, poptzęz
tworzenie kowalencyj nych wiązań p oprzecznych mię-
dzy jej łańcuchami. Umożliwtatołączenie się ze sobą
wielu kawałków mięsa w jedną całość, a w procesie
produkcji kiełbas prowadzi do silnego stwardnienia
farszu orazpoptawy elastyczności i zwięzłości final-
nych wyrob ów. Użycie TG umożliwi a silne zw iązanie
przetworów mięsnych bez poddawania ich obróbce
termicznej, pozwala równiez na zmniejszenie dodat-

ku NaCl i fosforanów bęz obniżenia jakości przetwo-
rów (23).

Kolejnym dodatkiem stosowanym do łączeniaka-
wałków mięsa na zimno i wykorzystylvanym przy pro-
dukcj i wyrobów restrukturyzowanych j est preparat pod
nazwąFibrimex@. Jest to mieszanina, w patentem
chronionych proporcj ach, fibrynogenu krwi bydlęcej,
trombiny oraz transglutaminazy (3). Jego dodatek eli-
minuj e konieczno ś ć ttży cta ni e chc iany ch Ię cz cz ę sto
niezbędnych substancj i chemicznych np. wielofosfo-
ranów lub obcych białek, Łączenie kawałków mięsa
następuje w wyniku wytworzenia się wiązań fibryno-

czeniuw osłonce lub formie i pozostawieniu w chło-
dzonym pomieszczeniu na 6 godz. (3).

O statnim z pr ezentowanych dodatków funkcj onal-
nych potencj alnie mozliwym do wykorzystania w prze-
twórstwie mięsa i produkowanym na skalę ptzęmy-
słową na drodzę biotechnologtcznejjest ryż fermen-

-ketonowych (3 4). Czerwona barwa pi gmentu j est nie-
wania, niemaprze,
żóĘmistądumoż-

liwia idealne ksztahowanie barwy wędlin. Stwierdzo-

coccus aureus i in. (6, 26). Podejmowane sątakże pró-
w celu ks
Na przy
egipskiej

sa bydlęcego przęz zastosowanię l,-2 gryżu na tr kg
farszu (34).

Odkrycia i rozwój enzymolo g Ii or az biotechnolo gii
umo ż 1 iwi aj ąury tw ar zanle ot az mo dyfiko wani e w sp o -

sób kontrolowany struktury i roli dodatków funkcjo-
nalnych. W celu sprostania nowym wyzwaniom stoją-
cymprzedprzemysłem żywnościowyffi, w tym rów-
ntęż t mięsnym, przewiduje się znaczne zwiększenie
technologicznych rozwtązan i ilościowy wzrost pre-
paratów i dodatków funkcjonalnych, Zakłada się jed-
nak, że rynkowy sukces produktów żywnościowych
wytwarzanych z udziałem, w ich recepturze, dodat-
ków produkowanych metodami biotechnologicznymi
b ędzie o state c zni e zalężał o d i ch akc eptacj i pr ze z kon-
sumentów. O tym jak istotna jest opinia konsumentów



świadc zy pr zykład sto sowania promi eniowania j oni -

nie. Jednak optymizmu nigdy nie jest za dużo i stąd
należy przewidywaó, że innowacje oparle o biotech-
nologię będą akceptowane.
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