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Kiełbasy imiĘące salami pojawiły się na polskim
lynku stosunkowo niedawno. Sąto produkty o cechach
smakowo-zapachowych i obrazie przekroju przypomi-
nających klasyczne salami. Charakteryzują się jednak
znacznrc wyższą zawartością wody i wymagają prze-
chowywania w watunkach chłodniczych. Pomimo nie-
wątpliwie mniej szej atrakcyjności sensoryc znej znaj-
dują nabywcow, głównie ze względu na niską cenę.
Imitacje salami sązakwaszane najczęściej przez doda-
tek glukono-delta-laktonu i/lub kwasow organicznych.
Kwasowośc czynna tych wyrobów waha się w znacz-
nym stopniu. Niektóre asortyrnenty mająpH bliskie 5,0
(a więc podobne do klasycznego salami). Na rynku
sprzedawane sąjednak również wyroby tego typu o pH
ok. 6,0, które sugeruje, ze nie są one zakwaszane (9).

Proces technologiczny kiełbas imitujących salami obej-
muje wędzenie gorącym dymem illub parzenię. Ze
względu na mozliwość powstawania wycieku tŁlszcztl
pod osłonką(szczegóInie w końcówkach batonu, jeśli
nie są one klipsowane) produkty zakwaszone są ogrze-
wane niekiedy do niższej temperatury w centrum geo-
metrycznym (ok. 60'C) niz stosowana tradycyjnie w
przypadku innych przetworów mięsnych (68-70'C). W
dostępnej literaturze nie ma informacji o tym, jak zła-
godzenie warunków procesu cieplnego utlwalania moze
wpłynąć na jakośc mikrobiologicznątego typu produk-
tów. Wiadomo natomiast, że hamburgery ogrzane do
temp. ok. 60'C w centtum geometrycznymbyły przy-
czynązatruc pokarmowych (6), a temp. 58-59"C w
centrrrm terrnicznym kiełbasy parzonej dopiero po 3,5
h zapewniała osiągnięcia odpowiedniej redukcji licz-
by komórek gronkowców enterotoksycznych (10). W
przypadku wyrobów imitujących salami wzrost mikro-
organizmów prawdopodobnie hamuj ą j ednak dodatko -

we bariery, takie jak obecność środków zakwaszają-
cych oraz obnizona aktywność wody (podsuszenie w
trakcie plocesu technologicznego i przechowywania).
Dodatek 0,75o/o glukono-delta-laktonu (GDL) i 0,Ioń
kwasu cytrynowego do farszu innych kiełbas (surowych
suszonych) hamował wzrost gronkowców i zapobiegał
wytwarzaniu przez nie toksyny ( 1 0).

Celem badań było porównanie jakości mikrobiolo-
gtcznej oraz właściwości fizykochemicznych i organo-
1eptycznych kiełbas imitujących salarni utrwalonych
dwiema metodami: przęz ogrzanie do temperatury 68'C
w centrum geometrycznym batonu lub przez ogrzanlę
do temp. 60'C w połączeniu z zakwaszeniem.

Matetiał imetody
W skali laboratoryjnej produkowano dwa warianty kieł-

basy imiĘącej salami. Wariant l produktu zawierał doda-
tęk0,5%o GDL i 0,0]oń kwasu cytrynowego (w stosunku do
masy surowca mięsno-tłuszczowego). Taka kombinacja sub-
stancji zakwaszających została uznana jako optymalna na
podstawie wcześniej przeprowadzonych badań (1). Ten wa-
riant kiełbasy był ogrzewany do temperatury 60oC w cen-
trum geometrycznym batonu, Wariant 2 wyrobu wyżej wy-
mienionych dodatków zakwaszĄących nie zawterał i był
ogrzewany do temperatury 6B'C w centrum geometrycznym.

Produkty przechowywano w temp. 5oC przez 3 dni bez
opakowania, a następnie dzielono batony na dwie części, z
których jednąpakowano prózniowo (wariant A przechowy-
wania), a drugąprzechowywano nadalbez opakowania (wa-
riant B przechowywania). Obie części kiełbasy przechowy-
wanoprzezkolejne 15 dniwtemp. 5'C. Wybórtakiego okresu
wynikał z obserwacji czasu rotacji podobnych kiełbas w jed-
nym zwarszawskich hipermarketów. Po 18 dniach przecho-
wywania uzyskiwano 4 warianty do badań, odpowiednio dla
kazdego sposobu wytworzenia: 1A i 1B oraz2Ai2B.
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wadzono ocęnę organoleptyczną. Po 18 dniach ponownie

określono wydajność oraz poziom pH, a w przypadku wa-

riantów przechowywanych bez opakowania dodatkowo ozn a-

czono składowe barwy i twardość. Zawartośc wody i tłusz-

przę e przęplowadzono po-

now zględu na fakt, że wy-
niki zymywano z tygodnio-
wym opóźnieniem nie było więc gwarancji bezpieczeń-
stwa zdrowotnego produktu.

Zawartośc wody i tłuszczu oraz pH oznaczano metodami

czenia te wykonywano zgodnie z PolskąNonną (4). Twar-

dość kiełbas oraz składowe barwy (a* - czerwona, b* żół-

ta, L* - jasność) mierzono zgodnie z metodykąopisanąwcze-
śniej (8).

Oceny organoleptycznej dokonywali pracownicy Zakła-

du Technologii Mięsa oraz studenci SGGW. Ocenie w skali
pięciopunktowej (1-5) poddawano następujące wyróżniki:
bu.wę na przekroju, zapach, smak i teksturę kiełbas.

W}konano cztery powtórzenia doświadczenia, w których

do produkcji wyrobów użyto rożnych par-tii surowca, Wyni-
ki poddano analizie statystycznej, wykorzystując prograln

Staigraphics Plus 2.1. for Windows w opcji jednoczynniko-

we.1 anitlzy wariancji. Szczegółowego porównania średnich

dokonano przy użyciu testu Duncana.

Wyniki i omówienie

Po 3 dniach przechowyvvania średnia wydajność kieł-
basy niezakwaizonej ntę rożnlła się statystycznie istot-

nie 
-od 

wydajności produktu wytworzonego z dodatkiem

GDL i kwaiu cytrynowego (tab. l). Natomiast po 18

dniach rożnica w wydajności między wariantami wy-
robu przechowywanymi bez opakowania (1B i 28) była
statyŚtycznie istotna. Uzyskane wyniki wskazują na

nieóo szybsze tempo podsychania kiełbasy zakwaszo-
nej ogrzewanej do ternp. 60'C w centrum geometrycz-
nym.

W przypadku batonów przechowywanych w opako-

waniu próżniowym nie zaobserwowano wycieku.
Zawartośc w wyrobach wody j tłuszcztl (tab. 1) oraz

soli kuchennej (ż,7 -3,3oń) zarowno po 3, jak i 18 dniach
przechowywania była zgodn a z wy maganl ami Polskiej
Ńor-y (5) dotyczącymi kiełbas średnio rozdrobnionych
podsuszonych lub suszonych. Wymienione grupy asor-

iymentowó były najbliższe badanym wyrobom, god
względem składu chemicznego, Oceniane produkty
pońi,r.ry być charakteryzowane w grupie kiełbas drob-

no rozdiobnionych podsuszonych, która obecnie niejest
wyodrębniona.

Dodatek 0,5% GDL i 0,0]o/o kwasu cytrynowego
spowodował statystycznie istotne obniżenie pH kieł-
basy imitującej salami średnio o ok. 0,7. Okres 18-dnio-

wego przechowywania nie wpłynął w sposób statystycz-
nielstbtny na pH produktów (tab. 1). Sugeruje to, z,e,w

wyrobacń nie-doszło do znaczącego namnożenia bak-
terii kwasu mlekowego.

Aktyłvność wody w kiełbasach dośrviadczalnych była
wyżsianiż 0,9l w całym oklesie przechowywania (tab,

1). Arnerykańskie władze sanitarne uznajątę wartośó

za górny ltmjt dla suszonych kiełbas zakwaszanych,
derydujący o tym, czy wyrób może być przechowywa-
ny w tómperaturzę pokojowej (6). Wyniki tych badń
pótwierdĄ ązatemkonieczno ść przechowywania kieł-
Lasy imitującej salami w temperaturze chłodniczej.

W przypadku kiełbasy zakwaszonej zaobserwowa-
no tendenóję wyzszych warlości parametrów barwy a*

(składowej czerwonej) i Lx (jasności) (tab. 2). Praw-
dopodobnie niższe pH w tej kiełbasie sprzyjało two-
rzenil pochodnych nitrozowych barwntków (2), Ze
względu na wyższązawartość wody parametr L* (ia-

snoic barwy) kiełbas doświadczalnych był po obu cza-

sach przechowywania większy niż rynkowych klasycz-
nych kiełbas salami, dla których może się on wahać w

zakresie 43.4 do 47,6 (8).



Warianl Wydainość (%) WOda (v")|Tłuszcz (%) Aktywność wody

1

2

1A

2A

1B

28

Po 3 dniach pnechowywania

91,7, I st,s. I so,o. I o,sso.||l92,0" | 51,9. | 30,5" | 0,951,

Po 18 dniach przechowywania

jak w wariancie 1 po 3 dniach pnechowywania

jak w wariancie 2 po 3 dniach pnechowywania

75,4, l łt,z, l so,so l o,szo,

76,9b Ior,u,I ru,u,I o,nr*

5,3"

6,0b

5,3,

6,0b

5,3,

6,0b

Tab. l. Wydajność, zawartość wody i tłuszczu, aktywność
wody oraz pH kiełbas

Objaśnienie: a, b, c - średnię w tej samej kolumnte oznaczonę
różnymi literami różnią się statystycznie istotnie (P < 0,05)

Tab.2. Składowe barwy i twardość TwardoŚĆ kiełbas
kiełbas imit salami nięzakwaszonych

była wyższa po obu
czasach przechowy-
wania, ale po 18
dniach różnica mię-
dzywariantęmIi2
wyrobu nie była już
statystycznre tstotna
(tab. 2). Podobną za-
leznośc twardości od
pH obserwowano dla
rynkowych kiełbas
imitujących salami.
Wyższej twardości
tych produktów to-
warzyszyła poprawa
tekstury ocenianej
organoleptycznie (9).

zrożnicowanie
mierzonych instru-
mentalnie parame-

3 dniach pnechowywan

Tab.4. Ogólna liczba drob- salami. Nie tylko spełniały
noustrojów tlenowych me- one wyma ga1la Polskiej
zofilnych w oc enianyc h Normy (s;, ł|e charakteryzo'_
kiełbasach po 18 dniach wały śiępónadtoniskąogó1-przechowywania _^ l:^_L^ l_^L_^,,^+_^i...,,,

18 dniach przechowywania

trów barwy i twardości kiełbas nie znalazło odzwier-
ciedlenia w wynikach oceny organoleptycznej. Oceny
za poszczególne wyróżniki kiełbas nte rożniły się sta-
tystycznie i stotnie. Nie zaob s erwowano j e dnoznacznej
tendencji nakorzyśc któregoś z wariantów wytworze-
nia wyrobu (tab. 3).

Wartości średnie ogólnej |iczby drobnoustrojów tle-
nowych mezofilnych wskazywały na tendencję więk-
szej czy stości mikrobiologicznej kiełbas wyproduko-
wanych według wariantu 2 (wyższa temperatura ob-
róbki termicznej, bez środków zakwaszających).
Wpływ pakowania próżniowego nie zaznaczył się jed-
noznacznie. Różne tendencje obserwowano w przypad-
ku obu wariantów wytworzenia kiełbasy (tab. 4).

We wszystkich badanych próbkach kiełbas nie stwier-
dzono obecności pałeczkt Sa]monel]aw 25 g oraz Sta-
phylococcus aureus, bakterii z grupy co]i t bęztlęno-
wych bakterliprzetrwalnikujących w 0,1 g. Wyniki oce-
ny mikrobiologicznej wskazuj ą na wysoką czystośó mi-
krobiologiczną wyprodukowanych kiełbas imituj ących

ną liczb ą drobnoustroj ów
(których oznaczania wspo-
mniana nolTna nie przewidu-
je), Smiechowicz (7), bada-
j ąc wpływ czasu przechowy-
wania na jakość mikrobiolo-
giczną parówek parzony ch
w temp. 65"C, pakowanych
próżniowo i przechowywa-
nych w temperaturze 4-5oC

objaśnienie:jak w tab. 1, (warunki podobne jak w ni-
niej szej pracy), oznaczyła po 20 dniach przechowywa-
nia ogólną Iiczbę drobnoustrojów na poziomie 10-104
jtWg dla 50oń próbek i 101-106 jtk/g dla pozostałych
50oń, a więc większąniż określona w obecnych bada-
niach w kiełbasach imitujących salami. Przyjmuje się,
że zanl,eczy szczęnie wę dlin mikro fl orą s apro fi tyczną
nie powinno przekraczać 105 jtk/g (3).

W warunkach eksperymentu obie zastosowane me-
tody utrwalania kiełbasy imitującej salami okazały się
równie skuteczne. Dla potwierdzęnia bezpieczeństwa
zdrowotnego tego typu wyrobów istnieje jednak po-
tt zęb a p rz ep row ad zenia dalszyc h b ad ań o b ej muj ąc y c h :

j ednoczesn e oznaczęnie bakterii chorobotwó rczy ch w
surowcu i produkcie oraz sztttcznę zakażęnie surowca
b aktęriami chorob otwó r c zymi i okre ś lęnie ich przeży -
walności w gotowym wyrobie, Niezbędne są również
badania mikrobiolo giczne podobnych kiełbas wytwa-
rzanych w warunkach przemysłowych.

Przy obecnym stanie wiedzy bardziej bezpieczny
byłby wybór wariantu wyrobu niezakwaszonęgo, ogrze-
wanego do temperatury 68"C w centrrrm geometrycz-
nym, ponieważ podobne warunki procesu cieplnego
utrwalania stosowane są w przypadku większości pro-
dukowanych przetworów mięsnych.
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Objaśnienie:jak w tab. 1.

Tab. 3. Wyniki oceny organolep-
Ęcznej kiełbas po 3 dniach przecho-
wywania

I

1

2

4,7^

4,7^

4,1^

4,5^

4,4^

4,3"

4,4^

4,5u

Objaśnienie: jak w tab. 1,

20,3" | 7,2ub 51 ,1b | 45,8.


