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fazie mieszania. Przygotowuj¹c solankê do farszu œrednio WSTÊP
rozdrobnionego stosowano ca³¹ przewidzian¹ w recepturze 

Ju¿ w latach dziewiêædziesi¹tych wprowadzono uniwer-
iloœæ wody. Natomiast w solance do farszu drobno 

saln¹ jednostkê F , która bêd¹c funkcj¹ czasu i temperatury O rozdrobnionego stosowano po³owê wody, uzupe³niaj¹c resztê 
pozwala okreœliæ iloœæ ciep³a dostarczon¹ do produktu, a lodem.
zarazem skutecznoœæ wyja³owienia. Polska Norma PN-A-

W celu wytworzenia farszu œrednio rozdrobnionego 82022:1998 podaje, i¿ wystarczy dogrzaæ konserwê w centrum 
emulsjê ze skórek wieprzowych i wszystkie sk³adniki miêsne 

geometrycznym do wartoœci F  3 min, aby uznaæ j¹ za trwa³¹. O (wieprzowina I, IIA i IIB w farszu „chudym” i wieprzowina IIB 
Dziêki temu mo¿liwe jest znaczne skrócenie procesu w farszu „t³ustym”) rozdrobnione w wilku z siatk¹ o œrednicy 
sterylizacji, uzyskanie produktu o wy¿szej jakoœci i osi¹gniêcie otworów 8 mm umieszczano w miesza³ce i mieszano wraz                
znacznych korzyœci ekonomicznych. Trudno pos³ugiwaæ siê z solank¹ i przyprawami do uzyskania farszu o jednolitej                  
wartoœci¹ F  w procesie produkcyjnym, poniewa¿ zale¿y ona O i zwiêz³ej konsystencji i uzyskania temperatury farszu 14°C 
od temperatury medium i czasu trwania procesu, co oznacza, ¿e (ok. 10 minut).
parametry te musz¹ byæ indywidualnie dobrane do typu 

W celu wytworzenia farszu drobno rozdrobnionego                   
konserwy: sk³adu surowcowego, stopnia rozdrobnienia, 

o zawartoœci t³uszczu ok. 10% (tzw. chudego) emulsjê ze 
wielkoœci i kszta³tu opakowania. Ponadto nale¿y posiadaæ 

skórek, miêso wieprzowe kl. I i IIA oraz po³owê lodu i solankê 
techniczn¹ mo¿liwoœæ bie¿¹cej rejestracji i zapisu temperatury 

kutrowano w szybkoobrotowym kutrze pró¿niowym Stephan 
w centrum geometrycznym konserwy co minutê, co umo¿liwi 

UM5 przez ok.1 min przy maksymalnej prêdkoœci no¿y 
natychmiastow¹ korektê obróbki termicznej [5,6]. 

wynosz¹cej 3000 obr./min. Nastêpnie dodawano resztê lodu, 
W niniejszej pracy podjêto próbê oceny jakoœci konserw            miêso wieprzowe kl. IIB, przyprawy i kutrowano ponownie ok. 

z miêsa wieprzowego o ró¿nej zawartoœci t³uszczu i ró¿nym 1-1,5 minuty do uzyskania temperatury farszu 14°C.
stopniu rozdrobnienia w zale¿noœci od czasu prowadzonej 
sterylizacji i uzyskanej wartoœci F . O

METODYKA  BADAÑ
Podstawowy surowiec do badañ stanowi³o miêso 

wieprzowe klasy I, IIA i IIB oraz t³uszcz drobny i emulsja ze 
skórek wieprzowych. Surowiec miêsny kupowano ka¿do-
razowo przed wykonaniem poszczególnych serii badañ. 
Rozdrabniano go w wilku laboratoryjnym z siatk¹ o œrednicy 
otworów 8 mm. Potrzebn¹ do wszystkich serii badañ iloœæ 
emulsji zakupiono jednorazowo na pocz¹tku badañ i podzie-
lono na porcje o masie 2 kg, zapakowano pró¿niowo i zamro-
¿ono w temperaturze -18±2°C. Przed przyst¹pieniem do 
kolejnych serii emulsjê ze skórek rozmra¿ano w temperaturze 
ch³odniczej +4±2°C, przez 24 h.

Wyprodukowano cztery warianty konserw: œrednio i drobno 
rozdrobnione oraz o zmiennym sk³adzie surowcowym (tab. 1). 
Produkty o mniejszej zawartoœci t³uszczu – ok. 10% to tzw. 
konserwy „chude”, a o wiêkszej zawartoœci t³uszczu – ok. 30% 
to tzw. konserwy „t³uste”.

Po rozdrobnieniu surowców miêsnych przygotowywano 
solankê. Wszystkie sk³adniki solanki mieszane by³y z wod¹ 
przy u¿yciu miksera z koñcówk¹ rozdrabniaj¹c¹ firmy Philips 
przez oko³o 2 minuty. Askorbinian sodu dodawano w ostatniej 
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WP£YW CZASU STERYLIZACJI, STOPNIA ROZDROBNIENIA  
I ZAWARTOŒCI T£USZCZU NA JAKOŒÆ MODELOWYCH 

®KONSERW MIÊSNYCH

Celem zaprezentowanej w artykule pracy by³o okreœlenie wp³ywu czasu sterylizacji na jakoœæ modelowych konserw miêsnych               
o ró¿nej zawartoœci t³uszczu i ró¿nym stopniu rozdrobnienia farszu. Niezale¿nie od stopnia rozdrobnienia farszu konserwy z farszu 

„chudego” osi¹ga³y wartoœæ sterylizacyjn¹ F  3 min ju¿ po 30 min, a konserwy z farszu „t³ustego” po 40 min sterylizacji                     o

w temperaturze 121°C. Wyd³u¿enie procesu sterylizacji powodowa³o zmniejszenie si³y penetracji i zwiêkszenie iloœci wycieku 
termicznego. Iloœæ wycieku termicznego by³a wiêksza w konserwach œrednio rozdrobnionych ni¿ w kutrowanych.

Sk³adniki

Udzia³ [%]

Farsz
„chudy”

Farsz
„t³usty”

Miêso wieprzowe kl. I

Miêso wieprzowe kl. IIA

Miêso wieprzowe kl. IIB

Emulsja surowa ze skórek wp

T³uszcz drobny

Razem sur. miêsno-t³uszczowe

Woda

Peklosól

Izolat bia³ka sojowego

Fosforan

Askorbinian sodu

M¹ka ziemniaczana

Pieprz

30

30

10

30

–

100

50

2

2

0,2%

0,05

2

0,1

–

–

30

30

40

100

15

2

2

0,2%

0,05

2

0,1

Tabela 1. Sk³ad surowcowy farszów
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Wytwarzaj¹c farsz drobno rozdrobniony o zawartoœci t³uszczu Po sterylizacji logery wyjmowano z puszek i odczytywano 
do 30% (tzw. t³usty) kutrowano najpierw emulsjê, miêso zapisane na nich dane przy pomocy stacji bazowej pod³¹czonej 
wieprzowe kl. IIB z solank¹ i po³ow¹ lodu przez ok.1 minutê,       d o     k omputera. Obliczenia wartoœci F  dokonywano przy O

a po dodaniu reszty lodu, t³uszczu drobnego i przypraw jeszcze pomocy za³¹czonego do urz¹dzenia programu. Przyk³adowy 
przez ok. 1-1,5 min do uzyskania temperatury farszu 14°C. wykres zmian temperatur podczas procesu sterylizacji 

przedstawiono na rys. 2. Zak³ócenia w przebiegu zmian Farszami w iloœci 95±2 g nape³niano rêcznie puszki o wy-
temperatury medium grzewczego spowodowane s¹ otwarciem miarach 73x28 mm. W dwóch puszkach umieszczano logery 
autoklawu w celu wyjêcia kolejnych partii konserw do badañ. firmy Ellab, przy pomocy których dokonywano pomiaru                 

i rejestracji temperatury wewn¹trz i na zewn¹trz puszki                Czêœæ analityczna pracy obejmowa³a oznaczenie pH oraz 
w odstêpach 30-to sekundowych (rys.1). Puszki zamykano zawartoœci wody, bia³ka i t³uszczu w farszu. W gotowym 
przy pomocy zamykarki rêcznej i sterylizowano w autoklawie wyrobie po 24 godzinach wych³adzania oznaczano iloœæ 
w temperaturze 121,1°C. Kolejne partie konserw poddawano wycieku czêœci p³ynnej do puszki i si³ê penetracji. Otrzymane 
sterylizacji przez: 10, 20, 30, i 40 minut. Po procesie obróbki wyniki z szeœciu serii badañ poddano analizie statystycznej 
termicznej konserwy studzono w wodzie z lodem (przez ok. 2 wykorzystuj¹c jednoczynnikow¹ analizê wariancji dla 
godz.), a nastêpnie przechowywano w ch³odni w temperaturze okreœlenia wp³ywu stopnia rozdrobnienia lub zawartoœci 
+4 ± 2°C. t³uszczu po danym czasie obróbki cieplnej. Okreœlenia wp³ywu 

czasu sterylizacji na w³aœciwoœci konserw dokonywano                 
w obrêbie danego wariantu produktu.

OMÓWIENIE WYNIKÓW
Pomiaru pH farszów dokonywano w zwi¹zku z jego 

istotnym wp³ywem na wyró¿niki jakoœci konserw [2, 3]. 
Stwierdzona niezale¿na od sk³adu recepturowego sta³a wartoœæ 
pH farszu – 6,4 mo¿e œwiadczyæ o braku wp³ywu tego czynnika 
na obserwowane w pracy ró¿nice w wartoœciach badanych 
wyró¿ników jakoœci. 

W ka¿dej serii badañ okreœlono podstawowy sk³ad chemi-
czny farszów w celu potwierdzenia za³o¿eñ metodycznych, 
zak³adaj¹cych zró¿nicowan¹ zawartoœæ t³uszczu w produkcie 
oraz ewentualne wykluczenie b³êdów wynikaj¹cych ze zmien-
nej jakoœci surowca. Podstawowy sk³ad chemiczny farszu 
„chudego” wynosi³ œrednio 72,2% wody, 11,9% bia³ka i 10,8% 
t³uszczu. W farszu „t³ustym” stwierdzono natomiast nastêpu-
j¹ce wartoœci: 54,3% wody, 10,8% bia³ka oraz 28,7% t³uszczu. 
Dobór surowca i sk³ad receptury pozwoli³y zatem na zró¿nico-
wanie zawartoœci t³uszczu w farszach. Farsze „t³uste” zawie-

ra³y œrednio trzykrotnie wiêcej tego 
sk³adnika, przy obni¿onej zawartoœci 
wody i porównywalnej zawartoœci bia³ka.

Pomiar temperatur w centrum 
geometrycznym konserw podczas ich 
sterylizacji pozwoli³ na wyznaczenie 
wartoœci sterylizacyjnej F  (tab. 2). O

Analiza statystyczna wykaza³a istotny 
( =0,05) wp³yw czasu sterylizacji na 
osi¹gniêt¹ wartoœæ sterylizacyjn¹ F                 O

w ka¿dym z wytworzonych wariantów 
konserw. W przypadku wszystkich 
rodzajów konserw wartoœci F  uzyskane O

po 10 i 20 min tworzy³y grupê homogenn¹ 
(nie stwierdzono miêdzy nimi istotnych 
statystycznie ró¿nic). Wyd³u¿enie procesu 
sterylizacji do 30 minut powodowa³o 
statystycznie istotny wzrost wartoœci F . O

Wyj¹tek stanowi³a konserwa kutrowana 
„chuda”, w której ró¿nica miêdzy F  po 20 O

i 30 min sterylizacji nie by³a statystycznie 
istotna. Dalsza sterylizacja (do 40 min.) 
powodowa³a zwiêkszenie wartoœci 
sterylizacyjnej F , a ró¿nice miêdzy F  O O

osi¹gniêtym po 40 min i pozosta³ymi 
czasami by³y istotne statystycznie. 

Nie stwierdzono istotnego ( =0,05) 
wp³ywu stopnia rozdrobnienia po danym

Rys. 1. Sposób umieszczenia czujników pomiarowych 
(logerów).

Rys. 2. Przyk³adowy przebieg zmian temperatury w czasie sterylizacji 
modelowych konserw z farszu œrednio rozdrobnionego.
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czasie sterylizacji na uzyskan¹ wartoœæ F  zarówno w przy-O

padku konserw z farszu chudego, jak i t³ustego. Analiza 
statystyczna wp³ywu zawartoœci t³uszczu w konserwach 
wykaza³a, ¿e nie ró¿nicowa³a ona wartoœci F  osi¹ganych po O

danym czasie sterylizacji konserw z farszu kutrowanego.          
W przypadku konserw z farszu œrednio rozdrobnionego 
zaobserwowano istotny statystycznie ( =0,05) wp³yw 
zawartoœci t³uszczu na uzyskan¹ wartoœæ F  – tylko po 20 min O

sterylizacji. Wskazuje to na szybsze dogrzewanie centrum 
geometrycznego konserw „chudych” ni¿ „t³ustych”, 
szczególnie w pocz¹tkowym okresie procesu sterylizacji. 

Przeprowadzona analiza statystyczna wykaza³a, i¿ wyd³u-
¿enie procesu sterylizacji nie mia³o istotnego ( =0,05) 
wp³ywu na iloœæ wydzielaj¹cej siê podczas obróbki 
termicznej czêœci p³ynnej (tab. 3). Zaobserwowano natomiast 
istotny ( =0,05) wp³yw stopnia rozdrobnienia farszu na iloœæ 
wycieku czêœci p³ynnej do puszki. Zarówno w przypadku 
farszów „chudych” jak i „t³ustych” wiêksz¹ iloœæ wycieku 
wody obserwowano w konserwach wykonanych z surowca 
œrednio rozdrobnionego. Jest to wynikiem lepszego zwi¹zania 

Nie stwierdzono natomiast istotnego wp³ywu stopnia wody przez bia³ka miêœniowe w farszach kutrowanych.                
rozdrobnienia i zawartoœci t³uszczu w farszu na si³ê penetracji W konserwach z farszu kutrowanego stwierdzono wy¿sze 
konserw. Zwi¹zanie sk³adników produktów miêsnych zmienia iloœci wycieku wody i t³uszczu w przypadku konserw 
siê podczas obróbki cieplnej, a wp³ywaj¹ca na ni¹ miozyna, jak „t³ustych” ni¿ w „chudych”. Natomiast w konserwach z farszu 
i aktomiozyna maj¹ wy¿sze si³y ¿elowania w temperaturze œrednio rozdrobnionego stwierdzono odwrotn¹ zale¿noœæ. 
65°C ni¿ w 80 czy 90°C. Przy przekroczeniu 65°C si³a Przeprowadzona analiza statystyczna wykaza³a istotny 
¿elowania ulega nag³emu obni¿eniu (Anonim 1996). W efekcie ( =0,05) wp³yw zawartoœci t³uszczu w farszu na iloœæ wycieku 
tego sterylizacja konserw przez zbyt d³ugi czas lub w zbyt wody i t³uszczu do puszki .Wielu autorów wskazuje na wzrost 
wysokiej temperaturze prowadzi m.in. do pogorszenia cech iloœci wycieku termicznego w miarê wzrostu temperatury lub 
reologicznych produktu [1, 5]. Zale¿noœæ tak¹ zaobserwowano wyd³u¿ania czasu obróbki cieplnej. Przegrzane konserwy 
analizuj¹c uzyskane w niniejszej pracy wyniki. W miarê charakteryzuj¹ siê ponadto gorszymi cechami sensorycznymi 
wyd³u¿ania czasu sterylizacji struktura farszów ulega³a oraz ni¿sz¹ wartoœci¹ od¿ywcz¹ [1, 4, 5]. W przeprowadzonym 
rozluŸnieniu, przy czym konserwy z farszu kutrowanego by³y doœwiadczeniu nie zaobserwowano podobnych zale¿noœci. 
bardziej twarde ni¿ z farszu œrednio rozdrobnionego.Stwierdzono jednak istotny wp³yw stopnia rozdrobnienia 

farszu na iloœæ wycieku termicznego. Podczas kutrowania 
WNIOSKIkawa³ki miêsa szybko zmniejszaj¹ rozmiary, przez co wzrasta 

ich ca³kowita powierzchnia, wzrasta dostêpnoœæ bia³ek, a woda Na podstawie uzyskanych wyników sformu³owano 
przechodzi w formê zwi¹zan¹ [7]. nastêpuj¹ce stwierdzenia i wnioski:

Przeprowadzona analiza statystyczna wykaza³a istotny 1. Konserwy z farszu „chudego” osi¹ga³y gwarantuj¹c¹ 
( =0,05) wp³yw czasu trwania procesu sterylizacji na si³ê trwa³oœæ wartoœæ sterylizacyjn¹ (F  3 min) ju¿ po 30 min,               O

penetracji (tab. 4) konserw z farszu œrednio rozdrobnionego a konserwy z farszu „t³ustego” po 40 min sterylizacji            
kutrowanego. W konserwach kutrowanych istotn¹ statystycz- w temperaturze 121°C. Po danym czasie sterylizacji 
nie ró¿nicê si³y penetracji stwierdzono pomiêdzy konserwami konserwy z farszu „chudego” otrzymywa³y wiêksz¹ dawkê 
sterylizowanymi 10 i 20 min z farszu „chudego” oraz 20 i 30 ciepln¹ ni¿ z farszu „t³ustego”. Na osi¹gniêt¹ w centrum 
min w konserwach z farszu „t³ustego”. W przypadku konserw z geometrycznym konserwy wartoœæ F  nie mia³ wp³ywu O

farszu œrednio rozdrobnionego „chudego” istotne ró¿nice si³y stopieñ rozdrobnienia farszu. 
penetracji wystêpowa³y miêdzy konserwami sterylizowanymi 2. Czas sterylizacji nie ró¿nicowa³ iloœci wycieku 
10 i 30 oraz 20 i 40 min, a „t³ustych” miêdzy 10 i 40 min. termicznego. Na jego iloœæ wp³ywa³ stopieñ rozdrobnienia

t³uszcz

0,1

0,2

1,2

0,7

1,3

0,6

7,9

2,0

woda

2,1

1,0

6,1

1,9

12,6

2,6

10,2

1,6

3
Wyciek czêœci p³ynnej do puszki [cm /100g farszu]

Tabela 3. Wp³yw czasu sterylizacji na iloœæ wycieku czêœci 
p³ynnej do puszki konserw modelowych

t³uszcz

0,2

0,2

1,2

0,8

1,3

0,9

8,6

2,3

woda

2,4

1,0

5,9

1,6

14,3

1,3

11,5

1,5

t³uszcz

0,1

0,2

1,3

1,0

1,3

0,9

8,8

1,2

woda

2,7

1,6

6,8

2,2

16,2

2,3

12,1

1,8

t³uszcz

0,1

0,2

1,4

0,8

1,4

1,1

7,4

2,7

woda

2,7

1,8

6,4

2,1

16,5

1,7

11,9

1,8

xœr

s

xœr

s

xœr

s

xœr

s

a) konserwa z farszu kutrowanego „chudego”

b) konserwa z farszu kutrowanego „t³ustego”

c) konserwa z farszu œrednio rozdrobnionego „chudego”

d) konserwa z farszu œrednio rozdrobnionego „t³ustego”

10’ 20’ 30’ 40’

40’

9,01

3,29

7,96

2,95

30’

10,58

2,97

9,37

3,46

20’

13,21

3,75

11,38

3,75

10’

16,17

4,18

11,38

3,75

40’

7,74

2,10

6,71

1,42

30’

9,52

2,34

8,68

2,27

20’

10,79

1,99

10,32

1,25

10’

14,28

2,66

12,77

2,46

xœr

s

xœr

s

Maksymalna si³a penetracji [N]

a) konserwa z farszu kutrowanego

Tabela 4. Wp³yw czasu sterylizacji na si³ê penetracji konserw 
modelowych

„chudego” „t³ustego”

b) konserwa z farszu œrednio rozdrobnionego

„chudego” „t³ustego”

40’

4,87

1,82

5,78

2,26

30’

1,78

0,72

2,60

1,05

20’

0,30

0,26

0,42

0,21

10’

0,01

0,01

0,00

0,00

40’

6,34

3,23

6,58

2,71

30’

3,66

1,19

3,33

1,09

20’

0,77

0,27

1,07

0,45

10’

0,03

0,03

0,02

0,01

xœr

s

xœr

s

Wartoœæ sterylizacyjna FO

a) konserwa z farszu kutrowanego

Tabela 2. Wp³yw czasu sterylizacji na wartoœæ sterylizacyjn¹ 
F  [min] konserw modelowychO

„chudego” „t³ustego”

b) konserwa z farszu œrednio rozdrobnionego

„chudego” „t³ustego”
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farszu i sk³ad surowcowy. Konserwy z farszu œrednio krajowej aparatury pomiarowo-steruj¹cej, Gospodarka 
rozdrobnionego charakteryzowa³y siê wiêksz¹ iloœci¹ Miêsna, 1998, 8, 36-39.
wycieku t³uszczu i galarety ni¿ z farszu kutrowanego (przy [5] Michalski M. M.: Zasady obliczania wartoœci steryliza-
tym samym sk³adzie surowcowym). Wiêksza zawartoœæ cyjnej F oraz wartoœci pasteryzacyjnej P., Gospodarka 
t³uszczu w farszu powodowa³a zwiêkszenie iloœci wycieku Miêsna, 1999, 4, 48-50.
termicznego zarówno w przypadku konserw z farszu [6] Michalski M. M.: Wartoœæ sterylizacyjna F – zasady i spo-
œrednio rozdrobnionego, jak i kutrowanego. sób obliczania, Miêso i Wêdliny, 2000, 1, 46-50.

3. Wyd³u¿enie czasu sterylizacji powodowa³o zmniejszenie [7] Skrabka - B³otnicka T.: W³aœciwoœci reologiczne drobno 
si³y penetracji bez wzglêdu na zawartoœæ t³uszczu czy rozdrobnionego farszu przed i po ogrzaniu, czêœæ II, 
stopieñ rozdrobnienia farszu. Gospodarka Miêsna, 1990, 10, 14-17.

4. Uzyskane wyniki badañ warunków sterylizacji konserw 
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