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tnfluence of AT-heating on qualiĘ of chosen scalded sausages
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Stopniowe ogrzewanie polega na zachowaniu stałej
różnicy temperatury, A! między środowiskiem ogrze-
waj ącym a naj mniej ogrzanym punktem przetworu. Taka
obróbka termtczna j est wprawdzie wo lni ej s z a niż tr ady -
cyjna, ale temperatura w produkcie jest bardziej wyrów-
nana i nie dochodzi do znacznegoprzegrzewania warstw
brzegowych. Zastosowanie ogrzewania stopniowego
zmniejsza ilość wycieku cieplnego, a także poprawia
soczystośó, polepsza konsystencję i barwę oraz dajelep-
sze związanie plastra (1, 3, 11,I2). Obnizenie tempera-
tury końcowej produktu w większym stopniu poprawia
kruchość niz marmurkowatość czy stopień dojrzałości
surowca (5). Stwierdzono także, że ogtzewanie stopnio-
we zmniejsza straty witaminy B (4). Wydłużenie czasu
procesu obrobki cieplnej, w przy|adku ogrzewania stop-
niowego, obniża koszty produkcji. Ztlżycie energii jest
ni e co mni ej sze ntż p o dczas o gr zew ania tradycyj ne go (3,
1 5), a koszt wyprodukowania 1 kg wyrobu j est mniej szy
ze względll na większą wydajność (13). Do tej pory
ogrzewanie stopniowe zalecano przede wszystkim pod-
czas produkcji konserw.

Celem badań była: a) ocena skutków obróbki cieplnej
batonów modelowego przetworu drobno rozdrobnione-
go, parzoneqo, pTzeplowadzonej metodą standardową
oraz ogtzęwanych z zastosowaniem zróżntcowanego
tempa o grzew ania, tj. przy : AT : 2 0' C or az LT : 3 0o C,
b) ocena wpływu ogrzewania stopniowego na wybrane
cechy j akościowe wyprodukowanych wędlin.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na modelowej kiełbasie drobno

rozdrobnionej, wyprodukowanej z mięsa wieprzowego w prze-
twórrri doświadczalnej Instytutu Technologii Mięsa AR w Poz-
nanju o następującyrn składzie receptury:

- mięso wieprzowe peklowane kl. II - 66,00ń,
mięso wieprzowe peklowane kl. III 34,0o^,

razem - 1000ń.
Oprocz mięsa składnikami receptury były: woda/lód

l7 ,00ń; sóI 2,4oń; pieprz - 0,7Joń, inne przyprawy aromaty-
zLlJa§ę 0,Io^.

Mięso rozdrobniono w wilku przez siatkę o a oczek3 mm,
a następnie mięso kl. III poddano kutrowaniu, podczas które-
go dodawano lód. Wszystkie składniki receptury mięszano
w mieszarce aż do otrzymania jednorodnego farszu, którym
napełniano osłonki sztucznę,. trójwarstwowe poliamidowe
o średnicy 50 i 75 mm. Masa wyprodukowanych batonów wy-
nosiła odpowiednio ok,: 250 i 400 g. Ocena jakości obejmo-
wała: obliczenie warlości pasteryzacyjnej, określenie ilości wy-
cieku c ieplne go tŁlszczu i gal arety, an alizę b arwy, badania bak-
teriologiczne, ocenę sensoryczną.

Obróbka cieplna. Obróbkę cieplną doświadczalnych kieł-
bas prowadzono w wodzie o temp. 72"C do osiągnięcia w ich
centrum temp. 70oC. Różnica temperatury między centrrrm
batonu a czynnikiem ogrzewającym przy ogrzewaniu stopnio-
wym wynosiła 20"C i 30'C. Dla poszczególnych wariantów
ogrzewania wykonano po 3 serie produkcyjne w 3 powtórze-
niach, zarówno dla batonów o średnicy 50, jak i 75 mm.
Wartoś ć pasteryzacyj n ą W znaczono meto dą sumowania, dla
T,:J2"Ciz-42"C.



Wyciek cieplny tłuszczu i galarety. W celu oznaczęniawięI-
kości wycieku cieplnego tŁuszczu oraz galarety po ukończeniu
obróbki cieplnej batony wazono z dokładnością do + 1 g.
Następnie, po przecięciu osłonki i oddzieleniu od niej oraz od
bloku mięsnego tłuszczu i galarety oczyszczonę: osłonkę
i blok mięsny ponownie wazono z ww. dokładnością. I1ośó
wycieku cieplnego tŁuszczu i galarety wyliczano zę wzoru,.
C : (a b)la x l00%, gdzie C : ilość wycieku cieplnego;
a - masa batonu modelowego wyrobu po obróbce termicznej;
b - masa osłonki i bloku mięsnego po usunięciu tłllszczl i ga-
laretyiwyrażallowoń,

Analiza barwy. Analizę barwy wyrobu dokonano oznacza-
jąc fi,zyczne parametry barwy w skali Huntera (Lx, ax, b*),
przy użyciu aparatu Chroma Meter 200 firmy Minolta.

Pomiaru barwy dokonywano na przekroju batonów
w 6 powtórzeniach, Z oznaczonych wartości wyliczono śred-
nie, ktore następnie wykorzystano do obliczenia LF, ze wzoru
AE: (AL*)' + (Aa*)'+ (Ab*)', gdzie:

AE - róznica barwy między dwoma wariantami,
AL* rożnica średnich wafiości Lx dwóch wariantów,
Aax - róznica średnich wartości a* dwóch wariantów,
Ab* - róznica średnich wartości b* dwóch wariantów.
Badania bakteriologiczne. Oznaczono: ogólną liczbę bak-

terii tlenowych w 1 g produkfu, miano bakterit z grupy coli,
miano beztlenowych laseczek przetrwalnikujących.

Dla oznaczęnia ogólnej liczby drobnoustrojów tlęnowych
zastosowano agar odzywczy, Próbki inkubowano 72hw temp.
30"C (PN-A-82055-6;1994) (11). Bakterie z grupy colihodo-
wano na podłozu z żóŁclą i zielenią brylantową. Hodowlę
prowadzono w temp, 30"C przez 24 h. W przypadku braku
zmętnienia lub gazu czas inkubacji przedłużano do 48 h
(PN-A-82055- 1 0: l 997) (9).

Oznaczanię miana beztlęnowców rozpoczynano od ogrze-
wania próby wyjściowej w temp, 80"C przez 10 min., w celu
inaktywacj i form wegetatlłvnych. Stosowano podłoze Wrzos-
ka, które przed posiewem ręgenerowano (odtlentano) przez
ogrzanie w temperaturze 100'C. Inkubacja prowadzona była
w temp. 37"C przez 72 h (PN-A-82055-12:1997) (10),

Ocena §en§oryczna. Ocenę przeprowadzono metodą skali
hedonicznej, przez 1O-osobowy zespół oceniający. Pod
uwagę brano następujące wyrózniki: smak, zapach,
konsystencję i wygląd na przekroju.

Analiza staĘstyczna wyników. W celu określenia
czy zastosowane warianty ogrzewania mają istotny
wpływ na: smak, zapach, barwę i konsystencję doświad-
czalnego modelowego wyrobu, otrzymane wyniki pod-
dano analizie statystycznej. Zastosowano analizę warian-
cji dla doświadczęń czynnikowych (14).

Wyniki iomówienie
Przebieg procesu ogrzewania. Zastosowanie

ogrzewania stopniowego, polegaj ącego na :utrzy -
maniu stałej roznicy temperatury między czynri-
kiem ogrzewającym a centrum przetworu, powo-
dowało wydłuzenie czasu obróbki termicznej w po-
równaniu z ogrzewarIiem tradycyjnym, gdzie węd-
liny umieszczano od razll w wodzie o temperatu-
rze maksymalnej, tj.: 72"C. Czas ogrzewan7a za-
IeżŃ od średnicy batonu wędlin (tab. 1). W przy-
padku batonów o mniejszej a, i.:50 mm wrykaza-
r§,że tylko ogrzewanie stopnioweprzy AT:20'C
było ogrzewaniem wolniejszym i czas obróbki
termicznej był istotnie dfuższy (o 14 min.). Nato-
miast utrzymanie różnicy temperatur AT : 30"C

powodowało, że ogrzewanie następowało szybko i czas
ogrzewan:n był nieco krótszy (o 4,7 min.) niż podczas
ogrzęwania tradycyjnego. Podczas ogrzewania batonów
o O 75 mm najdłuzej trwało ogrzewanie kiełbas przy za-
chowaniu różnicy temperatur AT :20'C (l39 min.), kró-
cej przy AT : 30'C (I07,3 min.) i najkrócej podczas
ogrzewania tradycyjnego (78,7 min.). W zalezności od
wybranego sposobu ogTzewanla terlperatura w centrum
wędliny wzrastała z rożną prędkością i dlatego pochła-
niały one inną dawkę ciepła. W celu oceny stopnia do-
gtzania analizowanych próbek dla kazdego procesu pas-
teryzacji W znaczono warlość pas tery zacyjnąĘ uwzględ-
niającą zależności czasowo-temperaturowe procesu
ogrzewania (tab. 1). Z danych przedstawionych w tabeli
wynika, ze modelowy produkt ogrzewany tradycyjnie,
mimo najkrótszego czasu, był najbardziej dogrzaty.
Mniejszą dawkę ciepła pochłonęły wędliny ogTzewane
stopniowo przy LT : 20" C, a najmniej sz ąpvry AT : 3 0"C.
Roznice były istotne statystycznie.

Wyciek cieplny tłuszczu i galarety. Obróbce ciepl-
nej przetworów mięsnych towarzyszy (nie zawsze),
mniejszy i/lub większy wyciek tŁttszcztl i galarety, i jest
to jej wymiernym skutkiem. Wielkość ww. wycieku ciepl-
nego jest uwarunkowana ptzez szereg czynników. Do
głównych zalicza się: wyjściową zdolnośó do trwałego
wiązania i utrzymywania wody własnej i dodanej tech-
nolo gic znie, zaw es (stopi eń) zmian denaturacyj nych biał-
ka surowc ów tkankowych i top liwo śc tŁuszczl b ędących
składnikami receptury trwałość emulsji wykutrowanej
części farsztl oraz intensywność obróbki cieplnej.

W zalezności od szybkości ogrzewania w kiełbasach
do świ adczalnych oznac zono zr óżnl,cowaną ilo ś ć wycie-
ku cieplnego (tab. 1). Skutkiem wolnego ogrzewania
była większa wydajność gotowego wyrobu. Stwierdzo-
no statystycznie istotny wpływ wszystkich czynnikow
zmienności na ilość wycieku cieplnego. Najmniejsząjego
ilość oznaczono w próbach ogTzewanych stopniowo:

Objaśnierria: LT - rożnica temperafury między czynnikiem ogrzewają-
cym a centr-um produktu przy ogrzęwanlu stopnlowyffi, - - ogrzewanre
tradycyjne (AT zmienna)

Tab. 1. Oceny wyróżników fizycznych wędlin doświadczalnych (n : 9)

śtednica batonu
kiełbasy

doświadczalnej
(mm)

^T("c)
Czas

ognewania
(min.)

xślśs
Wailość

pasieryzacyjna P
(min.)

llość wycieku
lermicznego

|"hl

50

75

20

30

20

30

62,7 t 5,0b

44,0 ł 2,0a

48,7 x 1,5a

'l39,0 t 3,6e

107,3 t 2,5d

78,7 t 2,3c

12,2 ł 0 ,7b

8,2 t 0,1a

18,5 t 0,4c

25,7 ł 0,7d

16,6 t 2,7c

26,0 t 0,7d

1,8 t 0,3a

3,0 t 0,,|bc

2,9 t 0,1b

2,7 x 0,1b

3,4 t 0,3cd

3,8 t 0,4d

An a liza
waria nc ji

wpływu
czynników

zmie nności

Ś rednica
batonu

S posób
0grzeWanla

Średnica
x spOsÓb

0g rzeWan la

F = 1533,02
P = 0,00

F = 229,92
P = 0,00

F = 91,25
P = 0,00

F = 151,86
P = 0,00

F = 52,97
P = 0,00

F = 5,48
P = 0,02

F = 31,07
P = 0,00

F = 28,62
P = 0,00

F = 1,88
P = 0,19



Tab.2. Zmiany barwy doświadczalnych kiełbas parzonych (n : 9)

Objśnienia: L* jasność barłly; a* -barwa częrwotą'b* -barważółta;

13,3 t 2,16a

13,2 t 0,71a

12,8 t 3,36a

1'1,2 ł 2,59a

11,1 t 2,00a

11,0 ł 2,45a

7,4 t 1,69a

7 ,2 t 2,13a

7,1 ł1,70a

8,1 t 1,55a

7,6 t 2,19a

7,7 t 1,96a

20

30

20

30

62,2 ! 1,87ahc

64,2 i 3,52bc

61 ,0 t 2,55a

63,4 i 3,31abc

64,9 ł 2,71c

61,6 t 1,94ab

F = 1,02
P = 0,32

F = 0,17
P = 0,84

F = 0,02
P = 0,98

F = 8,10
P = 0,01

F = 0,09
P = 0,91

F = 0,02
P = 0,02

An a liza
warianc ji

wpływu
czynnikÓW

zmiennOś ci

Średnica
balo n u

spOsób
00lzeWania

Ś lednica
x spo§Ób

0grzeWania

F = 0,95
P = 0,34

F = 4,82
P = 0,02

F = 0,05
P = 0,95

Tab. 3. Ogólna różnica barwy, AE, pomiędry poszcze-
gólnymi wariantami wędlin

literami różntąsię statystycznie istotnie (a < 0,05)

AT : 20'C, bez względu nato) czy
czy 75 mm. Mniejsze ubytki stwie
o+rzęwanych przy AT : 30oC aniz

dnakró z-
warian ej
Zonow a-

parametru L* baT-
tradycyjnie , anaj-
.przy AT : 30'C

ółta; a,b, c - warlości średnie w kolumnach oznalzonę różnymi

się miedzy sobą w sposób statystycznie istotny i tym sa-

mym nie stwierdzono wpływu żadnego z czynnlków
zmienności na wartość b* barwy.

L

E

a
t

l-

l-
I

I

(największa wartość paste-

ryZacyna P). Barwa wędlin
w osłonce o średnicy 75 mm
char aktery zowała s i ę wi ęk-
Szymi WartoŚciami parame-
tru L* niz wyprodukowa-
nych w osłonce o mniejszej
średnicy (tab. 2). Analiza
statystyczn a wykazała is-
totny wpływ (a : 0,05) spo-
sobu ogzewania na wańość
parametru L* barwy. Nie
stwierdzono natomiast sta-
tystycznie istotnego wpły-
wu średnicy osłoŃi na jas-
ność barwy. Większe war-
tości wyróznika a* barwy
oznaczono w do świadczal-
nej kiełbasie wyproduko-
wanejwosłonce oa5Omm
aniżelioa75 mm. W węd-
linie ogrzewanej tradycyj-

TradiAT = 20"C

Trad/AT = 30"C

61=2g.SĄT=30.C

Trad/AT = 20"C

TradiAT = 30"C

AT=20"C/AT=30'C

F = 4,17
P = 0,09

F = 3977,11
P = 0,00

F = 132,17
P = 0,00

średnica batonu

Sposób ognewania

Śtednica x sposób
0glzeWan la

Analiza wariancji
wpływu czynników
zmiennoś ci

Tab. 4. Wyniki oceny mikrobiologicznej kiełbas doświadczalnych

+5,0x1(l3t1,6x1(l3a

5,'l x105t3,5x1lt5b

1,2 xlla t 4,3 x 103a

4,4x1(t3t7(la

3,9xl(lat8,4x1O3a

5,5xl(tat2,9x1(l4a

20

30

20

30

F = 8,58
P = 0,01

F = 13,37
P = 0,00

F = 10,24
P = 0,00

Analiza
wariancii
wpływu

czynników
zmiennoś ci

Objaśnienia: jak w tab. 1



Tab. 5. Wyniki oceny pożądalności sensorycznej kiełbas doświadczalnych (n : 9)

F = 130,67
P = 0,00

F = 8,17
P = 0,02

F = 5,17
P = 0,049

F = 0,17
P = 0,70

F =7,17
P = 0,03

F = 1,17
P = 0,37

F = 20,17
P = 0,00

F = 29,17
P = 0,00

F = 6,17
P = 0,04

Analiza
Wariancii
Wpływu

GzynnikÓW

zmiennOśGi

Ś rednica
balonu

Sposób
0grzeWanla

Ś rednica
x sposób
0grzeWanla

F = 16,67
P = 0,01

F=91 ,17
P = 0,00

F = 1,17
P = 0.37

Objaśnienia: jak w tab. 1

ogrzewania i interakcji Średnica x sposób ogrzewania na
wyróznik AE.

Badanie mikrobiologiczne. Wyniki badania mikro-
biologicznego kiełbas doświadczalnych przedstawiono
w tab.4.

Zanieczy szazenie badanych próbek drobnoustroj ami
tlenowymi mezofilnymi wynosiło od 4,4 x 103 jtk/g do
5, 1 x 1 05 jtl/g, Najbardziej zanteczyszczona była wędli-
na w osłoncę o o 50 mm ogrzewana Stopniowo. przy
zachowaniu różnicy temperatury AT : 30"C. Podczas
ogrzewania próba ta pochłonęła najmniejsządawkę ciep-
ła (tab, 1) i pod względem zanleczyszazenia bakteriami
tlenowymi równiez różnlła się statystycznie istotnie od
pozostałych prób. W żadnej z ocenionych próbek nie
stwierdzono obecności bakterii z grupy coli i beztleno-
wych laseczek przetrwalnikujących w 0,01 g, co jest zgod-
ne z PN-A-82007:1996 (8).

Ocena sen§oryczna. Sposób ogrzęwania miał statys-
tycznie istotny wpływ (p < 0,05) na jakość sensoryczną
y,,yprodukowanych wędlin, Im wolniejszy był wzrost tem-
peratury podczas ogtzewanla. tym cechy Sensoryczne
produktu byĘbardziej pożądane (tab. 5). Wprzypadku
smaku największą liczbę punktów uzyskała wędlina
ogTzewananajwolniej,anajmniejSZąogrzęwananajszyb-
ciej . Taka prawidłowość występow ńa zarowno dla węd-
lin w osłonce o O 50, jaki 75 mm. Szybkośó ogrzęwarLia
wpfuałatakżę na zapach ocenianych próbek. Róznice
stwierdzono jednak tylko dla wędlin wyprodukowanych
w osłonce o O 50 mm, w porównaniu z probką ogrzewa,
ną stopniowo: temp. AT - 20'C apozostńymi próbami,
tj.: AT:30oC i ogrzewanymi tradycyjne. Taką samąza-
leżnośó stwierdzono także dla konsystencji. Najwyżej
oceniono wędliny ogrzewane najwolniej: AT : 20'C
i próba ta różnlła się statystycznie istotnie od pozosta-
łych, tj.: AT: 30"C i ogrzewanych tradycyjne.DoĘczy-
ło to zarówno wędlin w osłonce o O 50, jak i 7 5 mm. Są
one zgodne z wynikami wcześniejszych badah, w któ-

rych równiez stwierdzono korzystny wpĘw ogrzewania
stopniowego na konsystencję wyrobów mięsnych (2).

D la do świa dczalny ch wędlin o gTzęw a-
nych w duzych batonach vłyglądnaprze-
kroju oceniono jako lepszy. Największą
Iiczbępunktów uzyskał wyrób ogrzęwa-
ny stopniowo: AT:20'C. Nie stwierdzo-
no tóznic istotnych statystycznie między
próbkąogrzewaną stopniowo: AT : 30oC
i tradycyjnie. Wygląd na przekroju wędli-
ny produkowanej w batonach o mniej szej
a ocęniono jako nieco gorszy. Próbki
ogrzewane wolniej: AT : 20"C i AT :
3OoC oceniono jednak równiez wyżejniż
o gTzęw arrę tradycyj nie.

Wnioski
1 . Stopniowe ogrzewani e vry dłaża czas

obróbki cieplnej (parzenta), ale warunki
ogrzewania są łagodniejSZe i Wyroby po-
chłaniają mniejszą ilośc ciepła (mniejsza
wartość pasteryzacyjna).

2. Szybkość ogrzewania wpływa na
wydajność gotowego wyrobu. Dla drob-

no rozdrobnionych kiełbas najkorzystniej sze j est ogTze-
wanie stopniowe: AT : 20'C.

3. Wędliny pochłaniające najmniejszą dawkę ciepła
(^T : 30'C) cechuje największa intensywność barwy.
Naj mniej szą warto ś cią L * b arwy char aktery zują s ię kieł-
basy ogrzewane tradycyjnie, tj. najbardziej dogrzane.

4. Stopniowe ogTzewanie poprawia jakość sensorycz-
ną wyrobów. Naj lepsze cechy sensoryczne maj ą wędliny
ogrzewane najwolniej, tzn. przy,. AT : 20"C.
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