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Technicko-technologické aspekty výroby
díla mělněných masných výrobků
v minulosti a v současnosti
MVDr. Jan Budig, CSc., DERA FOOD TECHNOLOGY CZ, s.r.o., Petr Mathauser, DERA CZECH PRODUCTION, s.r.o. Brno

Technologický postup přípravy díla mělněných masných výrobků je vždy závislý na technickém vybavení zpracovatelů a zdrojích
a jakosti použitých surovin. Je však potřeba si uvědomit, že naši producenti masných výrobků, a návazně také poskytovatelé technologických služeb, ještě stále procházejí obdobím zásadních změn. Během posledních několika let se výrazně změnila struktura, složení
a kvalita masných výrobků, zejména pak mělněných výrobků. Důvody jsou zřejmé, a souvisí se změnou portfolia a koncentrace prodejních míst, roste konkurence a nastoupila specializace. Výrobci jsou nuceni hledat ekonomicky výhodnější zdroje surovin, z nichž poté
vyrábějí masné výrobky, neboť jsou pod neustálým tlakem produkovat stále levněji.

Nové řady masných výrobků musí splňovat základní kvalitativní parametry,
jako jsou chuť, textura, stabilita barvy, zdravotní nezávadnost a bezpečnost.
Velmi důležitým parametrem ve vztahu ke konečnému spotřebiteli je
celková akceptovatelná jakost, která vede spotřebitele k opakovaným
nákupům a oblibě výrobků z masa, a to jak z ekonomických příčin, tak
v případě výrobků vysoké kvality.
Příprava stabilního díla zahrnuje složitý proces, při němž se z větších,
často předemletých kusů masa a jeho náhrad intenzivním rozmělněním
a promícháním s vodou, solí, kořením a dalšími přísadami získává hotové,
jemně vypracované dílo – spojka masných výrobků.
Tato technologická fáze přípravy spojky je dnes u mělněných masných
výrobků ovlivněna špičkovými řeznými, mělnicími a míchacími výkony strojů
poslední generace, které bylo možno vidět například na poslední mezinárodní výstavě IFFA – 2007.

■■ Novodobá historie mělnění a míchání
Nahlédněme krátce do teorie a trochu i do historie mělnění a míchání díla
masných výrobků. Motorizované řezačky, míchačky a kutry (obr. č. 1) byly
zavedeny do masné výroby ve 30-tých letech minulého století /TAŠL, 1935/.
Tehdy byl hlavní nedostatek při přípravě díla v tom, že při jejich běžném uspořádání a umístění v uzenářské dílně docházelo ke komplikovanému přesunu materiálu z jednoho stroje do druhého. Skutečnost, že kutr a míchačka
nepracovaly kontinuálně, nýbrž periodicky, znemožňovalo zvyšovat plynulost
a tím i požadovaný nárůst objemu výroby. Po znárodnění, v roce 1948, potravinářský výzkum a vývoj začal hledat nové směry ve vývoji zrnicích
a mělnicích strojů /SEHNAL a kol., 1964/. Nová generace odborníků sestavovala, na tu dobu výkonné kontinuální linky složené z jednoúčelových
strojů, jako byly řezačky, míchačky, čerpadla, dezintegrátory a později doplňované průběžnými mělniči. Teprve až v 70. letech se začaly dovážet výkonnější kutry především od firem LASKA a K+G na výrobu trvanlivých, tepelně
opracovaných salámů typu vysočina, které začaly postupně nahrazovat
míchárenské linky. Kutry byly doplňovány průběžnými mělniči typu nůž –
deska na párkovinu a výrobu jemného díla od tuzemských výrobců SPP.
Z dovozu se nejvíce ujaly průběžné mělniče od firem KARL SCHNELL
a STEPHAN. Problém byl však v tom, že ruční seřizování bylo nepřesné a často
docházelo ke spálení složení. V osmdesátých a devadesátých letech došlo
k vylepšení klasických i varných kutrů (hlavně zvyšováním otáček nožové hlavy
a kutry byly vyrobeny v celonerezovém provedení) s možností kutrování pod
vakuem. Velikost mísy se zvětšila z obvyklých 330 l na 500-750 l.

Obr. č. 1 - Motorizovaná řezačka a kutr našich dědů a otců (Tašl – 1935)

Mělnicí technika za poslední desetiletí prodělala významný pokrok.
U moderních mělničů se podařilo nahradit ruční seřizování automatikou. Řezací
složení se ještě vzájemně zabrušuje a výsledkem je stále stejný, standardní produkt. Tak například firmy INOTEC a CFS dnes nabízí řezací složení se čtyřmi řezacími hlavami s 6, 9 i 12 nožovými rameny s automatickým nastavením řezacích
nástrojů. Mělnicí efekt se ztrojnásobil a na textuře výrobku je to znát. Přitom tyto
řezací nástroje budou z keramiky /DOMLÁTIL, KOZLER, 2007/. Hygienických
a technologických výhod vakua se využívá u vakuových mělničů s přítlačnými
lopatkami a nebo u vakuových kutrů. Z historického přehledu střídání období
kutrů a míchárenských linek přichází na mysl otázka, co preferovat.
Kutr a nebo průběžný mělnič? Kutr je univerzální zařízení a je rovněž stále
technicky vyvíjen. Kutr i mělnič mají každý svoje použití a účel. Na moderním
kutru se dá vyrobit nejširší sortiment masných výrobků včetně velmi jemně
mělněných trvanlivých fermentovaných salámů, charakteristických pro náš
trh, jako například Poličan, Herkules, Křemešník. Řezačky a mělniče jsou zařazovány do specializovaných míchárenských linek větší kapacity, jejichž
součástí jsou velké míchačky, vybavené pro standardizaci díla ON-LINE analyzátory chemického složení, například míchárenská linka INOTEC (obr. č. 2).
Dřívější sny producentů optimalizovat a standardizovat složení i vypracování
díla masného výrobku se dnes dají do značné míry realizovat, přičemž konzistence a textura masného výrobku, jak na vzhledu, tak i na skusu, je rozpoznatelná mezi vypracováním na kutru, kdy je více „gumovitá“ textura a na řezačce – mělniči, kdy je více zrnitá textura, vzbuzující dojem masovosti. Například
vypracování díla na masný výrobek typu Junior pomocí mělniče INOTEC

maso 4 / 07

maso
poslední generace, dosahuje vizuálního dojmu u plátkovaného finálního
výrobku, jako by se jednalo o celosvalový nářez typu výrobku – šunkový salám.
V zemích středozemní osy je tradiční technologie vymíchání a zrnění trvanlivých masných výrobků jako jsou Mortadella, Milano, Felino, Fuet, pomocí míchárenských linek v sestavení v kombinaci předřez mraženého
masa, řezačka na požadovanou velikost zrna, míchačka se standardizací
a narážka. Tyto oblíbené, tradiční, trvanlivé masné výrobky se vyrábějí
s minimálním přídavkem vody, čímž je dosažena snížená aktivita vody (aw)
a tím i prodloužená údržnost finálního produktu. Linky jsou variabilně
poskládané do výkonných míchárenských linek. Dnes jsou zpracovatelům
masa k dispozici i kombinované alternativy strojů, jako řezačky a narážky
v jednom celku . Na úpravu vložek do díla jemně mělněných spojek jsou nejpreciznější kostkovačky a porcovačky, například od výrobců HOLAC a TREIF.

Obr. č. 2 - Prof. J. Reichert vysvětluje Dr. J. Budigovi funkci ON-LINE analyzátoru chemického
složení díla v systému míchárenské linky INOTEC.

I když se v procesu mělnění a míchání při přípravě díla určitého masného
výrobku jedná o totéž, není to totéž. Tradiční technika a technologie výroby
trvanlivých masných výrobků středozemní osy bez použití kutru je na řezu
i skusu výrobku nezaměnitelná /BUDIG, 1995/.
Salámové dílo
Připomeňme si znovu trochu teorie při osvětlení pojmu – salámové dílo. Je to
disperze hrubých pevných částic (zrnek tukové tkáně, útržků nerozrušené svalové a vazivové tkáně). Tyto pevné částice jsou rozptýleny v homogenním,
vysoce viskózním, koloidním roztoku svalových bílkovin. Tato soustava vzniká
tak, že se v mělnicím zařízení svalová tkáň a tuková tkáň rozbije na velmi
jemné částice. Z roztrhaných svalových vláken se uvolní rosolovité svalové
bílkoviny, které se za přítomnosti vody, soli a ostatních přídatných látek rozpustí na hustý viskózní roztok. V tomto roztoku jsou rozptýleny drobné částice
rozmělněné svalové, tukové a vazivové tkáně.
Spojka je tedy z hlediska disperzních soustav suspenze (schéma č. 1). Ze
spojky, tvořené masovou mělí, se proto mohou v průběhu výrobního postupu
nejrychleji oddělovat částečky tukové tkáně. Avšak jejich oddělování brání
vysoká viskozita roztoku svalových, či přidaných bílkovin. Je-li koncentrace rozpustných svalových či ostatních bílkovin dostatečná, dojde při tepelném opracování k jejich koagulaci za vzniku pevného, pružného gelu, který v sobě pevně
váže vodu, tukové částice i ostatní dispergované složky. Pro přípravu stabilního
salámového díla je rozhodující viskozita vzniklého roztoku, kterou lze zajistit:
● vysokým podílem libového masa (dražší řešení),
● přídavkem polyfosfátových přípravků a ostatních legislativně povolených
přísad,
● přídavkem různých bílkovinných a ostatních přísad,
● přídavkem stabilizovaných proteinových soustav a tukových emulzí (levnější řešení).
Teplota díla v průběhu kutrování je dnes měřena pomocí ve strojích zabudovaných, či volných digitálních teploměrů. Vlivů na tuto teplotu je celá řada,
jako jsou především vstupní teplota zpracovávaného masa a ostatních

složek díla, celková doba a hlavně intenzita a způsob mělnění /BAUER,
1997/. Často se uvádí jako doporučené rozmezí finální teploty díla na konci
míchání +10 °C až +16 °C. Avšak v dnešní době, kdy je možno dochlazovat
v průběhu mělnění tekutým dusíkem, či CO 2 a kutrovat-mělnit téměř
neomezeně, dlouho se zažité, 1-2-3 fázové technologické postupy míchačů
obracejí na ruby. Na základě četných sledování procesu mělnění a míchání
víme, že se zvyšujícím se počtem otáček nožové hlavy kutru a s rostoucím
počtem nožů v kutru či rostoucím počtem řezacích hlav s více nožovými rameny se zřetelně zvyšuje jemnost vypracovaného díla a současně to má vliv
na vzhled, texturu a skus u finálního výrobku.
Obecně je možno konstatovat, že jemnost vypracování a jeho vliv na senzorické vlastnosti výrobku je vyšší než pouhý vliv teploty díla. Význam sledování teploty díla je z tohoto pohledu často přeceňován. Přesto výše doporučované rozmezí konečné teploty díla +10 °C až +16 °C a jeho
dodržování má své opodstatnění z hlediska dostatečného průběhu probarvovacích pochodů a dodržování zásad správné hygienické a technologické
praxe /GHP a GMP, Essien – 2003/.
Pokusme se nyní popsat problematiku související se standardní
průmyslovou výrobou mělněných masných výrobků současnosti, jako jsou
např. párky, měkké salámy a další mělněné výrobky.
Primárním cílem výrobce je vyrobit požadovaný mělněný masný výrobek
dle objednávky z trhu na technickém zařízení, které má k dispozici, dle dostupných surovinových možností, při dodržení jakostních a legislativních požadavků se zaměřením na uspokojení potřeb obchodu a hlavně cílového
zákazníka. Vzhledem k vysokému tlaku na ceny se používají do receptur, kde
je to možné, ekonomicky výhodnější suroviny. Výrobce je nucen řešit otázky
spojené se stabilizací díla a optimalizací výrobního procesu. Na přiloženém
grafickém znázornění (graf č. 1) uvádíme instruktivní příklad změny složení
salámového díla základního objemového výrobku ekonomické řady.
Maso jako základní surovina
Naštěstí stále ještě platí, že naše masné výrobky jsou opravdu vyráběny
z masa, což je jistou mírou zajištěno platnými legislativními požadavky, ale
také etikou našich tradičních výrobců.
Výrobní masa lze rozdělit z praktického důvodu do třech hlavních kategorií, a to na:
● masa vazná ( s vysokým podílem libové svaloviny),
● masa tučná,
● ostatní produkty vhodné k lidské spotřebě (kůže, separovaná masa,
šlachy, tuková tkáň atd.).
V minulosti bylo u nás výrobní maso členěno do několika kategorií, což již
v dnešní době ustupuje, a stále častěji se setkáváme s evropskými standardy klasifikace výrobní suroviny, které jsou postaveny na vizuálním hodnocení „libovosti“, resp. tučnosti, dané suroviny.
Budeme-li vycházet z platné definice masa v EU a ČR /EU Directive 2001/101,
či Vyhláška 264/2003/, pak jako maso z hlediska značení obsahu masa na
etiketě hotového výrobku uvažujeme pouze kosterní svalovinu savců a ptáků,
určených k výživě lidí, s přirozeně obsaženou či přilehlou tkání, kde celkový obsah
tuku a pojivové tkáně nesmí přesáhnout přesně stanovené hodnoty (tab. č. 1),
ostatní tkáně mohou být dále zpracovávány dle platných předpisů, ale nejsou
považovány za maso. Výjimku tvoří pouze žvýkací svaly a bránice, které lze
z hlediska značení na etiketě hotového výrobku považovat za maso.
Bez ohledu na klasické dělení masa jako výrobní suroviny je nejdůležitější
jeho jakost. Hlavními parametry jakosti výrobního masa pro výrobu mělněných masných výrobků jsou jeho původ (např. hovězí, vepřové maso
včetně genetických dispozic jednotlivých druhů), obsah tuku, obsah
a poměr obsahu myofibrilárních bílkovin (aktin a myosin) a stromatických
bílkovin (zejména kolagenu) a dále pH masa. Vliv vyzrálosti masa na
schopnost masa vázat vodu ve spojitosti s hodnotou pH a isoelektrickým
bodem masa je znázorněn na klasickém schématu č. 2. Schopnost masa
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vázat vodu technologicky přidanou ovlivňuje způsob skladování masa
(např. mražení).
Vzhledem k primární funkci masných bílkovin vázat vodu, stabilizovat tuk
a tvořit po tepelném opracování pevný gel je třeba pochopit, za jakých podmínek k tomu dochází a dané podmínky v díle vytvořit. Jak již bylo zmíněno
dříve, základem tzv. teorie salámové technologie, je dostatečná koncentrace
rozpustných myofibrilárních bílkovin, které společně s minimálním potřebným
množstvím přidané soli a přirozeně obsaženého, či přidaného fosfátu, zajistí

Schéma č. 1 - Schematické znázornění salámového díla. Tukové kapénky jsou obklopeny a
pokryty vodnou fází svalových bílkovin, částí svalů a vazivové tkáně /BUDIG-KLÍMA, 1995/.

kostí, jehož funkční vlastnosti a následný vliv na kvalitu díla a hotového
výrobku charakterizuje nejlépe vysoký podíl tuku a nízký podíl myofibrilárních bílkovin. Funkční vlastnosti vepřového separátu jsou velmi
omezené, a je v podstatě nemožné, postavit recepturu mělněného
výrobku pouze na funkčnosti této suroviny,
3) vepřové kůže jsou vůbec nejrozšířenější masnou, ekonomicky výhodnou
surovinou pro výrobu mělněných výrobků. Jejich obsah může dosáhnout
až hranice 25 % hmotnosti hotového výrobku. Nejčastěji jsou aplikovány
formou kůžové emulze v různých poměrech s vodou a příslušnými stabilizátory. Vepřové kůže jsou velmi bohatým zdrojem kolagenní bílkoviny,
jejíž obsah zásadně ovlivňuje texturu hotových výrobků, a to pozitivně
u výrobků, které se před konzumací neohřívají, ale negativně u výrobků,
které se konzumují za tepla, po příslušném ohřevu.
4) separované drůbeží maso, převážně kuřecí nebo krůtí, z různých částí
drůbežích, jatečně opracovaných těl, je velmi často používáno pro výrobu
mělněných masných výrobků. Tato surovina, pokud je získávána za
odpovídající úrovně technologie a hygieny, je velmi dobrou vaznou
surovinou. Ačkoli se jedná o funkčně dobrou surovinu, výrobci se často
setkávají s její kolísavou kvalitou, zejména pak obsahem tuku a bílkovin.
Nepříznivým faktorem je často vyšší stupeň oxidace tuku a nižší mikrobiologická stabilita a z toho plynoucí senzorická a bezpečnostní rizika. Výrobce by
měl být o tomto riziku informován a být schopen negativní dopad těchto výkyvů
maximálně redukovat, pokud možno již při výrobě či nákupu této suroviny.
Vliv aplikace ingrediencí a přídatných látek na stabilizaci díla mělněných masných výrobků
Při současném tlaku na nákupní a akční ceny masných výrobků
v obchodních řetězcích musíme objektivně konstatovat, že bez aplikace ingrediencí a přídatných látek na stabilizaci díla mělněných masných výrobků
ekonomické řady se průmyslový výrobce neobejde.
Vyhlašování akčních cen běžných, objemových potravinářských výrobků
je velmi častá marketinková strategie řetězců jak nalákat davy kupujících
na levné potraviny a profitovat potom na zisku z příležitostných nákupů za
jiné zboží, nastražené na kupujícího při absolvování celého nákupního
labyrintu vrcholícího u pokladny.
V této části bychom se proto rádi zmínili o některých významných, běžně
aplikovaných ingrediencích a přídatných látkách používaných při výrobě
mělněných masných výrobků. Selekcí a aplikací vhodných ingrediencí
a přídatných látek můžeme významně přispět ke stabilizaci díla
a standardizace jakosti hotových výrobků. Pro dosažení optimální stabilizace díla mělněných masných výrobků pracujeme s následujícími
klíčovými vlivy: pH, viskozita díla, obsah myofibrilárních nebo jiných podobných funkčních bílkovin, obsah jiných vodovazných a stabilizujících látek.
Z hlediska legislativy za potravinářské ingredience považujeme látky,
suroviny, které jsou samy o sobě potravinou a často jsou běžnou součástí

vytvoření viskózní matrix, ve které dojde ke stabilizaci tuku a ostatních dispergovaných částic. Rozhodující význam pro strukturu a stabilitu díla mělněných
masných výrobků má právě stupeň rozmělnění svaloviny /Steinhauser a kol. –
1995/, ale také poměr voda – tuk – bílkoviny. Při tepelném opracování pak
vzniká pevný a pružný gel, determinující stabilitu a texturu hotového výrobku.
Ekonomické náhrady surovin do mělněných masných výrobků
V současném portfoliu masných výrobků se můžeme setkat s významnou
skupinou tzv. ekonomických výrobků, kde je technologicky podstatná část
vazného masa nahrazena buďto levnějšími masnými surovinami nižší
jakosti, nebo vhodnými ingrediencemi, zejména pak bílkovinami
živočišného nebo rostlinného původu. U této skupiny
masných výrobků dochází při výrobě k deficitu viskozity
díla, který musí být vhodnou úpravou receptury
a skladbou aditiv eliminován.
Nejčastěji využívanými levnějšími masnými surovinami nižší jakosti jsou zejména:
1) méněhodnotné živočišné tuky s vysokým podílem
nenasycených mastných kyselin, jako např. plstní
sádlo, drůbeží tuk, které velmi snadno oxidují
a mohou také negativně ovlivnit stabilitu díla
a následně stabilitu a texturu hotového výrobku.
Do této kategorie lze zařadit také drůbeží kůže
s vyšším podílem přirozeně přilehlého tuku (min.
25 % hmotnosti),
Graf. č. 1 - Příklad proměny složení běžného mělněného masného výrobku od roku 1989 do roku 2007 /MATHAUSER, 2007/.
2) separované vepřové maso z žeber, hlav a dlouhých
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metafosfát sodný.
Tab. č. 1 – Nejvyšší obsah tuku a pojivové tkáně v mase určeném jako
složka při výrobě masných výrobků.

Maso savců s výjimkou masa vepřového,
králičího a drůbežího
Vepřové maso
Drůbeží a králičí maso

■■ SŮL

Obsah tuku
v % hmot.

Obsah pojivové tkáně
v % hmot.

25
30
15

25
25
10

daného výrobku. Jako aditiva, či přídatné látky, považujeme povolené
a schválené látky, které jsou přidány do potraviny za specifickým technologickým účelem a jsou označovány známými E-čísly . Toto značení má mezinárodní
uzanci. Redukce E-čísel v potravinách je trendem současnosti. Je však smutné,
že tento velmi propracovaný hygienický, bezpečnostní a kontrolní systém se
často obrací proti průmyslovým výrobcům potravin i samotným spotřebitelům.
Po internetu se dnes šíří dezinformace pseudo-odborníků, které poškozují poctivé výrobce, kteří dodržují legislativu a jsou permanentně pod kontrolou dozorových orgánů. Bezpečnost a zdravotní nezávadnost výrobků takto kontrolovaných producentů je jistě podstatně vyšší, než mnohých výrobců „zaručeně
domácích“, velmi často přeuzených masných výrobků a „bio-potravin“
vyráběných bez dodržování zásad překážkové technologie /Leistner – 2002/.

■■ VODA
Voda je jednou ze základních součástí všech masných výrobků. Je přidávána
do jemně mělněných masných výrobků v daném množství, které odpovídá
charakteru a požadované kvalitě daného výrobku, kromě fermentovaných
salámů např. typu čajový salám, čajovka-mettwurst. Obecně se obsah přidané vody v recepturách mělněných výrobků pohybuje v současné době mezi
10 – 45 %. Vzhledem k vysokému obsahu přidané vody je velmi důležité
i složení vody, zejména pak obsah vápenatých a hořečnatých iontů, které
může mít ve zvýšené koncentraci negativní vliv na vodovaznost. Obecně platí,
že každý výrobce má k dispozici určitý zdroj pitné vody, vhodné pro potravinářskou výrobu a musí vybudovat princip stabilizace díla a hotového výrobku
za daných podmínek. Čím vyšší je přídavek vody do salámového díla, tím
podmíněně klesá vaznost daného systému. Ze zkušenosti ale víme, že pro
dosažení optimálního stupně stabilizace tuku v díle mělněných masných
výrobků je vždy zapotřebí alespoň technologicky minimálního množství přidané vody, v závislosti na obsahu rozpustných bílkovin a obsahu tuku v díle.

■■ POLYFOSFÁTY
O aplikaci polyfosfátů v masných výrobcích bylo napsáno již mnoho. Dovolte nám pouze zrekapitulovat základní funkční vlastnosti. Polyfosfáty, jako
takové, nemají schopnost samy vázat vodu, ale zásadní měrou přispívají
k aktivaci myofibrilárních bílkovin (tzv. studený prát) a k celkové stabilizaci
hotových masných výrobků. Základní principy funkčnosti polyfosfátů lze
shrnout do následujících bodů:
● substituce ATP – chelátový (chapadlový) efekt – způsobený vyvázáním především Ca2+ iontů v disperzní soustavě salámového díla a následná disociace
příčných vazeb ve struktuře svalové tkáně. V principu dochází k přímému
zvýšení vodovaznosti, zvýšení emulgačních a stabilizačních schopností.
● pH upravující efekt – a to jak pH zvyšující efekt s pozitivním vlivem na
vodovaznost a následně výtěžnost hotových výrobků, tak pH snižující efekt
s pozitivním vlivem zejména na barvu hotových výrobků (aplikace kyseliny
pyrofosforečné).
● antioxidační efekt – jako důležitá vlastnost stabilizující jak dílo, tak finální
výrobek proti nežádoucím oxidačním změnám v průběhu doby spotřeby
Nejběžněji používanými fosfáty jsou difosforečnany, např. pyrofosfát
sodný a draselný, dále pak trifosforečnany a polyfosforečnany, např. hexa-

Sůl je od nepaměti nedílnou součástí masných výrobků. Je přidávána do mělněných masných výrobků buďto jako NaCl (sůl vakuová, kamenná – mořská) nebo
jako dusitanová solicí směs. Dusitanová solicí směs je směsným výrobkem
o přibližném složení 0,4 – 0,6 % NaNO2 stabilizovaném na nosiči rozptýleného
v 99% NaCl a je vyráběna dle daného legislativního předpisu. Důvody aplikace
soli do mělněných masných výrobků jsou zřejmé a všeobecně známé: pozitivní vliv
na chuť, vodovaznost, texturu a prodloužení doby údržnosti. Primárními funkčními
vlastnostmi soli v masném výrobku je zajištění maximální možné rozpustnosti myofibrilárních bílkovin a zvýšení udržnosti. Minimální potřebné množství soli pro zajištění stále ještě optimální vaznosti díla se pohybuje okolo 1,8 % /BUDIG, KLÍMA
– 1995/. V posledních letech se stále více setkáváme s požadavkem na snížování
obsahu NaCl v potravinách všeobecně. Důvodem je relativně vysoký příjem
sodíku, který má negativní vliv na krevní tlak, skrze konzumované potraviny, kde
masné výrobky zaujímají přední pozice. Snížení obsahu soli má za následek
adekvátní snížení vodovaznosti, zhoršení textury a údržnosti a nakonec i chuti hotového výrobku. Tyto negativní dopady nadměrného snižování obsahu soli mají za
následek také zvýšení výrobních nákladů. V současné době již však existují řešení
redukce obsahu sodíku a kompenzace negativního dopadu snížení NaCl na
vaznost díla mělněných masných výrobků. Firma DERA vyvinula komplexní knowhow snižování obsahu sodného iontu v masných výrobcích na bázi úpravy složení
receptury, snížení aw (aktivity vody) a aplikace vhodných ingrediencí a aditiv, které
zlepšují vodovaznost a strukturu díla.

■■ BÍLKOVINY
Bílkoviny jsou základním stavebním kamenem systému mělněných výrobků.
V posledních letech došlo k zásadní proměně skladby receptur (viz schéma 2),
kde vazné maso nahradily ve větší či menší míře bílkoviny různého původu
a kvality. Přidané bílkoviny jsou aplikovány hlavně z důvodu substituce chybějících myofibrilárních bílkovin, zlepšení stability díla, ale také z důvodu
zlepšení chuťového profilu hotových výrobků, kde hovoříme zejména
o hydrolyzátech rostlinných (např. soja, pšenice) i živočišných bílkovin
(např. kolagen). My se zaměříme pouze na funkční aspekty aplikace bílkovin
do mělněných masných výrobků.
A. Bílkoviny rostlinného původu
Vzhledem k ekonomické výhodnosti a vysoké funkčnosti se největšímu
zájmu historicky těšily bílkoviny rostlinného původu, např. sójové, pšeničné,
z lupiny, rýže, hrachu, z nichž největšího uplatnění našly v masném průmyslu
sójové bílkoviny.
Sójové bílkoviny jsou dostupné ve 2 základních formách, tj. práškové
a extrudované (texturované). Z hlediska obsahu bílkovin se sójové bílkoviny dělí
na izoláty (min. 90 %), koncentráty (min. 70 %) a odtučněné mouky (min. 50
%). Existují také mouky s vyšším obsahem tuku, které však nemají v masném
průmyslu praktického využití. Sójové izoláty jsou velmi funkční zejména
z pohledu celkové stabilizace díla mělněného masného výrobku a stabilizace
tuku vytvořením elastických gelů – matrix, což napomáhá vytvářet pevnou strukturu hotového výrobku. Velmi pozitivně je vnímán vysoký obsah bílkovin o vysoké
nutriční hodnotě. Sójové koncentráty jsou ekonomicky výhodnějším zdrojem
bílkovin oproti izolátům, ale netvoří elastické gely. Jsou dostupné v několika
stupních funkčnosti, kde je limitujícím faktorem schopnost emulgovat tuky.
Z pohledu schopnosti stabilizace tuku v mělněných masných výrobcích dokonce
nejlepší koncentráty předčí vysokou funkčnost izolátů. Za nevýhodu však bývá
považována luštěninová příchuť, která není u izolátu tak výrazná. Sójové mouky
jsou využívány zejména jako levné plnidlo a také levný zdroj bílkovin.
Z ostatních bílkovin rostlinného původu si zaslouží pozornost ještě hrachová bílkovina, která je běžně dostupná ve formě izolátu (min. 90 % bílkoviny).
V poslední době nachází uplatnění zejména jako náhrada sójové bílkoviny,
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která je eliminována z masných výrobků jako jeden z alergenů. Menšího
významu jsou v dnešní době při výrobě mělněných výrobků bílkoviny
pšenice (lepek), rýže a lupiny.
B. Bílkoviny živočišného původu
Živočišné bílkoviny jsou považovány za nejpřirozenější alternativu
k bílkovinám masa a nacházejí velmi široké uplatnění v masné výrobě.
V některých typech masných výrobků je jejich aplikace nezbytná, např. aplikace želatiny do vařených masných výrobků a delikatesních specialit.
Funkční vlastnosti běžně přidávaných živočišných a rostlinných bílkovin
a jejich vliv na stabilitu díla mělněných masných výrobků, se v některých aspektech odlišují. Zatímco rostlinné bílkoviny (zejména sójové) mají schopnost tvořit elastické gely již za nízkých teplot (za studena), u většiny
živočišných bílkovin k tomu dochází až při dosažení vyšších teplot, přibližně
od 45°C, kdy například začíná vytvářet gel vaječný bílek, často používaný
jako reference pro počátek kontroly nástupu koagulace bílkovin živočišného
původu vhodných pro pasterované výrobky. Krevní plazma koaguluje při
teplotách vyšších než 70°C a je tedy například vhodná pro frankfurtské párky
či utopence ve skle a sterilované výrobky v polokonzervách a konzervách
obecně. Při výrobě mělněných masných výrobků nacházejí nejčastěji uplatnění bílkoviny krve, mléčné bílkoviny, vaječné bílkoviny a kolagenní bílkoviny.
Krevní plasma – sprejově sušená, je v současné době nejčastěji využívanou
formou krevní bílkoviny v masném průmyslu. Používání chlazené odstředěné
krevní plazmy z potravní krve není běžné, neboť takto získaný vedlejší produkt
jateční výroby je mikrobiálně rizikový a zároveň má také relativně nízký obsah
bílkovin v tekuté plasmě, který se pohybuje kolem 8 % hmotnosti krevní plasmy
/VRCHLABSKÝ – 1995/. V některých případech je aplikována tekutá plasma
v zamražené formě. Z hlediska původu je nejvýznamější plasma vepřové krve.
Vysvětlení najdeme v dramatickém poklesu poptávky po derivátech hovězího
původu, po masivní kampani týkající se výskytu BSE (Bovinní Spongiformní
Encefalopatie) u skotu. Krevní plasma je velmi dobře rozpustná v široké škále
pH i při vysoké koncentraci /HERMANSSON, 1982/. Primární funkční vlastností bílkovin plasmy je schopnost tvořit velmi pevné termostabilní gely, a tím
pozitivně ovlivnit texturu hotového výrobku. Další pozitivní vlastností je schopnost emulgovat a stabilizovat tukové kapénky v systému mělněných masných
výrobků. Nevýhodou bílkovinných koncentrátů plasmy je jejich chuťový profil,
který limituje jejich významější využití v masných výrobcích.
Globin – na trhu se setkáváme nejčastěji s globinovými izoláty
s obsahem bílkovin až přes 90 %. Získávají se oddělením hemové skupiny
od hemoglobinu izolovaného z vepřové krve a následným sušením.
Z funkčního hlediska jsou globiny dobře využitelné pro jejich dobrou schopnost vázat vodu a emulgovat tuky. Mohou být využity ve vyšším procentu než
bílkoviny krevní plasmy, a to z důvodu, že výrazně méně negativně ovlivňují
organoleptické vlastnosti hotového výrobku.
Kaseináty jsou tradičně velmi oblíbenou bílkovinou. Z hlediska použití
v masném průmyslu je kaseinát sodný referencí používanou při porovnávání
funkčnosti ostatních bílkovinných přísad. Hlavním důvodem je excelentní
schopnost emulgace tuků a stabilizace díla, a to jak u výrobků pasteurovaných,
tak sterilovaných. Při schopnosti dobře emulgovat tuk a vázat vodu, umožňuje
aplikace kaseinátu sodného zachovat základní organoleptické požadavky
daných výrobků, jako např. šťavnatost párků a jemných salámů, nebo roztíratelnost paštik. Při použití kaseinátů dochází nakonec k charakteristickému zjemnění chuťového profilu. Kaseináty neovlivňují negativně chuť ani vůni hotového
výrobku, naopak mu dodávají lehkou nasládlost a jemnost, kterou často preferují junioři i senioři. Protože kaseináty jsou velmi drahé, jsou v současné době
často nahrazovány ekonomicky výhodnějšími alternativami, jako jsou sojové
izoláty, bílkoviny syrovátky či bílkoviny krve.
Bílkoviny syrovátky – jsou směsí beta-lactoglobulinu (~65 %) a alpha-lactalbuminu (~25 %) a albuminu séra (~8 %). Největšímu významu, z hlediska
výroby masných výrobků, se těší koncentrovaná, prášková forma s obsahem

Schéma č. 2 - Vliv pH masa na vaznost vody masa (příklad na homogenatu hovězí svaloviny,
Pipek, 1995).

bílkovin až 80 % hmotnosti. Největší předností oproti kaseinátu sodnému je
relativně vyšší vodovaznost a schopnost tvořit pevné gely. Bílkoviny syrovátky
mají také dobré emulgační schopnosti, zejména pak za tepla. Výsledkem je
možnost efektivně zvýšit výtěžnost, texturu a stabilitu hotového výrobku. Je
chuťově neutrální, s nasládlým tónem. Pro relativně vysokou cenu a příslušné
funkční vlastnosti nejsou při výrobě mělněných masných výrobků bílkoviny syrovátky využívány tak, jako sójové bílkoviny, nebo bílkoviny krevní plasmy. Jejich vysoká spotřeba je při výrobě „body-building“ nápojů.
Vaječné bílkoviny – při výrobě mělněných masných výrobků jsou významnými pouze bílkoviny získané z vaječného bílku, albuminy a to v sušené
a nebo mražené formě. Vaječné bílkoviny jsou z nutričního a funkčního
hlediska vynikající alternativou myofibrilárním bílkovinám, ale také mléčným
bílkovinám. Předností jsou relativně dobrá vodovaznost, ale zejména tvorba
termostabilních, pevných, křehkých gelů za tepla. Jsou chuťově neutrální.
Pro aplikaci do mělněných masných výrobků jsou nejčastěji využívány albuminy vaječného bílku v práškové formě. Ačkoliv jsou relativně drahé, jsou
v určitých aplikacích takřka nepostradatelné, např. při výrobě alternativ masných výrobků bez masa, kde se podílejí rozhodující měrou na textuře hotových výrobků, zejména u výrobků konzumovaných za tepla.
Kolagenní bílkoviny – nejrozšířenější kolagenní bílkovinou z hlediska
výroby mělněných masných výrobků je kolagenní bílkovina vepřového
původu v práškové formě, která je získávána z vepřových kůží. Svými velmi
specifickými funkčními vlastnostmi mají kolagenní bílkoviny využití zejména u výrobků, kde je potřeba zvýšení elasticity, zlepšení krájitelnosti
a soudržnosti. Aplikace kolagenní bílkoviny se významně spolupodílí na redukci synereze v hotových masných výrobcích balených ve vakuu nebo
ochranné atmosféře. V kombinaci s jinými živočišnými bílkovinami, například s krevní plasmou, jsou kolagenní bílkoviny využívány také jako ingredience, které napomáhají emulgaci, resp. stabilizaci díla mělněných masných výrobků. Izolované kolagenní bílkoviny s obsahem bílkovin cca 90 %
jsou však relativně drahé a v běžné výrobě mělněných masných výrobků se
využívají velmi zřídka. Pro dosažení požadovaných vlastností hotových
masných výrobků výrobci využívají výrazně levnějšího zdroje kolagenní
bílkoviny, a to vepřových kůží jako takových, nejčastěji ve formě kůžové
emulze. Je však třeba upozornit na skutečnost, že s růstem obsahu kolagenní bílkoviny v mělněných masných výrobcích konzumovaných za tepla,
úměrně klesá textura těchto výrobků. Důvodem je ztekucení při tepelném
opracování vzniklé želatiny.

■■ SACHARIDY
Sacharidy byly tradiční složkou některých mělněných masných výrobků
mnoho let, zejména ve formě běžně v domácnostech používaného cukru,
sacharózy. V závislosti na změně portfolia masných výrobků, o které mluvíme
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v jiné části tohoto článku, došlo i na selekci používaných sacharidů
v mělněných masných výrobcích. Například aplikace mono a di-sacharidů
do mělněných masných výrobků je vzhledem ke stále se prodlužujícím
dobám údržnosti často s nadsázkou nazývána krmením mikroorganismů.
Pokud uvážíme také nárůst výrobkového portfolia krájených a jinak následně
manipulovaných výrobků, pak nejsme jistě daleko od pravdy. Z hlediska mělněných masných výrobků jsou nejčastěji využívanými skupinami cukrů zejména složitější formy, jako škroby, hydrokoloidy, vláknina.
Škroby
Škrob, zejména bramborový, se stal vůbec nejobjemovější přídatnou látkou
při výrobě mělněných masných výrobků. Často bývá aplikován pro svoji nízkou
cenu jako levné plnidlo, bez ohledu na své funkční výhody, a to až do závratných 7 – 9 % v hotovém výrobku. I zde však platí, že s růstem obsahu škrobu
v mělněných masných výrobcích konzumovaných za tepla úměrně klesá textura těchto výrobků. Škrob je polysacharidem, který se v přírodní formě skládá
z amylózy (10 – 20 %) a amylopektinu (80 – 90 %). Průmyslově je získáván
z mnoha zdrojů, z nichž nejvýznamnějšími jsou brambory, kukuřice, pšenice,
kasava, rýže. Škroby mají dle svého původu, složení a velikosti škrobového
zrna odlišné funkční vlastnosti. Pokud pomineme ekonomický aspekt aplikace škrobů do díla, pak je hlavní funkční vlastností škrobů pozitivní vliv na
vodovaznost, texturu a výtěžnost hotových výrobků. Pro dosažení optimální
funkčnosti škrobů je potřeba znát jejich bod želatinace (mazovatění, viz tab.
2), resp. minimální teploty, při kterých se dosáhne daného stavu.
Tab. č. 2 – Teploty mazovatění vybraných škrobů /VELÍŠEK, 2002/.

Zdroj škrobu

Pšenice
Kukuřice
Kukuřice vosková
Řýže
Brambory
Kasava

počáteční

Teplota želatinace ve OC
střední

konečná

52
62
63
66
50
61

58
67
68
72
60
66

64
72
72
78
68
71

V současné nabídce se můžeme setkat i s širokou škálou tzv. modifikovaných škrobů, které mají díky specifické modifikaci vylepšený daný aspekt
funkčnosti. Modifikované škroby rozdělujeme na přeměněné, zesítěné, stabilizované a jinak modifikované /VELÍŠEK, 2002/. Aplikace modifikovaných
škrobů při výrobě mělněných masných výrobků není velmi rozšířena kvůli
relativně vyšší ceně těchto škrobů. Nicméně uplatnění nacházejí zejména
ve výrobcích, kde je potřeba kontrola synereze, resp. retrogradace.
Hydrokoloidy
Jsou masivně využívány zejména při výrobě šunek a celosvalových masných
výrobků. Při výrobě mělněných masných výrobků se využívají pouze některé.
Mezi nejvýznamnější patří karagenany, guarová guma a alginát sodný.
Karagenany jsou extrakty z červených mořských řas, lišící se svojí strukturou a čistotou (v závislosti na stupni rafinace). Při výrobě mělněných masných výrobků se nejčastěji aplikují:
● kappa karagenan – zejména kvůli vynikající vodovaznosti, pozitivnímu
vlivu na výtěžnost a texturu hotového výrobku, zejména pak u výrobků,
kde je požadována dobrá krájitelnost. Tvoří totiž za specifických podmínek
velmi pevné, křehké gely, které však podléhají synerezi.
● Iota karagenan – zejména kvůli vynikající vodovaznosti a tvorbě pružných,
soudržných gelů, které nepodléhají synerezi.
Guarová guma se získává jako mouka z endospermu semen luštěniny
Cyamopsis tetragonoloba. Jedná se o galaktomannan, který má vynikající
zahušťující a stabilizující vlastnosti. Často je využíván jako levné plnidlo ve
formě vysoce viskózního gelu, nicméně hlavní výhodou aplikace guarové

gumy do díla mělněných masných výrobků je schopnost zvýšit viskozitu díla,
a tím také jeho stabilitu. Pozitivní vliv má i aplikace guarové gumy na díla,
která jsou ve fázi výroby přepravována potrubními systémy. Zde významně
napomáhá redukci frikce, a tím napomáhá dobrým reologickým vlastnostem a souvislému toku díla potrubím.
Alginát sodný je sodnou solí kyseliny alginové, která se získává
z mořských řas čeledi Phaeophyceae. Hlavní uplatnění v masné výrobě
nachází alginát sodný při výrobě termostabilních gelů, popř. emulzí. Velmi
často je tak využíván pro výrobu restrukturalizovaného masa, restrukturalizovaného sádla, či stabilizovaných kůžových emulzí.
Vláknina
Během posledních let jsme opět svědky trendu zdravé výživy a zdravého životního stylu, který se také promítl do portfolia masných výrobků. Setkáváme se
již běžně s výrobky se sníženým obsahem tuku, soli, dále s výrobky obohacenými různými látkami, které jsou z hlediska legislativy vyhovující a mohou, či
musí, být dávkovány v daném, přesně definovaném množství (viz Nařízení
Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006, ze dne 20. prosince
2006, o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu
na zdraví). Jednou z významných látek, která již našla své uplatnění i ve skupině
mělněných masných výrobků, je vláknina. Vláknina je nestravitelná část rostlinné potravy, neštěpí se sacharasami trávicího ústrojí. Podle některých
literárních zdrojů a klinických zkoušek se přisuzuje preventivní účinek (podle
velikosti a tvaru vláken) proti vzniku karcinomů tlustého střeva u naší populace. Podle rozpustnosti ve vodě se vláknina dělí na rozpustnou vlákninu – tvoří
ji část hemicelulos, beta-glukanů, pektiny, rostlinné slizy, polysacharidy
mořských řas, modifikované škroby a celulosy. Tato část vlákniny váže značné
množství vody, bobtná a má tendenci tvořit vazké roztoky, a nerozpustnou
vlákninu – kterou tvoří celulosa, část hemicelulos a lignin. Pro tuto část jsou
charakteristická silná vlákna a vysoká schopnost absorpce vody. Z hlediska
technologického využití je nejvíce využívána vláknina nerozpustná, a to různého
původu (bambus, pšenice, aj.) a o různé délce vlákna. Délka vlákna je určující
pro schopnost absorbovat vodu, obecně platí, čím delší vlákno, tím vyšší absorpce vody. U mělněných masných výrobků tato schopnost absorpce vody
navozuje zvýšení viskozity díla. Její přídavek ovlivňuje texturu a konzistenci hotového výrobku. Z rozpustných vláknin se nejvíce uplatnil inulin. Inulin se
nachází ve všech rostlinách z čeledi hvězdnicovitých a zvonkovitých, kde je
hlavní zásobní látkou. Čekanka a topinambur jsou hlavními komerčními zdroji
pro výrobu inulinu. Inulin je velmi efektivní pre-biotickou látkou a velmi příznivě
ovlivňuje zažívání, protože bakteriální enzymy ho rozštěpit dokážou, a je tak
zdrojem energie pro symbiotické střevní bakterie. Do mělněných masných
výrobků je inulin přidáván velmi omezeně, ačkoli má podobné funkční vlastnosti jako nerozpustná vláknina, limitujícím faktorem je zde vyšší cena.
Tento článek je úvodem do problematiky technicko-technologických aspektů přípravy díla mělněných masných výrobků současnosti
i z historického pohledu. Byl v něm popsán vliv aplikace ingrediencí používaných na stabilizaci salámového díla masných výrobků ekonomických
verzí. Neboť tyto objemové výrobky jsou stále žádány trhem. Funkční aspekty a přínosy aplikace dalších, všeobecně známých přídatných látek do
díla mělněných masných výrobků, jako jsou konzervanty, látky upravující
pH, antioxidanty, budou zmíněny v dalších pokračováních a odborných
sděleních v časopise MASO. Není pochyb o tom, že technické možnosti
masné výroby současnosti a přidaná hodnota a znalost aplikace funkčních
ingrediencí při dodržování platné legislativy zlepšuje vypracovanost, senzorický profil a ekonomiku mělněných masných výrobků dle požadavků
trhu. V této oblasti produkce masných výrobků se doporučuje spolupracovat s odborníky oboru, kteří znají, vědí a jsou nositeli nových poznatků na
základě samostatně prováděného výzkumu a jeho aplikace v praxi.
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