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Funkcie emulgatorów w kształtowaniu iakości
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Functions of emulsifierc in developing quality homogenized liuet sausage type of products

Surnmary

The objective of this study was to determine the effect of the addition of emu|sifiers on selected quality
features of experimental liver sausages. ln the investigations soy protein emulsifiers (soy protein concentrate,
soy protein isolate), and glycerides (mono- and di-glycrides of fatty acids and citric acid esters of mono- and
di-glycerides of fatty acids) were used. Technological variables included: method of liver pre-treatment (raw
or blanched) and thermal treatment of final products (pasteurization, sterilization). In order to evaluate the
quality of the experimental sausages, samples were analyzed for thermal drip, protein digestion and selected
sensory features.

The obtained results indicate that applied emulsifiers represent important factors affecting the quality of
liver sausages. The use of emulsifiers resulted in the significant reduction of fat and jelly thermal drip. The
lowest drip was observed for pasteurized products containing soy protein emulsifiers and raw liver. While the
examined emulsiliers did not change the acceptability of cross section color or the taste and aroma of the
experimental sausages, a significant improvement of selected physicochemical properties of the final products
was observed. The experimental products processed with the use of raw liver and protein emulsifiers had
better water binding and emulsified fat as well as uniform and stable dispersion of ingredients in the final
product.

Keywords: liver pate type sausages, emulsifiers, pasteurization, qualiĘ

Kutrowane wyroby podrobowe, produkowane za-
równo w postaci wędlin, jak i konserw, mająznaczący
udział w produkcji i spozyciu. Wynika to ztradycji
1 przyzwyczajeh konsumentow. W ostatnich latach
ukazuje się na rynku wiele nowych asortymentów pro-
dukowanyc h z surowc ó w zw ter zęcy ch r ożne go p o cho -
dzenia gatunkowego (drobiowe, wieprzowe , z dziczyz-
ny itd.). Sąone wyfuvatzane z dodatkiemrożnychprzy-
praw (np. papryka, pomidor) i pakowanych w różne-
go rodzaju osłonki. W przypadku konserw corazczęś-
ciej są produkowane w opakowaniach aluminiowych
lub ztworzyw sztucznych typu polipropylen.

Wyroby podrobowe należą do grupy przetworów
mięsnych, których atrakcyjność produkcji wynika
z możliwości wykorzystania do ich wytwarzania
względnie tanich i łatwo dostępnych surowców. Ze
względu na wysoce nietrwaĘ pod względem mikro-
biologicznym i niestabilny enzymatycznie skład su-
rowcowy, produkcj a kutrowanych przetworów podro-
bowych wymaga dlżej w tedzy i do świad czenia (4, I 0 -
-I2,14-16).

W składzie surowcowym przetworów podrobowych
s ą z r e guĘ zrac znę i 1 o ś c i tłu szc zu oT az mi ęs o niższy ch

klas, Uzyskanie zatęm gotowego produktu o stabilnej
strukturze możę stanowió istotne utrudnienie dla pro-
ducenta. Zmlsza to do stosowania, w miejsce trady-
cyjnej technologii, nowych metod produkcji z wyko-
rzystaniem dodatkow niemięsnych o określonych funk-
cjach technologicznych (2, 5-], 9, I2). W praktyce
przemysłowej, w produkcji drobno rozdrobnionych
(kutrowanych) wyrobów podrobowych, zwłaszcza
w ostatnim okresie, stosuje się szereg dodatków funk-
cjonalnych z grupy emulgatorów. Utrwalają one zwią-
zanie wody (rosołu), wpływająna lepsze zemulgowa-
nie tłuszczu oraz jego równomiernąi trwałądyspersję
przestrzennąw masie gotowego wyrobu (1, 7, 8, 10,
II, 17 -I9). Z danychpiśmiennictwa wynika, ze w pro-
cesie wytw arzania kutrowanych wyrobów podrobo-
wych Ę pu,,p asztetowa", zaw ier Ą ących w swym skła-
dzie surowcowym znaczny udziaŁ tłuszczu, emulga-
tory mogąbyc ważnym elementem sterowania ich ja-
kością.

Celem badańbyło określenie wpływu dodatku wy-
branych emulgatorów na fizykochemiczne i sensorycz-
ne wyróżniki jakości wędliny podrobowej typu ,,pasz-
tetowa".



Matefiał imetody
Badania przepr ow adzono na modelowych, kutrowanych

wyrobach podrobowych typu,,pasztetowa". Wyprodukowa-
no je w warunkach przemysłowychw zahJadzie produkcyj-
nym P.P.H.U. ,,W-D" Sp. z o.o. w Skwierąmie. Doświadczalne
wyroby produkowano zgodnie z następującą recepturą:
wątroba wieprzowa 20oń, podgardle ze skórąZ)%o, tłtlszcz
drobny 30%, mięso z głów wieprzowych30%. Podczas kut-
rowania dodano 20oń rosołu, 1,6% NaCl oraz 0,I5oń pieprzu
czarrręgo. Ten zestaw surowcowy był kontrolnym, tj. produk-
tem odniesienia dla wariantów doświadczalnych. Technolo-
gicznymczynnikiem, który zmieniŃzęsta:w surowcowy i po-
tencjalnie równiez właściwości doświadczalnych farszów oraz
jakość finalnych wyrobow, było wprowadzenie w skład re-
cepfury czterechróżnych emulgatorów. W ten sposób wypro-
dukowano pięć wariantów modelowych wędlin podrobowych.
RózniĘ sięone rodzajem dodanego emulgatora (wędlĘozna-
czone jako: B, C, D i E), a wędlina A (bez emulgatora) była
próbą odniesienia (tab. 1).

Surowiec mięsno-tfuszczowy, z wyjątkiem wątroby, pod-
dano wstępnej obróbce termicznej w temp. 90-95'C do osiąg-
nięcia stanu miękkości. Wątroby użyto w dwóch wariantach,
tj. w stanie surowym orazb|anszowaną (65"C, 20 min.).
Wszystkie składniki surowcowe zmieszano, dodano przypra-
wy, rosół oraz emulgator (w postaci natywnej) po czym pod-
dano dalszemu rozdrabnianiu w młynku koloidalnym. Tem-
peratura farszu wynosiła 48 + 1'C. Homogennym farszem
napełniano opakowania blaszane (puszki) o wymiarach 73 x

55 mm (200 g) i poddano obróbce cieplnej. Obróbkę cieplną
wsadu puszek (pomiar temperatury w centrum geomeĘcz-
nyrn opakowania) przeprowadzono w następujący sposób:

pasteryzacja: temperatura wody 75'C do uzyskania
w centrum bloku 72"C (temperaturę mierzono przy pomocy
czujnika temperatury),

steryIizacja: temperatura I2l" C, wartość sterylizacyjna
F:3,0 w autoklawie WAA6 wyposazonym w sterownik do
alttomaĘ czne go prowadzenia procesu sterylizacj i SPAR-4 1

(13).
Po zakohczęniu obróbki cieplnej wyroby schłodzono w wo-

dzie do temperatury : 10oC, po czympTzechowlrvano w wa-
runkach chłodniczych w temperaturzę 4-6oC.

Ze względu na ńyty skład surowcowy oraz końcową ob-
róbkę cieplną wl,roby te, pod względem towaroznawczym
możnanazwaćzarównowędlinami, jakikonsetwami.Zuwagt
napowyższe, w dalszej części aĘkułu przetwory tę naz\^Ia-

no umownie - wędliną.
Jakość doświadczalnych wędlin podrobowych oceniano na

podstawie następujących wyrozników:
- wycieki cieplne tłlszczu i wody (galarety) określono

mierząc ich masęwg Shuta (21),

- poządalność organoleptycznąw skali 5-punktowej wg
Baryłko-Pikielnej (3),

- strawność białka wyrazono w procentach i obliczono
z różnicy zawartości białka w produkcie przed trawieniemi za-
wartością białka po trawieniu (20).

Wyróżniki jakości analizowano w gotowym wyrobie po
7 dobach chłodniczego przechowlr,vania. Cykl badań powta-
rzano trzy7<rotnie. Analiza staĘstyczna uzyskanych wynikow
badań polegał a na wyliczeniu warto ści średniej oraz odchyle-
nia standardowego. Przepr ow adzono równiez trój czynniko-
wą analizę wariancji do oceny wpływu czynników zmiennoś-
ci na obserwowany efekt, Analizatapozwoliła na wyodręb-

Tab. 1. Skład surowcowy doświadczalnych wyrobów podro-
bowych (7o)

nienie w teście Tukeya grup warlości średnich rózniących się
istotnie staĘstycznie - (NIR dla granicznego poziomu istot-
ności 0,05).

Wyniki i omówienie

Cieplny łTciek wody* i tłuszczu. Wycieki cieplne
tłuszczu I galaręty są najwazniejszymi wyróznikami
technologicznymicharakteryzującymi jakośćgotowych
wyrobów podrobowych. Jezeli kutrowanię było prze-
prowadzone zgodnie z zasadami dobrej praktyki tech-
nologicznej, to ilość powstałego cieplnego wycieku
tłuszczu i galarety jest niewielka.W zalężności od do-
boru parametrów procesu produkcji, począwszy odzę-
stawienia składu sufowcowego i tęchnologii jego prze-
twarzania, ilośc wydzielonego, po obróbce cieplnej,
thxzczlli galareĘ moze stanowić nawet do 38,8% masy
wsadu (ryc. 1). () zmianach tych decydują nie tylko
główne cąmniki zmienności technologicznej (todzaj do-
danego emulgatora, sposób przygotowania wątroby oraz
temperatura obróbki cieplnej wyrobu), alę także ich
w spółdziałanie - interak cje (tab. 2).

Wyniki b adań potwierdził y j ednoznac znie p otrzebę
i eelowość stosowania emulgatorów w produkcji wy-
robów podrobowych o względnie duzej zawartości
tŁuszczu w zęstawie surowcowym. Wykazano, że
w przyj ętych warunkach technolo g iczny chdoświadcze-
nia wędliny produkowane bęz udziału emulgatorów
(wędlina A) cechował największy wyciek cieplny tłusz-
czui galarety, który wynosił 29,9-38,8o/o (ryc. 1).

Przydatność technologiczna zastosowanych w do-
św i adcz eniu emul gatorów j e s t znac znie zr óżntc ow ana.
W przyjętym modelu eksperymentalnym emulgatory
wpływają przede wszystkim na znacznąpoprawę, za-
równo zdolności wiązania wody (rosołu), jak i emul-
gującej thxzczu. Emulgatory w przyjętych wariantach
te chno 1o gi c zny ch zaw szę o gr aniczały wyc i ek c i ep lny

* We frakcji pĘnnej wycieku cieplnego jest, między innyłni, glutyna, tj. pro-

dukt termohydrolizy kolagenu. Dlatego po wychłodzeniu taki roztwór żeluje (two-

rząc galaretę).

Wątloba

Mięso z głów wieprzowych

Słonina

Podgaldle

Wywal (tosół)

KOncenllal białek soiowych

lzolat białek sojowych

Jedno- i dwuglicerydy kwasów
tłuszGzOWych

Jedno- i dwuglicerydy kwasów
tłuszczowych esirylikowane
kwasem cytrynOwym



Sterylizacja
Pasteryzac.la

WS WB
Wędlina A

WS WB
Wędlina B

Ws WB
Wędlina C

WS WB
Wędlina D

WS WB
Wędlina E

WS - wątroba surowa WB - wątroba blanszowana

czynnikiem jest technologia (spo-
sób) przygotowania wątroby.
W większości krajowych zakładów
mięsnych do produkcji wędlin
podrobowych stosuje się wątrobę
w stanie surowym. Istnieją jednak
r ów nięż zaĘady (zwłaszcza małę),

w których wątrobę przed produk,
cją poddaje się wstępnej obróbce
cieplnej, tj. blanszowaniu. Wyniki
badań własnych potwierdziły wie-
loletnie doświadczente, że do pro-
dukcji przetworów podrobowych
należy stosować tylko surową wą-
trobę. bowiem blanszowanie powo-

Ryc. 1. Wyciek cieplny tłuszczu i galarety w doświadczalnych wędlinach podrobo- duje_nieodwracalne Zmlany denatu-

wych (%) racyjne części białek wątroby, któ_

re pełniąrolę i funkcję endogenne-

IŁlszczu i galarety w gotowych wyrobach po obróbce

$ryku-
. kon-
e ilość kowanymi zldziałęmwątroby surowej,

Jakość doświadczalnych wędlin podrobowych była

wanych z udziałęm konc entra-
tu białka sojowego był o 20,3-
-29,7oń (wędlina B) mniejszy
w porównaniu z analogiczny-
mi wyrobami produkowanymi
z dodatkiem izolatu białka
sojowego (wędlina C). Zmia-
ny te świad czą praw dopodob-
nie o tym, ze koncentraĘbiał-
ka tworzą lepszą matrycę
w usieciowaniu przestrzennym
wykutrowanego farszu i stąd
mniejszy jest wyciek cieplny
tłlszczll i galarety w gotowym
wyrobie po obróbce cieplnej.

Emulgatory z grupy glicery-
dów: jedno- i dwuglicerydy
kwasów tłuszczowych oraz
jedno- i dwuglicerydy kwasów
tŁttszczowych e stryfi kow anych
kwasem cytrynowym są row-
niez technologicznie skutecz-
ne, tzn. wyciek cieplny tŁlsz-
czu i galarety w wyrobach, do
ktorych ich uzyto, w odniesie-
niu do próby kontrolnej, jest
mniejszy,od 3I,5oń do 66,3oń.

W produkcji przetworów
podrobowych wysoce istotnym

Tab.2,Analiza wariancji wyników oznaczenia wielkości wycieku cieplnego tłuszczu i ga-

larety w doświadczalnych wędlinach podrobowych (7o); n = 9

objaśnienia: wędlina A - wędlina kontrolna; wędlina B - wędlina z dodatkiem koncęntratu

biaiek sojowych; wędlina C - wędlina z dodatkiem izolatu białek sojowych; wędlina D wędli-

na z aodathóm j"dno- i dwughCerydów kwas lw,tłuszczowych; wędlina E - wędlina z dodat-

kiem jedno_ i dwuglicerydów kwasów tfuszczowych esĘlrkowanych kwasem cyĘnowym;
WS wątroba ,rr.Ńu; Ńu - wątroba blanszowana; różne litery oznaczająróżntce istotnę na

poziomie a : 0,05.

< 0,000,|

< 0,000,|

< 0,0001

< 0,002

< 0,073

< 0,010

< 0,0001

1717 ,14

290,61

1 352,45

4,45

2,18

11,59

6,09

Rodzaj wędliny (emuloatora) [1]

§posób pnygolowania wątloby [2]

Rodzai obróbki termicznej [3l

lntetakcia czynników zmienności

Bodzaj wędliny (emulgatora)

AlBIclDlE
ws | *, l r, l r, l ", I wB l ws I wB l ws I wB



Tab. 3. Wyciek cieplny (7o) - staĘsĘczne zróżnicowanie ukła-
dów technologicznych (interakcja: rodzaj emulgatora (rodzaj
wędliny) x sposób przygotowania wątroby x rodzaj obróbki
termicznej)

Wyciek cieplny (%) - optymalne układy technolo-

Rodzai
wędliny

(emulgatora)

Sposób
pągotowania

wątloby

Rodzaj
oblóbki

tetmicznei
xts Kategoile

B

c

B

B

c

Ws

Ws

Ws

WB

WB

P

P

s

P

P

9,96 t 0,29

13,28 t 0,13

15,71 t 1 ,18

13,66 t 0,43

15,69 t 0,32

Objaśnienia: jak w tab. 2 i 3.

układów doświadczalnych zastosowanych w ekspery-
mencie. Umozliwi to wyróznienie grup nie rózniących
się statystycznie istotnie od siebie. W tym celu zastoso-
rn ano test NIR (najmniejszych istotnych rożntc) (ab. 3).

Z danych tab. 3 wynika, że spośród 20 układów eks-
perymentalnych mozna wyodrębniĆ grupy różniące się
staĘstycznie istotnie od siebie na poziomie istotności
a :0,05. Dlatego dla wnioskowania technologicznego
rózniące się od siebie grupy sklasyfikowano dodatko-
wo w czterech kategoriach, tj.: wyciek mĄ- do 16,0oń
(kategoria I), wyciek średni 16,I-20,0oń (kategoria
II), wyciek duży - 20,I-25,0o^ (kategoria III), wyciek
bardzo duży -powyzej 25,00ń (kategoria IV).

Granice grrrp zostały ustalone arbitralnie w oparciu
o zakres zmienności wyników. W ten sposób uzyskano
syntety czne informacj e technol o gic zne umożIlwi aj ap e

wyodrębnienie takich układów doświadczalnych, któ-
re cechowały się najmniejszą wielkością masy wycie-
ku cieplnego tłuszczu i galarety (ab, a). Stwierdzono,
ze takim wyciekiem cieplnyrn charakteryzowały się
wyroby produkowane z udziałęm wątroby surowej (Wr)
oTaz z dodatkiem jako emulgatora: koncentrafu białka
sojowego, poddane pasteryzacyjnej (P) obróbce ciepl-
nej - 9 ,96Yu Do tej grupy zostały zakwalifikowane rów-
nleż przetwory doświadczalne z udziałem w zestawie
receptury, zarówno waJroby surowej, jak i blanszowa-
nej, z uzyciem koncentratu i izolatu białka sojowego
jako emulgatora i poddane pasteryzacji.

Reasumując należy stwierdzić, że zróżnicowanie
wielkości wycieku cieplnego wewnaJrz wyodrębnio-
nych grup (klasyfikacja technologiczna) jest uwanrn-
kowane przyj ętymi czynnikami zmienności technolo-
glcznej, tj. sposobem przygotowania waJroby, rodza-
jem zastosowanego emulgatora oraz od temperatury
obróbki cieplnej doświadczalnych wyrobów.

Zmiany strawności białka. Oznaczona metodą sta-

tyczną strawnośc in vitro wyraża stopień hy dtoIizy blał-
ka pod wpływem działanta enzymów. Enzymatyczne
trawienie białek, przeprowad zane w standaryzowanych
warunkach, ma I7a celu ocenę i porównanie wpływu
wybranych czynników zmienności technologic znej na
procesy trawienia.

Na strawność białka w doświadczalnych wyrobach
podrobowych wpływały głównie przyjęte czynniki

Tab. 4.
giczne

Bodzai
wędliny

(emulgalola)

Sposób
pnygotowania

wąlloby

Bodzaj
oblóbki

tetmicznei

I l(ategOile

A

B

c

D

E

Ws

Ws

Ws

Ws

Ws

P

P

P

P

P

29,98

9,96

13,28

18,03

21,66

lV

I

I

ll

lll

A

B

c

D

E

Ws

Ws

Ws

Ws

Ws

s

s

s

s

s

36,65

15,71

19,38

27,1s

27,85

lV

l

ll

lV

lV

A

B

c

D

E

WB

WB

WB

WB

WB

P

P

P

P

P

32,83

1 3,66

15,69

24,18

23,79

lV

I

l

lll

lll

A

B

c

D

E

WB

WB

WB

WB

WB

s

s

s

s

s

38,88

18,78

22,12

28,94

29,56

lV

ll

lll

lV

lV

Objaśnienia: P pasteryzacja; S sterylizacja; i-warlość śred-
nia; pozostałe objaśnieniajak w tab. 2.

takze wyrobów podrobowych. Skutki wysokiej tempe-
ratury dogrzania modelowych wędlin podrobowych,
mierzone masą wycieku cieplnego, dowodzą ze stery-
Itzacyjna obróbka cieplna w porównaniu z pasteryza-
cją zwiększa tlość wycieku cieplnego od 18,4% do
57,7oń (ryc. 1).

Wśrod wszystkich czynników, ktore decyduj ąo za,
kresie zmienności struktury wykutrowanego farszu
w produkcji wędlin podrobowych, dwa zasługują na
szczegolnąuwagę. Są nimi: sposób technologicznęgo
wykorzystania emulgatora oraz temperatura dogrzanta
wędlin. W ujęciu ftzycznym wektory obu tych wpły-
wów są przeciwstawne co do kierunku, Emulgatory
utrwalają sttukturę, a temperatura dogrzania ją destabi-
Iizląe iwzmaga wyciek tłuszczu i galarefy.

W przyjętym układzie doświadczęnla czynnlki
zmienności technologicznej w większym lub mniejszym
stopniu mają wpłlłv na trwałośó i przestrzenną stabil-
ność składników surowcowych w gotowym produkcie.
Istotnośc przyj ętych czynników zmienności technolo-
gicznej oraz ich interakcje wskazują że dla przepro-
wadzenia szczegółowego wnioskowania konieczna jest
ocena statystyczna istotności ztóżnlcow ania wszystkich



53,95a t 2,96

58,36b t 3,24

60,36c t 3,37

53,96a t 3,36

54,86a t 3,'l9

Rodzaj wędliny (emulgatora)

57,14a t 3,28

53,78b ł 4,22

57,92a t 3,54

54,67b t 4,04
Rodza j obtóbki tetmicznej

Tab. 5. Wpływ czynników zmienności technologicznej na
strawność białka w doświadczalnych wyrobach podrobowych

Objaśnienia: jak w tab, 2 i 3.

zmi enno ś ci technolo gic znęj, tJ, : r o dzaj emul gatora, spo -

sób przygotowania wątroby do produkcj i oraz tempe-
ratura obróbki cieplnej wyrobu (tab. 5).

N aj więks zą strawno ś ó białka oznaczono dl a wędliny
wyplodukowanej z dodatkiem izolatu białka sojowe-
go. Wyższąo ok. ż,0o^ strawność białka w tym wyro-
bie, w porównaniu z wędliną do ktorej produkcji uzy-
to koncentratu białka sojowdgo, można przypisać bra-
kowi substancji balastowych (błonnika) w zastosowa-
nym preparacie. Z kolei użycie emulgatorów glice-

rydowych nie wpłynęło istotnie na strawność białka.
Wyroby z ich dodatkiem oraz wędlina kontrolna, tj.bez
do datku emulgatora char aktery zowały się zb lizonymi,
oznaczonymi wartościami strawności, wynos zącymI
średnio 54%.

Zmtany strawności białka w doświadczalnych pTze-

tworach podrobowych wskazują równiez na istotny
wpływ, zarówno sposobu przygotowania waJroby do
produkcji (surowa, blanszowana), jak i temperatury
obróbki cieplnej wyrobu na oceniany wyróżnik (ab. 5).

Wyniki badań wykazały ponadto, że najlepsząstraw-
nością białka charakteryzowały się wyroby wyprodu-
kowane z ldziałem surowej waJroby i z uży ctem emul-
gatorów białkowych oraz poddane pTocesowi pastery-
zacjl.

Ocena pożądalności organolepĘcznej. Wyniki oce-
ny poządalności
wyrobów podrobo
końcowej jakości.
nologicznej ,tj.: rodzaj zastosowanego emulgatora, spo-
sob przygotowania wątroby do produkcjl oraz tempe-
ratura obróbki cieplnej wyrobu wpływają na smak, za-
pach, konsystencję i barwę na przekroju przetworów
doświadczalnych (ryc. ż).

S p o śró d p ięc iu anallzow anych do świ adczalny ch
wyrobow podrobowych naj wyzsze oceny poządalnoś-
ci organoleptycznej: smaku, barwy na przekroju oTaz

konsystencj i otrzymały wędliny B i C, tj. wyproduko-
wane z dodatkięm emulgatorów białkowych. Zastoso-
wane prepaTaty białkowe, zarówno koncentrat, jakitzo-
lat białka sojowego, wpłynęĘ zawyjalkiem zapachl,
na zwiększenie punktowej wartości ocen oznaczanych
wyrózników.

O przydatności pbzostałych emulgatorów, tj, glice-
rydowych wspołdecydują: wpływ jednoczesnego od-
działy w ania sp o s obu przy gotowani a wątroby ( surowa
lub blanszowana) oraz temperafura obrobki cieplnej.

Barwa

[pkt]

5,00

4,75

4,50

4,25

4,00

3,75

3,50

3,25

300

Sterylizacja
Pasteryzacja

WS WB WS WB WS WB WS WB WS WB

Wędlina A Wędlina B Wędlina c Wędlina D Wędlina E

Smak

Ipkt]

5,00

4,75

4,50

4,25

4,00

3,75

3,50

3,25

3,00

Sterylizacja
Pasteryzacia

WS WB WS WB WS WB WS WB WS WB

Wędlina A Wędlina B Wędlina c Wędlina D Wędlina E

Zapach

Ipkt]

5,00

4,75

4,50

4,25

4,00

3,50

3,00

Sterylizacja
PasteryZacja

WS WB WS WB WS WB WS WB WS WB

Wędlina A Wędlina B Wędlina c Wędlina D Wędlina E

Konsystencja

Ipkt]

5,00

4,75

4,50

4,25

4,00

3,75

3,50

3,25

3,00

sterylizacja
PaSteryzacja

WS WB W§ WB WS WB WS WB WS WB

Wędlina A Wędlina B Wędlina C Wędlina D Wędlina E

Ryc. 2. Ocena pożądalności sensorycznej doświadczalnych wędlin podrobowych w skali pięciopunktowej (n-15)



Wykazano bowiem, ze zastosowane emulgatory nie
oddziaĘwują nie tylko na poprawę pożądalności sen-
sorycznej, tj. smakowitości i barwy na przekroju lęcz
wręcz nteznacznię ją pogorszyĘ. Wyjątek stanowiła
ocena konsystencji.

Uzasadnienia technolo g icznego wykorzystania emul-
gatorów w produkcji kutrowanych wędlin podrobowych
typu ,,pasztetowa" nie należy zatęm doszukiwać się
w polepszeniu ich pożądalności sensorycznej, lecz
głownie w skutkach lepszego związantawody, a przede
ws zystkim w zdysp ergow anil tłuszczu i l ep szym zw ią-
zaniu go ze strukturą gotowego wyrobu. Dwa te Ąa-
wiska decydująprzede wszystkim o zmniejszeniu masy
wycieku wody itłlszcztl, a tym samym o zwiększeniu
wydaj no ś ci produkcyj nej wędlin po drob owych wytwa-
rzanych w osłonkach półprzepuszczalnych. Z kolęi,
jeżeli do tego celu zastosuje się opakowania nieprze-
puszczalne (osłonki, puszki, itp.), emulgatoty znacznie
o gt antczaj ą nieb ezpie czeń s two p o do s łonkowe g o na gro -
madzenia się galareĘ itłuszczu wydzielonego zfarszu
takiej wędliny.

Jakość kutrowanych wędlin podrobowych jest uza-
lezniona nie Ęlko od dodatków emulgatorow, aletakże
od stanu ftzycznego lżytej wątroby (surowa lub blan-
szowana) i temperatury ich dogrzania (ryc. 2).Użycte
wątroby surowej spowodowało, ze smak, zapach, kon-
systencja i barwa naprzekroju finalnychproduktów byĘ
oceniane znacznie lepiej w porównaniu z analogtcz-
nymi wędlinami produkowanymi z udziałęm wątroby
blanszowanej.

Proces końcowy produkcji doświadczalnych przetwo-
rów podrobowych, tj. obróbka cieplna jest zabiegiem
majapym utrwalić produkt, z jednoczesnym zachowa-
niem walorów smakowych. Uzyskane wyniki wykaza-
Ły, żę wszystkie wędliny doświadczalne poddane pa-
steryzacji otrzymaĘ oceny istotnie lepsze od wyrobów
poddanych obróbce termicznej w temperaturze \Zl"C.
Wyniki badań w znaczącymzakresie potwierdziły tech-
no 1o gic zne prawidłowo ś ci znane z pr aktyki w ytw ar za-
nia kutrowanych (homogenizowanych) wyrobow pod-
robowych. S ą one rownież częściowo zbteżnę z w częś-
niej szymi informacjami piśmiennictwa przedmiotu ba-
dań. Wyniki badań dokumentują przede wszystkim
pogląd, ze zastosowanie emulgatorów w produkcji wy-
robów mięsnych należących do grupy kutrowanych
wędlin podrobowych jest celowe i zasadne, zarówno
z punktu widzenia technologicznego i ekonomicznego,
jak i częściowo żywieniowego.

Wnioski
Wyniki badań pozwalaj ą na sformułowanie następu-

japych wniosków:
1. Emulgatory są znaczącymi, technologicznymi

czynnikami kształtowania j akości kutrowanych wędlin
podrobowych typu ,,pasztetowa". Ich jakość określają
równiez sposób przygotowania wątroby do produkcji
( surow a, b lan szowan a) or az temp eratur a do grzania.

2. Zastosowanie, zarówno emulgatorów w postaci
białek sojowych, jak i glicerydowych, zmniejsza wy-

ciek cieplny tfuszczu i galarety. Stwierdzono, że naj-
mniejszy wyciek cieplny ma miejsce w wyrobach pas-
tery zow anych wyp ro dukow anyc h z ldziaŁęm w re c ep -

furze surowej wątroby, w ktorych emulgatorem był kon-
centrat białka sojowego.

3. Emulgatory nie oddziałująna pożądalność bar-
wy na przekroju anlna smak czy zapach kutrowanych
wędlin podrobowych. W niektorych przypadk ach znacz-
nie pogarszają sensorycznąjakośc tych wędlin. Emul-
gatory istotnie oddziaływują natomiast na właściwości
fizykochemiczne gotowych wyrobów. Przede wszyst-
kim, utrwalają one zwlązanlę wody wędliny, wpływają
na 1 ep sze zemul gowa nle tŁlszczu or az j e go równomier-
ną i trwałą dyspersję przestrzenną w masie wyrobu,

4. Przedprodukcyjne blanszowanie wątroby oraz
wy ższa temp eratur a do gr zanta (sterylizacj a) wpĘwaj ą
negatywnie na oceniane wyrózniki jakości doświadczal-
nych przetworów podrobowych.

5. IJżycte emulgatorow z grupy białek sojowych
znacznie poprawia strawnośc białka wyrobów podro-
bowych w porównaniu z emulgatorami glicerydowymi.
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