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1. WPROWADZENIE 
 
Na rynku żywnościowym uwidacznia się coraz wyraźniejsza tendencja na zapotrzebowanie 

na coraz wyższej jakości produkty żywnościowe, w tym produkowanych z surowców 

ekologicznych technologiami ekologicznymi. Klienci są coraz bardziej wymagający i coraz 

lepiej wyedukowani oraz poinformowani. Rośnie popyt na przetworzoną żywność 

ekologiczną o wysokich walorach prozdrowotnych. Coraz wyższe wymagania co do żywności 

wymuszają na jej Producentach poszukiwań alternatywnych metod jest przetwórstwa. 

Odpowiedzią może być nieniszcząca metoda ultradźwiękowa. 

W Katedrze Podstaw Bezpieczeństwa (KPB) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie od blisko 10 lat prowadzone są intensywne badania nad wpływem sonikacji na 

surowce i produkty żywnościowe oraz nad wykorzystaniem tej nowoczesnej i nieniszczącej 

techniki w przetwórstwie rolno-spożywczym. Zarówno światowa, jak i polska literatura 

wskazuje na bardzo szeroki wachlarz możliwości [Kaczmarski Lewicki 2005, Wesołowski i 

in. 2016a, Wesołowski 2016b]: metoda może być stosowana jako metoda diagnostyczno-

pomiarowa i w tym aspekcie w KPB prowadzone są obiecujące badania nas szybką, tanią i 

nieniszczącą produkt metodą wykrywania zafałszowań oliwy, zwłaszcza rodzaju extra vergin 

(Wesołowski i in. 2016c). Metoda ultradźwiękowa może być również stosowana do 

wspomagania procesów i operacji technologicznych w przetwórstwie rolno-spożywczym, w 

tym do wydłużania okresu trwałości produktu [Dolatowski 1999, Dolatowski i Stasiak 2012, 

Konopacka i in. 2015, Latoch 2009, Twarda i Dolatowski 2006, Witrowa-Rajchelt 2012, 

Sienkiewicz i in. 2017]. Mimo iż metoda ultradźwiękowa ma szereg zalet jest jeszcze zbyt 

rzadko stosowana w przemyśle. Jedną z jej podstawowych zalet jest wszechstronność. W 

zależności od zastosowanych parametrów ultradźwięków można ja wykorzystać  np. do 

nieniszczącej analizy składu żywności czy jej identyfikacji lub do niszczenia drobnoustrojów, 

modyfikacji lub niszczenia struktury. Jeśli chodzi o zastosowanie ultradźwięków dużej mocy i 

niskiej częstotliwości pozwala na uzyskanie efektów sterylizacji czy pasteryzacji czyli 

procesów wysoko temperaturowych, co jest zwykle niekorzystne dla produktów 

żywnościowych bez zbytniego podnoszenia temperatury materiału [Sienkiewicz i in. 2017] 

Pozwala to uniknąć takich zjawisk jak np. denaturacja białka. Jest możliwe dzięki zjawisku 

kawitacji. Jest ona bardzo niekorzystne w technice. Jednak w przypadku materiałów 

biologicznych wykorzystuje się je a powodzeniem w sposób pozytywny. Polega na 

gwałtownym zapadaniu się pęcherzyków gazów (w przypadku żywności najczęściej 

powietrza) rozpuszczonych w materiale biologicznym. Implozja powoduje chwilowy, 
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miejscowy wzrost temperatury do ok. 5000K i ciśnienia do ok. 100MPa [Gielen i in. 2015, 

Rastogi 2011, Kapturowska i in. 2011]. Ponieważ jednak tak ekstremalne warunki są 

chwilowe i miejscowe nie powodują one zbyt znacznego podnoszenia temperatury całej 

objętości. Obecnie trwa szeroko zakrojona dyskusja na temat tego czy metoda 

ultradźwiękowa jest metodą ekologiczną metodą przetwórstwa żywności i czy żywność 

sonikowana jest nieszkodliwa dla człowieka. Podczas II Konferencji Naukowej „Rolnictwo 

XXI wieku – problemy i wyzwania” w Krzyżowej w marcu 2017 r. odbyła się ciekawa 

dyskusja z udziałem naukowców i przedstawicieli przemysłu spożywczego. Jej efektem była 

wspólna konkluzja, że metoda ultradźwiękowa jest ekologiczną metodą obróbki żywności. 

Jeśli zaś chodzi o bezpieczeństwo dla zdrowia człowieka to nie stwierdzono negatywnego 

działania [Kaczmarski Lewicki 2005]. Ponieważ realizujący projekt nie spotkali się wynikami 

naukowych badań jednoznacznie potwierdzających powyższe tezy stwierdzili oni 

konieczność rozpoczęcia badań prowadzących do ich potwierdzenia lub zaprzeczenia. 

W związku w powyższym w ramach  realizacji zadania „Przetwórstwo produktów roślinnych 

i zwierzęcych metodami ekologicznymi: badania nad optymalizacją oraz rozwojem 

innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwórstwa w celu podnoszenia wartości 

prozdrowotnych produktów ekologicznych” zespół badawczy złożony z pracowników 

Wydziału Nauk Technicznych, Wydziału Nauki Żywności, Wydziału Kształtowania 

Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Firmami 

PHUP Rolmięs sp. jawna Maciej Zdziarski Wincenty Zdziarski Łabiszyn oraz Piekarnia-

Cukiernia Paweł Bednarczyk Dobre Miasto przeprowadził badania możliwości zastosowania 

techniki ultradźwiękowej w produkcji i przetwórstwie wyrobów ekologicznych bez obniżenia 

ich jakości i wartości odżywczej z zachowaniem właściwości prozdrowotnych i 

odpowiednich parametrów przechowalniczych przy jednoczesnym wydłużeniu ich trwałości. 

Praktycznym aspektem projektu jest optymalizacja parametrów fizycznych fal 

ultradźwiękowych (częstotliwość, czas działania) tak, aby ich oddziaływanie na wyroby w 

trakcie obróbki nie powodowało obniżenia ich jakości i wartości odżywczej, pozwalało 

zachować właściwości prozdrowotne. 

Celem zaplanowanych badań było stwierdzenie czy metoda ultradźwiękowa wpływa 

pozytywnie na własności wybranych produktów mięsno-wędliniarskich  i piekarsko-

cukierniczych zarówno w aspekcie jej jakości jak walorów prozdrowotnych. 
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2. ZAKRES BADAŃ, MATERIAŁ I METODY 

2.1 Wyroby mięsno-wędliniarskie  

Do badań wykorzystano mięso ekologiczne w postaci rostbefu (oznaczenie - „R”) i 

polędwicy (oznaczenie – „P”) z 2 letnich wołów rasy mięsno-mieszanej o masie ok. 700 kg, 

mięsności 64% pozyskanych przez Firmę Rolmięs oraz ekologiczne wyroby wędliniarskie w 

postaci kiełbasy ukraińskiej (oznaczenie „KA” oraz kabanosów (oznaczenie „KS”) 

wyprodukowanych w technologii ekologicznej w Firmie Rolmięs (atesty w załączniku). 

W skład kiełbasy „ukraińskiej” wchodziło mięso wołowe (64%), mięso wieprzowe (50%) 

oraz sól peklująca i azotyn sodu. 

Proces technologiczny: 

Temperatura pieczenia - do 90°C 
Całkowity czas trwania procesu – 4 dni 
Wydajność – ok. 80% 
Wilgotność – 50% 
Głównym składnikiem kabanosów było mięso wieprzowe (89%), a także sól peklująca, woda, 

azoty sodu, ekologiczny cukier oraz ekologiczne przyprawy. 

Proces technologiczny: 

Temperatura pieczenia - do 90°C 
Całkowity czas trwania procesu – 5 dni 
Wydajność – ok. 65% 
Wilgotność – 45% 
Badania wyrobów mięsno-wędliniarskich przeprowadzono wg. zamieszczonego w tabeli 2 
schematu sonikacji. 

Tabela 2.1. Schemat sonikacji wyrobów mięsno-wędliniarskich  

Asortyment 
Próbka 

kontrolna 

Sposób pakowania 

Próżniowo-Ultradźwiękowe (P-U) 

Częstotliwość sonikacji 

Mięso wołowe (R) (K) (P) 20 kHz 40 kHz 100 kHz 

Polędwica wołowa (P) (K) (P) 20 kHz 40 kHz 100 kHz 

Kiełbasa (KA) (K) (P) 20 kHz 40 kHz 100 kHz 

Kabanosy (KS) (K) (P) 20 kHz 40 kHz 100 kHz 
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Mięso wołowe zostało poddane sonikacji po 24 godzinach po uboju i wstępnym schłodzeniu. 

Po przeprowadzeniu analizy literatury oraz wstępnych prób sonikacji jej czas ustalono na 6 

minut. Zastosowane częstotliwości ultradźwięków wynikały zarówno z analizy literatury jak i 

doświadczeń autorów, a także z wyjątkowo szerokiego zakresu specjalnego generatora. 

Zastosowano trzy częstotliwości 20kHz, 40kHz i 100Khz. 

Następnie w mięso wołowe podzielono na dwie części. Jedną poddano ocenie 

fizykochemicznej, technologicznej i mikrobiologicznej wg załączonego schematu (rys. 1). Po 

czym zapakowano próżniowo, a drugą zapakowano próżniowo i poddano 3 minutowej 

sonikacji ultradźwiękami o częstotliwości 20kHz, 40kHz i 100kHz i odłożono do chłodni. 

Pakowanie mięs i kiełbas  prowadzono w temp. 4°C w standardowych warunkach 

Zakładu Mięsnego do opakowań z folii HD-PE. Próbki wkładano do opakowań 

termokurczliwych, wykonanych z folii polipropylenowej o wysokiej barierowości dla gazów 

(przenikalność dla: O2 = 8,73 cm3/m2/24 h/0,1 MPa, 23ºC, 100% RH; CO2 = 23,89 

cm3/m2/24 h/0,1 MPa,23ºC, <1% RH; H2O = 4,25 g/m2/24 h, 38ºC, 90% RH). Próby zostały 

zamknięte w maszynie jednokomorowej, model PP-15, firmy TEPRO S.A. z zastosowaniem 

zakresu próżni –98%, a następnie przeniesiono je do szafy chłodniczej. Parametry 

temperatury wewnątrz komory (4±1ºC) oraz wilgotność względna powietrza (85%) były 

utrzymywane automatycznie za pomocą termostatu przez cały okres przechowywania w 

warunkach chłodniczych. 

Po założonym okresie przechowywanie materiał badawczy podano ponownej ocenie 

fizykochemicznej, technologicznej i mikrobiologicznej  

 

Zakres badań i analiz mięsa wołowego: 

1. Surowiec (ocena jakości) 

2. Ocena fizyko-chemiczna: 

 Skład podstawowy tkanki mięśniowej (sucha masa, białko ogółem, tłuszcz, związki 

mineralne w postaci popiołu) - zgodnie z zaleceniami PN ISO) 

 wartość kaloryczna (kalorymetr KL-12Mn) 

 Pomiar wartości pH (z użyciem pH-metru)  

 Pomiar parametrów barwy i trwałość barwy w systemie CIELab z użyciem 

chromametru Minolta 

 Pomiar parametrów tekstury (TPA, siła cięcia za pomocą Instronu)  

 Oznaczenie aktywności wody (w Rotronicu, Szwajcaria) 

 Pomiar zawartości wody oraz wyciek swobodny  metodami grawimetrycznymi  
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 Pomiar wodochłonności metodą Grau'a i Hamma-Grau 

 Zawartość peptydów: anseryny i karnozyny metodą HPLC 

 Właściwości przeciwutleniające z kationorodnikiem ABTS 

3. Ocena technologiczna:  

Pomiar parametrów procesu technologicznego:  

 Temperatury 

 Wilgotności  

 Czasu  

 Wydajności. 

4. Ocena mikrobiologiczna:  

 Oznaczenie liczby drobnoustrojów metodą horyzontalną zgodnie z normą PN-EN ISO 

4833:2004, 

 Oznaczenie obecności pałeczek Salmonella spp. w 25 g próbki zgodnie z normą PN-

EN ISO 6579:2003/A1:2007 

 Oznaczenie obecności pałeczek L. monocytogenes w 25 g próbki zgodnie z normą PN-

EN ISO 11290:2000/A1:2005. 

 

 

MIĘSO  

  
                                                   

schładzanie (24 h po uboju) 

 

                             próbka kontrolna (K) ULTRADŹWIĘKI  (20, 40, 100 kHz,  6 minut) 

 

OCENA (fizykochemiczna, mikrobiologiczna, technologiczna) 

 
 

PAKOWANIE 
 

 

PRÓŻNIOWE (P)      PRÓŻNIOWO-ULTRADŹWIĘKOWE (P-U) 

ultradźwięki  (20, 40, 100 kHz,  3 minut) 
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PRZECHOWYWANIE (1 miesiąc) 

 

OCENA (fizykochemiczna, mikrobiologiczna, technologiczna) 

 

Rys. 1. Schemat obróbki i analiz mięsa wołowego 

 

Do oceny oddziaływania ultradźwięków na wyroby wędliniarskie wykorzystano próbki 

wędlin poddane sonikacji ultradźwiękami o częstotliwości 20kHz, 40kHz i 100kHz w czasie 6 

min oraz próbkę nie poddaną sonikacji jako próbkę kontrolną. Następnie po podziale na dwie 

części materiał poddano ocenie fizykochemicznej, technologicznej i mikrobiologicznej. 

Drugą część zapakowano próżniowo i przechowywano wg reżimu i schematu wskazanego 

powyżej. Po założonym okresie przechowywanie wędliny poddano ponownej ocenie 

fizykochemicznej, technologicznej i mikrobiologicznej. 

Zakres badań i analiz wyrobów wędliniarskich: 

1. Surowiec (ocena jakości) 

2. Ocena fizyko-chemiczna: 

 Skład podstawowy (sucha masy, białko ogółem, tłuszcz, związki mineralne w postaci 

popiołu) - zgodnie z zaleceniami PN ISO) 

 Wartość kaloryczna (kalorymetr KL-12Mn) 

 Pomiar wartości pH (z użyciem pH-metru)  

 Pomiar parametrów barwy i trwałość barwy w systemie CIELab z użyciem 

chromametru Minolta 

 Pomiar parametrów tekstury (TPA, siła cięcia za pomocą Instronu)  

 Oznaczenie aktywności wody (w Rotronicu, Szwajcaria) 

 Pomiar zawartości wody oraz wyciek swobodny  metodami grawimetrycznymi  

 Pomiar wodochłonności metodą Grau'a i Hamma-Grau 

 Zawartość peptydów: anseryny i karnozyny metodą HPLC 

 Właściwości przeciwutleniające z kationorodnikiem ABTS 

3. Ocena mikrobiologiczna:  

 Oznaczenie liczby drobnoustrojów metodą horyzontalną zgodnie z normą PN-EN ISO 

4833:2004 
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4. Ocena jakości sensorycznej (po produkcji, po okresie przechowywania) 

5. Analiza i opracowanie wyników. 

 

 

 

WYROBY WĘDLINIARSKIE  

 
 

OCENA (fizykochemiczna, mikrobiologiczna, sensoryczna) – próbka kontrolna (K) 

 
 

PAKOWANIE 
 

 

 PRÓŻNIOWE (P)      PRÓŻNIOWO-ULTRADŹWIĘKOWE (P-U) 
                                             ultradźwięki  (20, 40, 100 kHz,  3 minut) 

 

 

PRZECHOWYWANIE (1 miesiąc) 

 

OCENA (fizykochemiczna, mikrobiologiczna, sensoryczna)  

 
Rys. 2. Schemat obróbki i analiz wyrobów wędliniarskich. 
 
2.2  wyroby piekarsko-cukierniczych 

Zgodnie z założeniami projektu w badaniach wykorzystano cztery wyroby piekarsko-

cukiernicze wypieczone przez Piekarnię-Cukiernię  Paweł Bednarczyk z surowców 

ekologicznych dostarczonych przez autorów zadania (atesty w załączniku). Były nimi: chleb 

pszenno-mieszany (oznaczenie „CHP”), chleb żytni razowy (oznaczenie „CHZ”), bułka 

grahamka (oznaczenie „BG”) oraz ciastka kruche (oznaczenie „CK”). Ciasta zapakowane w 

folię termokurczliwą przeznaczone do wypieku wyrobów piekarsko-ciastkarskich zostały 

wyprodukowane wg. receptur zamieszczonych w tabeli 2.3. i następnie poddane sonikacji o 

częstotliwościach 20kHz, 40 kHz i 100kHz. Jako kontrolną wykorzystano próbę nie poddaną 

sonikacji. Chleby wypiekano technologii „temperatury spadającej” w zakresie 210°C - 180°C 
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w czasie 35min – 40min. Bułki graham i wypiekano w stałej temperaturze wynoszącej 210°C 

w czasie ok. 10 min natomiast ciasto kruche wypiekano w całych blachach w temperaturze 

ok. 185°C w czasie 20min – 30min, a po wystygnięciu dzielono na ciastka. 

Tabela 2.2 Receptury wyrobów piekarniczo-ciastkarskich 

surowce 

Chleb 

pszenno-mieszany 

[kg/10kg wyrobu] 

mąka pszenna „500” 4,3 

mąka żytnia jasna „2000” 2,9 

sól 0,2 

drożdże 0,1 

 

surowce 

Chleb 

żytni razowy 

[kg/10kg wyrobu] 

razowa jasna”2000” 3,4 

razowa ciemna „2000” 3,4 

sól 0,1 

drożdże 0,2 

 

surowce 
Bułka grahamka 

[kg/100 szt] 

mąka pszenna graham „1850”” 4,3 

mąka pszenna „500” 2,9 

sól 0,2 

drożdże 0,1 
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surowce 

Ciastka 

kruche 

[kg/10kg wyrobu] 

mąka pszenna „500” 4,3 

cukier 0,2 

masło 2 

rodzynki 0,3 

jaja 0,5 

 

Schemat sonikacji wyrobów piekarsko-cukierniczych wskazano w tabeli 2.4 i na rys. 3. 

Tabela 2.3 Schemat sonikacji wyrobów piekarsko-cukierniczych 

Asortyment 
Próbka 

kontrolna 

Sposób pakowania 

Folia+Ultradźwięki (Ft-U) 

Sonikacja 

Chleb pszenno-
mieszany 

(K) (Ft) 20 kHz 40 kHz 100 kHz 

Chleb żytni razowy (K) (Ft) 20 kHz 40 kHz 100 kHz 

Bułka grahamka (K) (Ft) 20 kHz 40 kHz 100 kHz 

Kruche ciasta (K) (Ft) 20 kHz 40 kHz 100 kHz 
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WYROBY PIEKARSKO-CUKIERNICZE 

  
                                                 

OCENA (fizykochemiczna, mikrobiologiczna, sensoryczna) – próbka kontrolna (K) 

 
 

PAKOWANIE 
 

 

FOLIA Termokurczliwa (Ft)      FOLIA+ULTRADŹWIĘKI (Ft-U)  

  ultradźwięki  (20, 40, 100 kHz,  3 minuty) 

 

PRZECHOWYWANIE  

 

OCENA (fizykochemiczna, mikrobiologiczna, sensoryczna)  

 
Rys. 3. Schemat obróbki i analiz wyrobów piekarsko-cukierniczych. 
 
 
Zakres badań i analiz: 

1. Wypiek wyrobów piekarniczo-ciastkarskich i pakowanie w opakowania jednostkowe. 
 
2. Analiza wyrobów:  
 skład chemiczny (sucha masa, białko ogółem, tłuszcz ogółem, węglowodany, związki 

mineralne w postaci popiołu - zgodnie z zaleceniami PN ISO) 
 wartość kaloryczna (kalorymetr KL-12Mn) 

 
3. Badanie tekstury (po produkcji, po okresie przechowywania): 

właściwości mechaniczne w wytrzymałościowej Multitest 1-i (Mecmesin, West Sussex, 
UK:  
 test ściskania 
 test penetracji 

 
4. Analiza właściwości prozdrowotnych (po produkcji, po okresie przechowywania) 
 potencjał antyoksydacyjny wobec DPPH  
 zawartość polifenoli (wobec Folina-Ciocalteau’a ) 
 

5. Badanie parametrów przechowalniczych (po produkcji, po okresie przechowywania): 
 aktywność wody (w Rotronicu, Szwajcaria), 
 wilgotność metodą suszarkową wg PN-A-74252:1998. 
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6. Ocena mikrobiologiczna (po produkcji, po okresie przechowywania): 
 Oznaczenie liczby drobnoustrojów metodą horyzontalną zgodnie z normą PN-EN ISO 

4833:2004 

1. Ocena jakości sensorycznej (po produkcji, po okresie przechowywania). 
2. Analiza i opracowanie wyników.  
 

2.3. Obróbka ultradźwiękowa 

Do obróbki ultradźwiękowej wykorzystano specjalne stanowisko badawcze (rys.4). Zostało 

ono wykonane na specjalne zamówienie i składa się z dwóch wanny ultradźwiękowej 

wyposażonej w przetworniki ultradźwiękowe o częstotliwościach 20kHz, 40kHz i 100kHz 

(rys. 5)  i zespołu sterującego. Stanowisko pozwala na regulację czasu sonikacji w zakresie  

0 – 15min, mocy ultradźwięków w zakresie 0 – 180W, częstotliwości o wartościach podanych 

powyżej oraz zapewnia możliwość nagrzewania lub chłodzenia czynnika roboczego, który 

wypełniona jest wanna. 

 

Rys. 4 . Stanowisko badawcze: a - generator ultradźwięków, b - wanna ultradźwiękowej,  
c - pokrywa z wężownicą, d - zasilanie i odpływ chłodziwa 
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Rys. 5 Wanna ultradźwiękowa 

W przypadku wyrobów mięsno-wędliniarskich zapakowanych próżniowo lub w folię 

termokurczliwą opakowany materiał był umieszczany bezpośrednio w wannie 

ultradźwiękowej. Ciasto do wypieku wyrobów piekarsko-cukierniczych było umieszczane w 

niezamykanych, cienkich workach foliowych. Dzięki temu, że otwarta część worków 

umieszczona była nad powierzchnią wody siła hydrostatyczna powodowała usunięcie 

powietrza z worków i sonikowany materiał przylegał dokładnie do folii.  

Cienka folia pomiędzy materiałem sonikowanym i czynnikiem roboczym (wodą) nie miała 

wpływu na oddziaływanie ultradźwięków [Wesołowski 2012]. 

2.4  Wartość kaloryczna 

Wartość energetyczną wyrobów-mięsno wędliniarskich określono wyznaczając ciepło ich 

spalania. Pomiarów dokonano metodą kalorymetryczną przy zastosowaniu kalorymetru KL 

12mn („Precyzja Bit” PPH spółka z o.o.). W celu uzyskania faktycznej wartości ciepła 

spalania uwzględniającej fakt, iż część energii cieplnej zużywana jest na przemianę fazową 

wody w parę wodną wyznaczono wilgotność badanych próbek. Jej wartość względna 

uzyskano wykorzystując wagosuszarkę MAC 50/1/NH (Radwag Radom) przy zastosowaniu 

standardowego profilu suszenia umożliwiającego pomiar wilgotności z dokładnością do 

0,001%. 

Do wyznaczenia faktycznej wartości ciepła spalania wyrobów mięsno-mięsno wędliniarskich 

wykorzystano zależność:  

𝑄𝑠 . . = 𝑄 + 𝑄𝑠
𝑊

100 − 𝑊
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gdzie: Qss.s. – faktyczna wartość ciepła spalania [J/g], Qs – wartość ciepła spalania otrzymana 

po spaleniu materiału w kalorymetrze [J/g], QsH2O – ciepło spalania wody [J/g], W – 

wilgotność próbki [%]. 

2.5  Pomiar parametrów barwy, wyciek swobodny, pomiar wodochłonności, zawartość 

peptydów 

Materiał badawczy stanowiło ekologiczne mięso wołowe: rostbef (R) i polędwica wołowa (P) 

oraz kiełbasy: kabanosy (KS) i kiełbasa ukraińska (KA). 

Części anatomiczne mięśni o masie ca 2000g dzielono na cztery części: część zerową i trzy 

części poddane sonikacji o natężeniu odpowiednio  20, 40 i 100 kHz. W identyczny sposób 

dzielono próby kiełbas. 

Z prób o masie  ok 500 g wydzielano próbki do poszczególnych badań: 

- 200 g próbki zmielonej przeznaczano do oznaczenia zawartości wody i wycieku 

swobodnego według GrauHamma 

- 250-300 g próbki mięsa w formie steku i kiełbasy w całości przeznaczano do określenia 

barwy i ilości wody wolnej 

Do przechowywania przeznaczano próbki o takiej samej masie i podzielone jak wyżej.  

Przedstawiono wyniki dotyczące surowca i kiełbas świeżych (po 24 godzinach od 

otrzymania) i przechowywanych (po 30 dobach przechowywania) 

Wszystkie analizy wykonywano w trzykrotnym powtórzeniu  

 

2.6 Metoda pakowania prób w próżni 

Pakowanie mięśni i kiełbas  prowadzono w temp. 4°C w standardowych warunkach 

Zakładu Mięsnego do opakowań z folii HD-PE. Próbki wkładano do opakowań 

termokurczliwych, wykonanych z folii polipropylenowej o wysokiej barierowości dla gazów 

(przenikalność dla: O2 = 8,73 cm3/m2/24 h/0,1 MPa, 23ºC, 100% RH; CO2 = 23,89 

cm3/m2/24 h/0,1 MPa,23ºC, <1% RH; H2O = 4,25 g/m2/24 h, 38ºC, 90% RH). Próby zostały 

zamknięte w maszynie jednokomorowej, model PP-15, firmy TEPRO S.A. z zastosowaniem 

zakresu próżni –98%, a następnie przeniesiono je do szafy chłodniczej. Parametry 

temperatury wewnątrz komory (4±1ºC) oraz wilgotność względna powietrza (85%) były 

utrzymywane automatycznie za pomocą termostatu przez cały okres 30-dniowego 

przechowywania w warunkach chłodniczych. 
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2.7 Oznaczanie wodochłonności metodą Graua  i Hamma   

Przygotowanie próbki: 

Mięso rozdrabniano  dwukrotnie w maszynce do mielenia mięsa na siatce  o średnicy oczek 3 

mm i dobrze wymieszano. 

Wykonanie oznaczenia: 

 Odważano próbkę mięsa o masie 0,3 g z dokładnością 0,01g  i umieszczano na 

kawałku bibuły  filtracyjnej (7 x 7 cm). Bibułę wraz z próbką  umieszczano  między  płytkami 

szklanymi i poddawano równomiernemu naciskowi przy pomocy odważnika o masie 2 kg 

przez 5 minut. Po tym czasie zdejmowano odważnik i górną płytkę tak by  na bibule 

pozostało mięso. Plamę poddawano komputerowej analizie obrazu. 

Oznaczanie wodochłonności bibuły: 

Na 3 kawałki bibuły nanoszono po 0,1 cm3 wody i pozostawiano na 5 minut.     

Pomiar powierzchni plam przy zastosowaniu programu do  komputerowej analizy obrazu: 

 Bibułę układano na stoliku fotograficznym, obok niej układano pasek papieru 

milimetrowego i całość sfotografowano aparatem cyfrowym.     

Obrazy bibuły otwierano w programie komputerowej analizy obrazu. Dokonano ich kalibracji 

zaznaczając na obrazie odcinek odpowiadający 1 cm na papierze milimetrowym. Wybierano z 

menu opcję pomiarów automatycznych. Dopasowywano zaproponowany przez program 

obrys do konturów sprasowanej próbki mięsa. Operację powtarzano dla plamy zewnętrznej. 

Opracowanie wyników: 

 W celu obliczenia zawartości wody wolnej w mięsie określano wodochłonność  bibuły 

i następnie w oparciu o masę próbki wyliczano współczynnik przeliczeniowy, umożliwiający 

określenie zawartości wody wolnej na podstawie różnicy w powierzchni plam sprasowanej 

próbki mięsa i nacieku. W oparciu o średnią powierzchnię plamy wody, obliczano jej ilość 

przypadającą na 1 cm2 nacieku wg wzoru:   

𝑊 = (𝑎 ∙ 𝑏)𝑃 

gdzie : 

W – ilość wody przypadająca na 1 cm2 nacieku (cm2) 

a -  ilość naniesionej wody (cm2) 
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b – 1 cm2 

P – średnia powierzchnia plamy (cm2) 

W celu obliczenia zawartości wody wolnej w mięsie wyznaczano współczynnik niezbędny do 

przeliczenia powierzchni nacieku na procentową zawartość wody wolnej w badanej próbce 

mięsa korzystając ze wzoru: 

𝐾 =
𝑊

𝐶
∙ 100 

gdzie: 

K – współczynnik przeliczeniowy 

W – ilość wody przypadająca na 1 cm2 nacieku (cm2)  

C – naważka próbki mięsa (g) 

Znając pole powierzchni całkowitej plamy i pole powierzchni plamy naniesionej próbki mięsa 

obliczano ilość wody wolnej, w procentach w stosunku do masy próbkikorzystając ze wzoru: 

     𝑍𝑤𝑤 = 𝐾 ∙ (𝑃𝑐 − 𝑃𝑛) 

gdzie: 

Zww – zawartość wody wolnej (%) 

Pc – pole powierzchni nacieku (cm2) 

Pm – pole powierzchni próbki mięsa (cm2) 

 

2.8  Oznaczanie wycieku swobodnego według Honikela (1998), 

Oznaczanie wielkości wycieku swobodnego polegało na pozostawieniu próbki  mięsa w 

naturalnych warunkach podczas chłodniczego przechowywania. 

Przygotowanie próbki: 

Kawałki  mięsa o masie ok. 300 g zważone i zapakowane próżniowo  przechowywane w 

temp. 3oC przez 24 h. 

 

2.9 Wartość wycieku swobodnego,  

Wartość wycieku swobodnego zwanego naturalnym (%) obliczono na podstawie różnicy 

masy próbki przed i po przechowywaniu 

 

2.10  Oznaczanie parametrów barwy mięsa, jej stabilności i różnic 

Przygotowanie próbek: 
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Próbkę  stanowią plastry mięsa o grubości ok. 2,5 cm . 

Pomiaru barwy dokonywano za pomocą aparatu Konica Minolta CR 400 w systemie L*a* b* 

na powierzchni przekroju mięśnia przykładając głowicę kolorymetru . Pomiaru dokonywano 

w 4 miejscach przekroju. Badania wykonano w trzech powtórzeniach Kolorymetr przed 

przystąpieniem do pomiaru skalowano wobec wzorca bieli CR-A43.Z odczytanych 

parametrów barwy obliczano ogólne nasycenie barwy C* i różnice w barwie ΔE.  

Parametry barwy wyrażono wg systematyki CIE (Commision International de LʹEcleairge – 

Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa)  

Parametry barwy L*, a*, b*: 

L* - jasność barwy 

a* - „czerwoność” barwy 

b* - „żółtość” barwy 

Nasycenie barwy C* obliczano ze wzoru: 

C ∗ = 𝑎2  + 𝑏
2

 

 

Różnice barwy pomiędzy próbami przed przechowywaniem (indeks1)i po przechowywaniu 

(indeks2) wyliczono ze wzoru (Konopka i in., 2015): 

ΔE = [(∆𝐿 ) + (∆𝑎 ) + (∆𝑏 )] 

gdzie: 

ΔL – różnica pomiędzy składowymi L* wyznaczonymi dla prób (L*1 – L*2),  

Δa – różnica pomiędzy składowymi a* wyznaczonymi dla próbek (a*1 – a*2),  

Δb – różnica pomiędzy składowymi b* wyznaczonymi dla próbek (b*1 – b*2).  

Przyjęto następującą skalę kolorystyczną [opracowanie własne]: 

 ΔE = (0,0 – 1,0) – różnica niezauważalna,  

ΔE = (1,0 – 2,0) – różnica nieistotna,    

ΔE = (2,0 – 3,5) – różnica niewielka,    

ΔE = (3,5 – 5,0) – różnica istotna,  

ΔE = (5,0 – 7,5) – różnica duża,  

ΔE = (>7,5) – różnica bardzo duża, 
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2.11  Oznaczenie  zawartości peptydów anseryny i karnozyny metodą HPLC 

Zawartość dipeptydów histydynowych, karnozyny oraz anseryny oznaczono metodą 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC przy użyciu chromatografu 

ThermoScientific z wykorzystaniem detektora fluoroscencyjnego FLD Surveyor FL Plus 

Detector przy długości fali wzbudzenia  λ=310, emisji λ=375. Próby przed nastrzyknięciem 

poddano derywatyzacji z wykorzystaniem ftaladialdehydu (OPA) w obecności 2-

merkaptoetanolu. Badania wykonano w trzech powtórzeniach. Sporządzono krzywą 

kalibracyjną metodą wzorca zewnętrznego oraz przeliczono zawartość karnozyny i anseryny 

w rozdzielonych próbach za pomocą programu ChromQuestconcentrationcalculator 5.0  

 
2.12   Oznaczenie wilgotności 

Oznaczenie zawartości wilgotnośći w produktach piekarniczych wykonano metodą 

suszarkową w temp105°C wg. PN-A-74252:1998. Czyste, suche naczynka wagowe z 

przykrywką wstawiono do suszarki nagrzanej do temperatury 105°C, suszono przez około 40 

minut. Po tym czasie zamknięte naczynko, studzono w eksykatorze  do temperatury 

pokojowej. Następnie naczynka ważono. Do zważonego naczynka wagowego odważano 

próbkę produktu piekarniczego. Naczynko wraz z próbką umieszczano w nagrzanej do 

temperatury 105°C suszarce i suszono około 3 godzin do momentu ustalenia się stałej masy. 

 

2.13  Ocena mikrobiologiczna 

Przed przystąpieniem do wykonania oznaczeń mikrobiologicznych pobrano, z 

zachowaniem zasad jałowości, naważki produktów o masie 25 lub10 g. Naważki 25-gramowe 

posłużyły do oznaczenia obecności pałeczek Salmonella spp. iL. monocytogenes w próbkach 

surowej polędwicy wołowej i rostbefie, natomiast naważki 10-gramowe wszystkich badanych 

próbek posłużyły do wykonania oznaczeń liczby bakterii tlenowych mezofilnych. Bakterie 

Salmonellaspp. iL. monocytogenes są wskaźnikami bezpieczeństwa żywności, a liczebność 

bakterii tlenowych mezofilnych informuje o ogólnym zanieczyszczeniu produktu. Oznaczenia 

te wykonano zgodnie z normami PN-EN ISO, których wykaz zamieszczono w spisie 

literatury. Naważki 25 g umieszczano w 225 cm3 odpowiedniej pożywki, stosowanej w etapie 

przednamanżaniaSalmonella spp. lubL. monocytogenes i dalej postępowano zgodnie z 

wytycznymi norm. Naważki 10 g wszystkich produktów umieszczano w jałowych torebkach 

z filtrem, do których wlewano 90 cm3 płynu fizjologicznego i poddano homogenizacji w 

stomacherze typ 400 (Seward Ltd.). Po ujednoliceniu, zawartość przelano przez filtr 
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umieszczony w torebce z powrotem do szklanych butelek.Z tak przygotowanego 

rozcieńczenia 10-1 przygotowano kolejne dziesięciokrotne rozcieńczenia aż do rozc. 10-5, 

zgodnie z obowiązującą normą przygotowania próbek i rozcieńczeń. 

Wybrane rozcieńczenia posiewano metodą wgłębną, nanosząc 1 cm3do jałowych, 

pustych płytek Petriego, zalewano upłynnionym podłożem (agar odżywczy). Płytki 

inkubowano w 30°C przez 72 godz. Po inkubacji liczono wyrosłe kolonie i podawano wyniki 

w jtk/g produktu. 

 

PN-EN ISO 6887–1:2000 „Mikrobiologiażywności i pasz. Przygotowaniepróbek, zawiesiny 

wyjściowej i rozcieńczeńdziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych.Ogólne zasady 

przygotowaniazawiesiny wyjściowej i rozcieńczeńdziesięciokrotnych”; 

PN-EN ISO 6887–2:2005 „Mikrobiologiażywności i pasz. Przygotowanie próbek,zawiesiny 

wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnychdo badań mikrobiologicznych.Część 2 i 4; 

PN-EN ISO 6579:2003+AC:2014-11 „Mikrobiologiażywności i pasz. Horyzontalna 

metodawykrywania Salmonella spp.”; 

PN-EN ISO11290–1:1999/A1:2005 „Mikrobiologiażywności i pasz. Horyzontalna 

metodawykrywania obecności i oznaczania liczbyListeria monocytogenes. Metoda 

wykrywaniaobecności”; 

PN-EN ISO 4833–1:2013–12 „Mikrobiologiałańcucha żywnościowego. Horyzontalnametoda 

oznaczania liczby drobnoustrojów.Część 1. Oznaczanie liczby metodąposiewu zalewowego w 

temperaturze30°C”. 

 

2.14   Ocena jakości sensorycznej wyrobów 

Badania organoleptyczne wyprodukowanych wyrobów dokonano przeprowadzając analizę 

sensoryczną oraz ocenę organoleptyczną (badania konsumenckie).  

Ocenę sensoryczną wyprodukowanych, poddanych sonikacji wyrobów mięsnych i 

piekarniczo-cukierniczych przeprowadził 5-osobowy zespół wybranych oceniających o 

odpowiedniej wrażliwości sensorycznej określonej zgodnie z obowiązującymi normami dla 

tego typu ocen1,2. Analizę sensoryczną przeprowadzono dwukrotnie:  

- w przypadku wyrobów wędliniarskich w ciągu 24h od momentu wyprodukowania oraz po 

30 dniach przechowywania, 
                                                           
1 PN-ISO 3972. Analiza sensoryczna – Metodologia - Metoda sprawdzania wrażliwości sensorycznej, [Sensory analysis – 
Methodology - Metod of investigating sensitivity of taste], 1998. 
2 PN-ISO 8586-1. Analiza sensoryczna - Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających, [Sensory 
analysis - General guidance for the selection, training and monitoring of assessirs], 1996. 
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- w przypadku wyrobów piekarsko-cukierniczych w ciągu 24h od momentu wyprodukowania 

oraz po 9 dniach przechowywania. 

Osoby uczestniczące w ocenie przed przystąpieniem do badań przeszkolono z zakresu 

stosowanej metody oceny sensorycznej, wymagań dla tego rodzaju produktu oraz 

poinstruowano odnośnie bezpośredniego przygotowania do badań, zgodnie z wytycznymi 

normy3. Oceny poszczególnych próbek produktów poddanych sonikacji o częstotliwości 20, 

40 i 100 kHz dokonano metodą skal graficznych w odniesieniu do standardu (próbki 

kontrolnej), z wykorzystaniem strukturowanych skal liniowych. Standard stanowiły 

adekwatne produkty nie poddane sonikacji. W ocenie sensorycznej uwzględniono takie 

wyróżniki jak:  

- kabanosy i kiełbasa: wygląd zewnętrzny, barwa, zapach, kruchość, przeżuwalność, smak i 

ocena ogólnej pożądalności, 

- pieczywo mieszane, pieczywo razowe i bułka grahamka: wygląd zewnętrzny (barwa skórki), 

barwa miękiszu, zapach, elastyczność (stopień odkształcenia przy pierwszym nacisku), 

podatność na żucie (stopie połączenia ze śliną), smak i ocena ogólnej pożądalności, 

- ciasto kruche: wygląd zewnętrzny (barwa skórki), barwa, zapach, kruchość (stopień 

kruchości odczuwalny przy pierwszym ugryzieniu), twardość (opór, jaki stawia próbka przy 

pierwszym ugryzieniu), głośność dźwięku - natężenie dźwięku odbieranego przy 

rozdrobnieniu próbki zębami, głośność dźwięku - natężenie dźwięku odbieranego przy 

przełamaniu próbki w dłoniach, smak i ocena ogólnej pożadalności.  

W analizie sensorycznej do oceny wyglądu zewnętrznego i barwy zastosowano strukturowane 

skale jednobiegunowe, z kolei do oceny pozostałych wyróżników jakości sensorycznej 

zastosowano dwubiegunowe strukturowane skale liniowe.  

Poszczególne skale zobrazowano poniżej. 

Wyroby wędliniarskie 

Skala do oceny wyglądu zewnętrznego: 0 – identyczny ze standardem, 3 – zdecydowanie  

różniący się od standardu. 

Skala do oceny barwy: 0 – identyczna ze standardem, 3 – zdecydowanie  różniąca się od 

standardu. 

Skala do oceny zapachu: -3 – zdecydowanie  mniej intensywny niż standard, 0 – identyczny  

ze standardem, 3 – zdecydowanie  bardziej intensywny niż standard. 

                                                           
3 PN-ISO 6658. Analiza sensoryczna –Metodologia - Wytyczne ogólne [Sensory analysis – Methodology - General guidance], 
1998. 
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Skala do oceny kruchości: -3 – zdecydowanie  mniej kruchy niż standard, 0 – identyczne  ze 

standardem, 3 – zdecydowanie bardziej kruchy niż standard. 

Skala do oceny przeżuwalności: -3 –zdecydowanie  gorzej przeżuwalny niż standard, 0 – 

identyczny  ze standardem, 3 – zdecydowanie  lepiej przeżuwalny niż standard. 

Skala do oceny smaku: -3 – zdecydowanie mniej intensywny niż standard, 0 – identyczny  ze 

standardem, 3 – zdecydowanie bardziej intensywny niż standard. 

Skala do oceny ogólnej - ogólnego wrażenia sensorycznego: -3 – zdecydowanie mniej 

pożądalny niż standard, 0 –identyczny ze standardem, 3 – zdecydowanie bardziej pożądany 

niż standard. 

Wyroby piekarnicze  

Skala do oceny wyglądu zewnętrznego (barwa skórki): 0 – identyczna ze standardem, 5 – 

zdecydowanie  odbiegająca od standardu. 

Skala do oceny barwy miękiszu: 0 – identyczna ze standardem, 5 – zdecydowanie  

odbiegająca od standardu. 

Skala do oceny zapachu: -5 – zdecydowanie  mniej intensywny niż standard, 0 – identyczne  

ze standardem, 5 – zdecydowanie  bardziej intensywny niż standard. 

Skala do oceny elastyczności (stopnia odkształcenia przy pierwszym nacisku): -5 –

zdecydowanie mniej elastyczne niż standard, 0 – identyczne  ze standardem, 5 – 

zdecydowanie  bardziej elastyczne niż standard).  

Skala do oceny podatności na żucie (stopieni połączenia ze śliną: -5 – zdecydowanie mniej 

podatne na żucie niż standard, 0-identyczny ze standardem, 5- zdecydowanie bardziej podatne 

na żucie niż standard) 

Skala do oceny smaku: -5 – zdecydowanie mniej wyrazisty/intensywny niż standard, 0 –

identyczny ze standardem, 5 – zdecydowanie  bardziej wyrazisty niż standard.  

Skala do oceny ogólnej - ogólnego wrażenia sensorycznego: -5 – zdecydowanie niższa, 0 –

identyczna  ze standardem, 5 – zdecydowanie wyższa.  

Wyroby cukiernicze  

Skala do oceny wyglądu zewnętrznego (barwa skórki): 0 – identyczna ze standardem, 5 – 

zdecydowanie  odbiegająca od standardu. 

Skala do oceny zapachu: -5 – zdecydowanie  mniej intensywny niż standard, 0 – identyczne  

ze standardem, 5 – zdecydowanie  bardziej intensywny niż standard. 

Skala do oceny kruchości – stopienia kruchości odczuwalnego przy pierwszym ugryzieniu: -5 

– zdecydowanie mniej kruche niż standard, 0 – identyczne ze standardem, 5 – zdecydowanie 

bardziej kruche niż standard.  
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Skala do oceny twardości - oporu, jaki stawia próbka przy pierwszym ugryzieniu:  -5 – 

zdecydowanie mniejszy opór w porównaniu ze standardem, 0-identyczny ze standardem, 5 – 

zdecydowanie  bardziej większy opór w porównaniu ze standardem) 

Skala do oceny głośność dźwięku - natężenia dźwięku odbieranego przy rozdrobnieniu próbki 

zębami: -5-zdecydowanie bardziej mniejsza w porównaniu ze standardem, 0-identyczna ze 

standardem, 5- zdecydowanie bardziej większa w porównaniu ze standardem. 

Skala do oceny głośność dźwięku – natężenia dźwięku odbieranego przy przełamaniu próbki 

w dłoniach: -5 – zdecydowanie  bardziej mniejsza w porównaniu ze standardem, 0 – 

identyczna  ze standardem, 5 – zdecydowanie bardziej większa w porównaniu ze standardem 

Skala do oceny smaku: -5 – zdecydowanie mniej wyrazisty/intensywny niż standard, 0 –

identyczny ze standardem, 5 – zdecydowanie  bardziej wyrazisty niż standard.  

Skala do oceny ogólnej - ogólnego wrażenia sensorycznego: -5 – zdecydowanie niższa, 0 –

identyczna  ze standardem, 5 – zdecydowanie wyższa.  

W celu określenia stopnia pożądalności wyprodukowanych wyrobów przeprowadzono 

semikonsumencką ocenę wyróżników jakości organoleptycznej. Badania przeprowadzono 

dwukrotnie:  

- w przypadku wyrobów wędliniarskich w ciągu 24h od momentu wyprodukowania oraz po 

30 dniach przechowywania, 

- w przypadku wyrobów piekarsko-cukierniczych w ciągu 24h od momentu wyprodukowania 

oraz po 9 dniach przechowywania. 

W ocenie wyrobów mięsnych zarówno przed jak i po przechowywaniu uczestniczyły 32 

osoby, z kolei w przypadku oceny wyrobów piekarniczo-cukierniczych przed 

przechowywaniem 19 osób, natomiast po przechowywaniu 17 osób. W wyrobach dokonano 

oceny następujących wyróżników jakości: 

- kabanos i kiełbasa: wygląd zewnętrzny, barwę, zapach, kruchość, przeżuwalność,  smak i 

ogólną pożądalność, 

- pieczywo i bułki grahamki: wygląd zewnętrzny, barwa, zapach, przeżywalność, smak i 

ogólną pożądalność, 

- ciastka: wygląd zewnętrzny, barwa, zapach, kruchość, smak i ogólną pożądalność. 

W badaniach zastosowano 10-centymetrowe skale graficzne z następującymi oznaczeniami 

brzegowymi: „bardzo niepożądany” – „bardzo pożądany”, „bardzo mi nie odpowiada: - 

„bardzo mi odpowiada”. Przed przystąpieniem do badań osoby zostały zapoznane ze 

stosowaną skalą. Ocenę przeprowadzono w Katedrze Towaroznawstwa i Badań Żywności 

UWM w Olsztynie.  
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2.15 Badanie tekstury 

Teksturę wyrobów badano za pomocą dwóch testów wykonanych w maszynie 

wytrzymałościowej Multitest 1-i (Mecmesin, West Sussex). Zarówno w teście ściskania jak i 

w teście cięcia określono maksymalną siłę [N] oraz przesunięcie głowicy [mm]. 

 

2.16 Oznaczenie potencjału antyoksydacyjnego 

Potencjał antyoksydacyjny produktów mięsno-wędliniarskich zmierzono zgodnie z metodą 

przedstawioną w pracy „ANTIOXIDANT ACTIVITY APPLYING AN IMPROVED ABTS 

RADICAL CATION DECOLORIZATION ASSAY” autorstwa ROBERTA RE, 

NICOLETTA PELLEGRINI, ANNA PROTEGGENTE, ANANTH PANNALA, MIN YANG 

i CATHERINE RICE-EVANS, która ukazała się w czasopiśmie „Free Radical Biology and 

Medicine” vol. 26 str 1231 – 1237 w 1999 roku. Metoda polega na pomiarze wychwytywania 

rodnika ABTS za pomocą spektrofotometru UV – vis w długości fali 734 nm. Wyniki zostaną 

przedstawione jako równoważna zawartość Troloxu w 1 gramie próbki 

Właściwości przeciwutleniające wyrobów piekarsko-cukierniczych wyznaczono przez 

określenie procentu wygaszania rodnika DPPH tak jak zostało to przedstawione  artykule  

TAŃSKA M., ROSZKOWSKA B., CZAPLICKI S., BOROWSKA E., BOJARSKA J., 

DĄBROWSKA A., 2016. Effect of fruit pomace addition on shortbread cookies to improve 

their physical and nutritional values. Plant Foods for Human Nutrition, 71(3): 307-313. 

2.17 Oznaczenie zawartości fenoli ogółem 

Ogólna zawartość fenoli została oznaczona metodą przedstawioną w artykule TAŃSKA M., 

ROSZKOWSKA B., CZAPLICKI S., BOROWSKA E., BOJARSKA J., DĄBROWSKA A., 2016. Effect of fruit 

pomace addition on shortbread cookies to improve their physical and nutritional values. Plant Foods 

for Human Nutrition, 71(3): 307-313. Metoda wykorzystuje odczynnik  Folin-Ciocalteau 

2.18 Oznaczenie zawartości tłuszczu  

Zawartość tłuszczu w wyrobach mięsnych oznaczono metodą wielokrotnej ekstrakcji zgodnie z normą 

PN-EN ISO 11085:2010. 
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2.19 Oznaczenie zawartości białka 

Białko w produktach mięsnych zostało oznaczone przy użyciu metody Kjeldahla zgodnie z 

zaleceniami PN-75-/A-04018. Wykorzystano aparaturę KjelFlex 360. 

2.20 Oznaczenie współczynnika aktywności wody 

Aktywność wody wyrobów mięsnych została zmierzona za pomocą aparatu Rotornic 

2.21 Oznaczenie współczynnika pH 

Pomiar współczynnika pH przeprowadzono rozcierając 10g wyrobu mięsnego w moździerzy w 

obecności 50 ml wody destylowanej. Otrzymaną zawiesinę przelewano do 100 ml zlewki i 

wykonywano pomiar pH za pomocą pH – metru Adwa dokładności do 0,01 jednostki pH. 

2.22 Oznaczenie zawartości węglowodanów 

Zawartość węglowodanów oznaczono według normy PN-R-54784. Ilość węglowodanów w 

produkcie jest obliczana z wyników oznaczeń białka, tłuszczu i wody 

2.23   Oznaczenie zawartości popiołu  

Popiół w produktach mięsno-wędliniarskich zgodnie z normą ISO 936: 1978, poddając próbki 

pirolizie w piecu muflowym nagrzanym do temperatury 575oC 

Zawartość popiołu całkowitego  w wyrobach piekarsko-cukierniczych oznaczono zgodnie z 

metodą PN – ISO 2171. Próbki ważono i poddawano pirolizie w temperaturze 800oC 

3. WYNIKI I OMÓWIENIE 

3.1  Wartość kaloryczna 

3.1.1 Wartość kaloryczna wyrobów mięsno-wędliniarskich 

Faktyczna wartość ciepła spalania określająca wartość energetyczną badanych wyrobów  

Otrzymane wyniki bezpośrednio po sonikacji oraz po 1 miesięcznym przechowywaniu w 

temperaturze 4±1°C rys. 1.  
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Rys. 1  Ciepło spalania przed i po przechowywaniu wyrobów mięsno-wędliniarskich 

 

Materiał do przechowywania po poddaniu sonikacji ultradźwiękami o częstotliwości 20k Hz, 

40 kHz, 100 kHz oraz materiał odniesienia nie poddany sonikacji był przechowywany w 

opakowaniach próżniowych. 

W przypadku kabanosów i kiełbas ciepło spalania po przechowywaniu maleje. Zmiany te są 

jednak statystycznie nieistotne na poziomie istotności α=0,05. Wyjątkiem jest kiełbasa 

poddana sonikacji ultradźwiękami o częstotliwości 20 kHz. W tym przypadku odnotowano 

istotny statystyczne spadek wartości ciepła spalania z 29,5±1,4 kJ/g do 24,2 ±1,7 kJ/g 

Odmienną tendencję zaobserwowano dla wyrobów mięs. Zarówno w rostbefie jak i w 

polędwicy stwierdzono wzrost wartości ciepła spalania, przy czym różnice nie są istotne 

statystycznie na poziomie istotności α=0,05 
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a. kabanosy     b.  kiełbasy 

 

c. rostbef     d. polędwica 
 

Rys. 2  Wartość ciepła spalania dla poszczególnych wyrobów mięsno-wędliniarskich    
             bezpośrednio po sonikacji. 
 

Pomiary wykonane bezpośrednio po sonikacji wykazały spadek lub brak zmian w wartości 

ciepła spalania w przypadku kabanosów i kiełbas w porównaniu do niesonikowanej próby 

kontrolnej rys (2a, 2b). Dla rostbefu i polędwicy stwierdzono natomiast wzrost tej wartości 

(rys. 2c, 2d). Różnice we wszystkich przypadkach są nieistotne statystycznie na poziomie 

istotności α=0,05. Wyjątek stanowią kabanosy poddane działaniu ultradźwięków o 

częstotliwości 100 kHz dla których zaobserwowano istotny statystycznie spadek wartości 

ciepła spalania w stosunki do próby nie poddanej sonikacji z wartości 29,2±1,4 kJ/g  do 
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26,1±0,3 kJ/g. Jego wartość rośnie wraz ze wzrostem częstotliwości ultradźwięków (rys. 2b, 

2c, 2d).  

 

 

a.  kabanosy     b. kiełbasy 
 

 

c. rostbef     d. polędwica 

 

Rys. 2 Wartość ciepła spalania dla poszczególnych sonikowanych wyrobów mięsno-
wędliniarskich po 1 miesięcznym przechowywaniu. 

 
Po 1 miesięcznym okresie przechowywania wartość ciepła spalania dla kabanosów i kiełbas 

nie wykazała żadnej tendencji uwarunkowanej sonikacją. Odnotowano pewne różnice w jej 

wartości lecz statystycznie nieistotne na poziomie istotności α=0,05 (rys. 3a, 3b). W 
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częstotliwość ultradźwięków, kHz

0 20 40 100

ci
ep

ło
 s

p
al

a
n

ia
, 

J/
g

0

10000

20000

30000

40000

częstotliwość ultradźwięków, kHz

0 20 40 100
ci

ep
ło

 s
p

al
a

n
ia

, 
J/

g

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

częstotliwość ultradźwięków, kHz

0 20 40 100

ci
ep

ło
 s

p
al

a
n

ia
, 

J/
g

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

częstotliwość ultradźwięków, kHz

0 20 40 100

ci
ep

ło
 s

p
al

a
n

ia
, 

J/
g

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000



29 
 

spowodował spadek wartości ciepła spalania w stosunku do próby nie poddanej sonikacji. W 

przypadku polędwicy statystycznie istotny z wartości 25,5±0,2 kJ/g do 22,3±0,2 kJ/g. 

Następnie stwierdzono jej wzrost wraz ze wzrostem częstotliwości sonikacji. W przypadku 

częstotliwości 100 kHz różnica w stosunku do niesonikowanej próby kontrolnej jest 

statystycznie istotna na poziomie α=0,05 zarówno dla rostbefu jak i polędwicy (rys. 3 c, 3d).  

3.1.2. Wartość kaloryczna wyrobów piekarsko-cukierniczych 
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Rys. 1  Ciepło spalania przed i po przechowywaniu wyrobów piekarsko-cukierniczych 

 

Wartość ciepła spalania ciastek kruchych sonikowanych i nie poddanych sonikacji po okresie 

przechowywania istotnie obniżyła się (rys. 1). Wyjątek stanowią ciastka poddane działaniu 
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ultradźwięków o częstotliwości 40kHz dla których spadek ten jest statystycznie nieistotny. W 

przypadku próby kontrolnej spadek wyniósł 4,4±1,4 kJ/g. Dla ciastek sonikowanych 

ultradźwiękami 20kHz i 100kHz odpowiednio 4,0±0,8 kJ/g i 4,6±0,5 kJ/g. 

W przypadku bułek grahamek dla próbki niesonikowanej odnotowano spadek wartości ciepła 

spalania o 2,5±0,5 kJ/g, natomiast dla ciastek poddanych sonikacji wartość ta wzrosła i 

wyniosła dla 20kHz, 40kHz, 100kHz odpowiednio 6,0±1,3 kJ/g, 1,0±0,8 kJ/g i 2,9±0,1 kJ/g. 

Dla chleba mieszanego odnotowano istotne statystycznie zmiany ciepła spalania przy 

częstotliwościach 40kHz i 100kHz, przy czy w pierwszym przypadku wzrost 1,7 kJ/g±0,3 

kJ/g w drugim natomiast spadek o 1,2±0,2 kJ/g. W przypadku chleba żytniego odnotowano 

wzrost ciepła spalania dla próby kontrolnej i po 20kHz sonikacji odpowiednio  1,2±0,3kJ/g i 

1,0±0,4 kJ/g. Natomiast 20kHz i 40kHz sonikacji spowodował wzrost wartości ciepła 

spalania odpowiednio o 4,3±0,5 kJ/g i 3,1±0,3 kJ/g. 

 a. ciastka kruche   

     b. bułki grahamki 
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          c. chleb pszenny mieszany     d. chleb żytni razowy 

Rys. 2.  Wartość ciepła spalania dla poszczególnych wyrobów mięsno-wędliniarskich    
  bezpośrednio po sonikacji 

Wartość ciepła spalania sonikowanych ciastek kruchych bezpośrednio po sonikacji okazała 

się niższa niż w przypadku ciastek nie poddanych sonikacji (rys. 2a). Największy jego spadek 

odnotowana po 40kHz sonikacji i wynosił on 5,6±2,0 kJ/g.  

 

          a. ciastka kruche                b. bułki grahamki 

 

          c. chleb pszenny mieszany                d. chleb żytni razowy 

 

Rys. 3.  Wartość ciepła spalania dla poszczególnych wyrobów mięsno-wędliniarskich    
  bezpośrednio po sonikacji i przechowywaniu 
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W przypadku bułek grahamek 20kHz sonikacja spowodowała wzrost wartości ciepła spalania 

w stosunku do próby kontrolnej o 3,2±1,6 kJ/g (rys.2b). Działanie  pozostałymi 

częstotliwościami spowodowało spadki jego wartości odpowiednio o 2,1±0,9 kJ/g i 5,8±0,8 

kJ/g. Działanie ultradźwięków na chleb pszenny mieszany spowodowało wzrost ciepła 

spalania dla wszystkich częstotliwości. Największą wartość osiągnęło dla częstotliwości 

40kHz (rys. 2c). Podobny skutek stwierdzono dla chleba żytniego razowego (rys. 2d). Jednak 

największą wartość ciepło spalania osiągnęto dla częstotliwości 20kHz. Dla pozostałych 

wartości częstotliwości wartość ciepła spalania  malał, a pozostawała wyższa niż dla próby 

niesonikowanej. 

Przechowywane ciastka kruche poddane sonikacji charakteryzowała niższa niż dla próby 

kontrolnej wartość ciepła spalania (rys. 3a). Największy jej spadek odnotowano dla ciastek 

sonikowanych ultradźwiękami o częstotliwości 100kHz i wynosił on 3,9±1,2 kJ/g. W 

przypadku bułek grahamek statystycznie istotna różnicę wartości ciepła spalania odnotowano 

dla materiału ultradźwiękami o częstotliwości 20kHz i był to wzrost o 11,6 ±1,1 kJ/g. Dla 

chleba mieszanego zmianę wartości ciepła spalania stwierdzono tylko dla materiały o 40kHz 

sonikacji i był to wzrost o 3,3±0,4 kJ/g (rys. 3c). 40kHz sonikacja spowodowała spadek o 

1,5±0,3 kJ/g wartości ciepła spalania w przypadku chleba żytniego (rys. 3.d). 

 

3.2  Wpływ sonikacji i czasu przechowywania na parametry barwy mięsa  

3.2.1  Wpływ sonikacji i czasu przechowywania na parametry barwy mięsa 

Poniżej w Tabeli 5 przedstawiono wyniki dotyczące wpływu sonikacji i czasu 

przechowywania na barwę mięsa wołowego. Badania wskazują, że sonikacja zwiększa 

parametr barwy L*, powodując nieznaczne pojaśnienie tkanki świeżej polędwicy (P) i 

niewielkie zmiany jasności barwy rostbefu (R). 

Czas przechowywania praktycznie nie wpływał na zmianę parametru jasności próbek 

mięsa. Po przechowaniu wartość parametru jasności L* polędwicy wołowej niepoddanej 

sonikacji była najwyższa i wynosiła L*=36,0 zaś próbki (P) poddane przed 

przechowywaniem sonikacji, po okresie 30 dni przechowywania wykazywały niewielki 

pociemnienie do wartości L* rzędu 32,29-35,71.W próbkach rostbefu (R) zaobserwowano 

natomiast niewielkie pojaśnienie barwy próbek sonikowanych względem próbki nie poddanej 

sonikacji. 
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Tabela 5.  Wpływ sonikacji i czasu przechowywania na barwę mięsa  

 
 
 
 
Nazwa 
próbki 

Częstotliwość Barwa 

L* a* b* 
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0 29,22 36,00 16,46 20,80 5,68 9,78 

20 34,80 35,52 14,90 15,42 4,45 8,26 

40 34,11 32,29 17,36 15,01 5,86 7,30 

100 31,09 35,71 15,62 17,78 5,69 6,44 

0 29,47 29,34 15,09 16,17 6,46 7,28 

20 27,02 30,73 12,25 14,95 3,74 7,24 

40 28,05 30,30 12,24 18,04 4,01 7,96 

100 30,96 30,03 13,48 18,55 5,09 8,20 

 

 Kolejną badaną cechą był udział barwy czerwonej w barwie prób (parametr a*). 

Największą wartością tego parametru charakteryzowało się mięso z rostbefu (R) poddane 

sonikacji o częstotliwości  40 kHz. Mniejszy udział barwy czerwonej od próbki niepoddanej 

sonikacji wykazywały pozostałe próbki co należy uznać za niepożądane.  

Udział barwy żółtej określają wartości parametru b*. Największy udział barwy żółtej  

stwierdzono w mięsie niepoddanym sonikacji.  Najmniejszą wartość parametru barwy żółtej 

uzyskano dla rostbefu (R)  b* 3,74.  

Największe nasycenie barwy określane przez parametr nasycenia barwy C* wykazywała 

polędwica świeża (P) poddana sonikacji o częstotliwości 40 kHz i był on wyższa od próbki 

polędwicy nie poddanej sonikacji (Tabela 6). Wszystkie próbki rostbefu poddane sonikacji 

niezależnie od częstotliwości miały niższe wysycenie barwy od próbki wzorcowej (nie 

poddanej sonikacji). 

Zaobserwowano, że wysycenie barwy prób mięsa po 30 dniach przechowywania było 

wyższe niż przed przechowywaniem, przy czym  nie stwierdzono zależności między barwą a 

częstotliwością użytego pola. W celu potwierdzenia pewności związku lub jego wykluczenia 

wyniki należałoby poddać analizie statystycznej 
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Tabela 6.  Wpływ sonikacji i czasu przechowywania na zmianę barwy mięsa  

 
 

Nazwa próbki 

 
Częstotliwość 

 
∆E* 

 

 
C* 

[kHz] 

0 9,04 17,41 22,99 

20 3,92 15,55 17,49 

40 3,31 18,33 16,69 

100 5,16 16,62 18,91 

0 1,36 16,42 17,73 

20 5,77 12,81 16,61 

40 7,37 12,88 19,72 

100 6,02 14,41 20,28 

 

.  

Wyliczone różnice barwy ΔE między próbami przed i po przechowywaniu oceniono 

według schematu: 

ΔE = (0,0 – 1,0) – różnica niezauważalna,  

ΔE = (1,0 – 2,0) – różnica nieistotna,  

ΔE = (2,0 – 3,5) – różnica niewielka,  

ΔE = (3,5 – 5,0) – różnica istotna, 

ΔE = (5,0 – 7,5) – różnica duża, 

ΔE = (>7,5) – różnica bardzo duża, 

Wyniki badań wskazują, że bardzo duże różnice barwy obserwowano dla prób polędwicy 

(P) nie poddawanej przed przechowaniem sonikacji (ΔE= 9,04) i istotne zmiany poddanej 

sonikacji o częstotliwości 100 kHz (ΔE= 5,16) oraz różnice duże dla prób rostbefu  (R) 

poddanego przed przechowaniem sonikacji o częstotliwości 40 kHz  (ΔE= 7,37) 

Istotnym efektem zmian jakości mięsa jest stan związania wody i powiązana z tym 

jasność barwy. Zależy ona od ilości i stopnia utlenienia barwników hemowych. Mięso w 

wyniku utlenowania mioglobiny w pierwszym etapie ulega pojaśnieniu, dopiero w 

następstwie jej utleniania ulega zmianom barwy w kierunku ciemnoczerwonej.  
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3.2.2. Wpływ sonikacji i czasu przechowywania na parametry barwy kiełbas 

Wyniki badań wskazują , że sonikacja o częstotliwości 40 kHz zwiększa parametr L* 

barwy kabanosów (Tabela 7)  powodując nieznaczne pojaśnienie wyrobu (K). Pojaśnienie 

barwy tego rodzaju wyrobu (kabanosy należą do kiełbas suchych) nie jest zjawiskiem 

korzystnym, jednakże występuje w niewielkim stopniu, i nie ma tutaj praktycznego 

znaczenia. 

Tabela 7. Wpływ sonikacji i czasu przechowywania na barwę kiełbas 

 
 
Nazwa próbki 

 
Częstotliwość 

 
Barwa 

L* a* b* 
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Ś
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0 35,37 36,23 11,44 10,21 5,80 6,64 

20 34,52 35,49 11,65 10,14 5,87 6,07 

40 36,15 38,86 11,36 11,20 6,31 6,15 

100 33,31 36,48 11,81 11,54 5,68 6,48 

0 44,68 45,21 12,34 12,60 8,56 8,18 

20 44,89 47,87 12,81 13,98 8,37 9,68 

40 46,54 47,86 12,78 12,94 8,66 9,20 

100 45,78 46,96 12,27 13,53 8,68 8,57 

 

Obserwowany wpływ sonikacji na proporcjonalne pojaśnienie barwy kiełbasy ukraińskiej 

(K) jest zjawiskiem pozytywny. Wartości parametru L* dla prób kiełbas (K)  poddanych 

sonikacji zwiększały się nieznacznie w porównaniu do próby kiełbasy nie poddanej 

sonikacji.  Można zatem wnioskować, że stosowanie sonikacji do tego rodzaju wyrobu może 

być wykorzystane celem poprawy barwy. 

Przechowywanie przez 30 dni prób kiełbasy wpływało korzystnie na pojaśnienie barwy 

(wzrost wartości parametru L*). Nie stwierdzono przy tym wpływu sonikacji na wartość 

tego parametru po okresie przechowywania. 

Parametr czerwoności a* nie ulegał zmianie pod wpływem sonikacji kiełbas i był w miarę 

stabilny. Zaobserwowano natomiast wartości parametru a* dla kiełbasy ukraińskiej po 

przechowaniu, co należy uznać za zjawisko korzystne. Wartość a* parametru czerwoności 
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podczas przechowywania zmniejszała się dla kabanosów (K) w stosunku do prób przed 

przechowaniem co świadczy, że zjawisko to nie zostało zatrzymane.  Obniżenie wartości 

czerwoności parametru a* świadczy o tendencji do szarzenia próbki. Jedynie wartość 

parametru a* bliska zeru jest typowa dla barwy szarej  a wartości dla badanych prób były 

dość duże i nie należy ich uznać za niekorzystne. 

W Tabeli 8 przedstawiono wyniki dotyczące nasycenia barwy kabanosów i kiełbas 

określane przez parametr nasycenia barwy C*.   

Tabela 8.  Wpływ sonikacji i czasu przechowywania na zmianę barwy kiełbas 

 
 
Nazwa próbki 

 
Częstotliwość 

 
∆E* 

 

 
C* 

[kHz] 
0 1,72 12,83 12,18 

20 1,81 13,04 11,82 

40 2,72 12,99 12,78 

100 3,28 13,10 13,23 

0 0,71 15,02 15,03 

20 3,46 15,30 17,01 

40 1,43 15,44 15,88 

100 1,73 15,03 16,02 

 

Wykazano, że sonikacja wpływała w niewielkim stopniu, lecz korzystnie, poprawiając 

wysycenie barwy zarówno kabanosów jak i kiełbasy.  

Stwierdzono, że po 30 dniowym przechowywaniu  kabanosów nie stwierdzono zmian w 

wysyceniu barwy natomiast znaczne wysycenia barwy po przechowaniu wykazywały 

kiełbasy poddane wcześniej sonikacji o częstotliwości 20 i 100 kHz. 

Określając różnice barwy (ΔE) wyrobów przed i po przechowywaniu stwierdzono, że 

jedynie sonikacja kabanosów o częstotliwości 100 kHz i kiełbasy ukraińskiej o 

częstotliwości 20 kHz powodowała niewielkie różnice  (ΔE  w zakresie 2,0 – 3,5) i wynosiły 

one odpowiednio  ΔE= 3,28 oraz ΔE = 3,46). Zarówno brak sonikacji, jak i pozostałe jej 

częstotliwości nie wywoływały zauważalnych zmian w różnicach barwy między wyrobami 

świeżymi i po przechowywaniu.  
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3.3   Wpływ sonikacji i czasu przechowywania na wodochłonność  wyrobów 

3.3.1   Wpływ sonikacji i czasu przechowywania na wodochłonność  mięsa 

Jakość przetwórcza mięsa jest determinowana  przez  takie  właściwości  fizyko-chemiczne,   

jak   wyciek   swobodny,   termiczny i wymuszony.    

Pod pojęciem wodochłonności określa się zdolność utrzymania wody własnej (soku) przez 

mięso ale też zdolność do wchłaniania wody dodanej podczas procesu technologicznego. 

Wodochłonność jest jednym z najważniejszych wskaźników technologicznej przydatności 

mięsa i ważnym parametrem oceny jakości mięsa [Barbera 2009]. Decyduje ona o soczystości 

mięsa, jego właściwościach reologicznych oraz o ubytku masy na skutek obróbki cieplnej 

[Ponce-Alquicira 2007]. 

Woda w mięsie występuje jako woda związana, unieruchomiona i wolna. Największy 

udział w ilości wody całkowitej (80%) stanowi woda unieruchomiona w miofibrylach i błonie 

komórkowej. Pozostały odsetek stanowi woda wolna, której przepływ z tkanki nie jest 

zahamowany. Uważa się, że przydatność technologiczna mięsa jest tym większa, im większą 

część wody w nim stanowi woda związana [Honikel 2009].Wodochłonność i stopień 

zatrzymywania wody przez mięso uzależnione są od szeregu czynników, wśród których 

najważniejszymi są: zawartość białka, stopień rozwinięcia powierzchni kontaktu białka z 

wodą, charakter białka, pH, obecność soli i dodatków wiążących wodę. Dzięki temu 

wodochłonność może zostać zmierzona w ciągu kilku minut lub godziny poprzez uwalnianie 

wody z przestrzeni wewnątrz i zewnątrz komórkowej struktury mięśnia z użyciem sił. Metody 

oceny wodochłonności z wykorzystaniem sił zewnętrznych mogą być realizowane z 

wykorzystaniem różnych technik a do najczęściej stosowanych obecnie zalicza się metodę 

określania wodochłonności metodą Grau-Hamma, która określa zdolność tkanki do 

utrzymania wody własnej pod wpływem stałego obciążenia. 

 Stosowanie sonikacji mięsa wołowego wpływało w zróżnicowany sposób na jego 

wodochłonność (Tabela 1) określaną metodą Grau i Hamma (zdolność zatrzymywania wody 

własnej). Polędwice wołowe (P) poddane sonikacji o różnej częstotliwości pola nie 

wykazywały większego zróżnicowania wartości wodochłonności, która kształtowała się na 

poziomie od 31,08% dla polędwicy sonikowanej polem o częstotliwości  40kHz do 33,71% 

dla polędwicy nie poddanej sonikacji 
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Tabela 1.  Wpływ sonikacji i czasu przechowywania na wodochłonność mięsa 

 

 

 

 

 

. 

Zaobserwowano, że sam fakt sonikacji zwiększał zdolność tkanki mięśniowej do 

zatrzymywania wody własnej (mniejsze wartości wodochłonności). 

Nieco lepsze efekty sonikacji obserwowano dla rostbefu (R). Tutaj sonikacja niezależnie 

od częstotliwości zmniejszała wodochłonność rostbefu, co przekładało się na zdolność 

zatrzymywania wody własnej przez mięśnie. 

Sonikacja wpływała zdecydowanie na wodochłonność mięsa po przechowaniu. Sonikacja 

o częstotliwości 100 kHz wywoływała największą wodochłonność  (41,86%) polędwicy (P) 

(najmniejszą zdolność do zatrzymywania wody własnej) a najmniejszą wodochłonność 

(29,2%)  rostbefu (R) co wiązało się z największą zdolnością utrzymywania wody w przez ten 

mięsień. 

Z przeprowadzonych badań i obserwacji należy wnioskować, że sonikacja i jej 

częstotliwość w zróżnicowany sposób oddziałują na rodzaj mięśnia.  

 
3.3.2  Wpływ sonikacji i czasu przechowywania na wodochłonność  kiełbas 

 
Wodochłonność świeżych kabanosów (KS), średnio dla całej próby (6,26%) była znacznie 

niższa od wodochłonności kiełbasy (KA) – średnio 12,54%, co wynikało z typu i rodzaju 

wyrobu (Tabela 2). Podobne zależności między rodzajami wyrobu zaobserwowano po 

przechowywaniu.  

Kiełbasy (KA) zawierające w swoim składzie więcej wody niż kabanosy (KS) 

charakteryzowały się większymi wartościami wodochłonności niż kabanosy, co świadczy o 

ich mniejszej zdolności do zatrzymywania wody własnej. 

 

 
 
 
Nazwa próbki 

 
 
Częstotliwość 

 
Wodochłonność 

Świeże Po przechowywaniu 

  [kHz] [%] [%] 

0 33,71 39,29 

20 32,53 36,27 

40 31,08 33,82 

100 33,25 41,86 

0 30,27 31,17 

20 28,22 31,51 

40 28,29 33,66 

100 28,96 29,93 
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Tabela 2 Wpływ sonikacji i czasu przechowywania na wodochłonność kiełbas  

 
 
 
Nazwa próbki 

 
 
Częstotliwość 

 
Wodochłonność 

Świeże  
 

Po przechowywaniu  
 

  [kHz] [%] [%] 

0 5,93 5,16 

20 6,20 5,11 

40 5,72 5,50 

100 7,21 7,18 

0 11,19 12,13 

20 11,72 14,76 

40 14,40 14,53 

100 12,87 9,34 

 

Stwierdzono, że sam fakt sonikacji zmniejszał zdolność zatrzymywania wody przez 

kabanosy (KS) i kiełbasy (KA). Najmniejszą zdolność zatrzymywania wody (największa 

wartość wodochłonności) miały kabanosy (KS) zarówno świeże (7,21%) jak i 

przechowywane (7,18%) sonikowane polem o częstotliwości 100 kHz.  Nieco inne zależności 

między częstotliwością sonikacji, a wodochłonnością obserwowano dla kiełbas (KS). W tego 

rodzaju wyrobie największą wodochłonność  (14,40%) kiełbas świeżych obserwowano przy 

sonikacji o częstotliwości 40 kHz natomiast w kiełbasach przechowywanych przy 

częstotliwości 20 i 40 kHZ.  

Wydaje się, że częstotliwość sonikacji ma niewielki wpływ na wodochłonność 

kabanosów, a większy na wodochłonność kiełbas, co wynika ze zróżnicowanego składu 

chemicznego wyrobów. Na bibułę filtracyjną podczas określania wycieku wymuszonego 

metodą Grau-Hamma (pod wpływem przyłożonego obciążenia) przedostaje się woda zawarta 

w badanej próbce oraz tłuszcz i inne elementy takie jak fragmenty tkanki badanej próbki. 

Woda charakteryzuje się najmniejszą lepkością spośród wszystkich elementów próbki dlatego 

przenika najszybciej przez bibułę i tworzy zewnętrzny obszar śladu pozostawionego na bibule 

filtracyjnej. Pozostałe elementy takie jak fragmenty tkanki oraz tłuszcz charakteryzują się 

większą lepkością dlatego ich przemieszczenie wewnątrz bibuły filtracyjnej jest dużo 

mniejsze i obszar śladu pozostawiony przez te składniki próbki jest zbliżony do rozmiaru 

próbki. W przypadku badania wodochłonności prób kiełbas niskie wartości wodochłonności 

wskazują, że głównym składnikiem wycieku był tłuszcz.  
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3.4  Wpływ sonikacji i czasu przechowywania na wyciek swobodny  

3.4.1  Wpływ sonikacji i czasu przechowywania na wyciek swobodny mięsa 

Wyniki analiz wpływu sonikacji oraz czasu przechowywania na wyciek swobodny 

wyrażony jako % wody wolnej zostały przedstawione w Tabeli 3. 

 

 Tabela 3.  Wpływ sonikacji i czasu przechowywania na wyciek swobodny mięsa  

 
 

 
Nazwa próbki 

 
 

Częstotliwość 

 
Wyciek Swobodny 

Świeże Po przechowywaniu 

 [kHz] [%] [%] 

0 1,74 4,00 

20 1,62 7,50 

40 1,30 6,53 

100 2,09 5,31 

0 1,33 3,25 

20 1,43 3,25 

40 1,60 3,76 

100 2,02 3,44 

 

Z danych wynika, że sonikacja o częstotliwości 40 kHz w największym stopniu zmniejszała 

wyciek swobodny polędwicy ekologicznej (P)  po 24 godzinach od uboju (1,30%), co 

świadczy o największej zdolności tej próbki mięsa do zatrzymywania wody niezwiązanej. 

Sonikacja o częstotliwości 100 kHz wywierała największy wpływ na utratę wody przez 

polędwicę świeżą (2,09%) jednakże te próby po 30 dobach przechowywania 

charakteryzowały się największą zdolnością zatrzymywania wody własnej – najmniejszy 

wyciek swobodny (5,31%). Z uzyskanych wyników można zatem wnioskować, że: mięso 

świeże przeznaczone do dłuższego przechowywania (do 30 dni) należy sonikować polem o 

częstotliwości 100kHz. 

Wzrost częstotliwości pola sonikacji rostbefu świeżego (R)  (Tabela 3) zwiększał jego 

wyciek swobodny. Przykładowo wartość wycieku swobodnego rostbefu niepoddanego 

sonikacji wynosiła 1,33%, zaś sonikowanego z maksymalną użytą w badaniach 

częstotliwością zwiększała się do wartości 2,02%. Wielkość wycieku swobodnego zwiększyła 

się po okresie 30 dniowego przechowywania w stosunku do rostbefu świeżego około 2,5 

krotnie. Nie zauważono jednoznacznego wpływu sonikacji na wielkość wycieku swobodnego 

rostbefu przechowywanego. 
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 Rostbef jest elementem tuszy będącym wycinkiem najdłuższego mięśnia  i posiada inną 

budowę histologiczną niż polędwica i pełni również inną rolę przyżyciową.  Mniejsza ilość 

wody niezwiązanej w rostbefie  po przechowywaniu (średnio 3,43%) niż w polędwicy 

(5,83%) świadczy o dość dobrym jej związaniu w wyniku przemian dojrzewania. 

 

3.4.2. Wpływ sonikacji i czasu przechowywania na wyciek swobodny w  
kiełbasach 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabela 4.  Wpływ czasu sonikacji i czasu przechowywania na wyciek swobodny w kiełbasach 

 

Wyniki zerowe lub bardzo niskie wycieku swobodnego wody określonego w kabanosach 

(Tabela 4) wskazują na brak wody niezwiązanej w tym produkcie, co dotyczy zarówno 

produktu świeżego, jak i po 30 dniach przechowywania.  

 

Nieco większe wartości wycieku swobodnego zaobserwowano w kiełbasie. Wartości te 

były jednakże bardzo niskie  i wynosiły od 0,12% (dla kiełbasy świeżej niepoddawanej 

sonikacji) do 0,26%  (dla kiełbasy poddanej sonikacji polem o częstotliwości 40 kHz). W 

badaniach nie stwierdzono wpływu sonikacji na wyciek swobodny kabanosów i kiełbas 

świeżych.  Mimo niewielkich wartości, stwierdzono, że sonikacja obniża  wyciek swobodny 

w kiełbasach przechowywanych.  

Na podstawie przeprowadzonych badań należy przyjąć, że po 30 dniowym przechowywaniu 

kiełbas część wody występuje w formie wolnej i nie jest związana,  co uzależnione jest od 

 
 
Nazwa próbki 

 
 

Częstotliwość 

 
Wyciek swobodny 

 
Świeże 

 
Po przechowywaniu 

 [kHz] [%] [%] 

0 0,00 0,09 

20 0,00 0,00 

40 0,02 0,02 

100 0,00 0,01 

0 0,12 0,64 

20 0,18 0,14 

40 0,26 0,41 

100 0,13 0,24 
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wielu czynników. Do najważniejszych należą: zawartość białka, stopień rozwinięcia 

powierzchni kontaktu białka z wodą, charakter białka, obecność soli i dodatków wiążących 

wodę. 

 

3.5  Wpływ sonikacji i czasu przechowywania na zawartość anseryny i 

karnozyny   

3.5.1 Wpływ sonikacji i czasu przechowywania na zawartość anseryny i 

karnozyny  w mięsie 

Aktywnymi składnikami, które zwróciły uwagę naukowców są dipeptydy karnozyna i 

anseryna, które wykazują właściwości przeciwutleniające wynikające ze zdolności 

wychwytywania wolnych rodników, chelatowania jonów metali i hamowania peroksydacji 

kwasów tłuszczowych. Karnozyna jest dipeptydem zbudowanym z β-alaniny i L-histydyny; 

anseryna natomiast to jej N-metylowa pochodna. Oba dipeptydy występują w znacznych 

ilościach w mięśniach szkieletowych, a także tkankach nerwowych. Zwykle karnozyna 

występuje w postaci lewo-skrętnego izomeru. W organizmie karnozyna jest syntezowana z 

alaniny i histydyny przy udziale specyficznych enzymów, dodatkowo może ona być 

dostarczana wraz z pożywieniem.  

Zawartość anseryny w mięsie wołowym (Tabela 9) nie poddanym działaniom fal  

zawierała się odpowiednio w granicach od  60,97 mg anseryny /100g w polędwicy (P) i 83,67 

mg anseryny /100g w rostbefie (R). 

 

Tabela 9.  Wpływ sonikacji i czasu przechowywania na zawartość anseryny i karnozyny  
                 w mięsie 
 
 
Nazwa próbki 

 
Częstotliwość 

Anseryna Karnozyna 

[mg/100
g mięsa] 

[mg/100g mięsa] [mg/100g 
mięsa] 

[mg/100g mięsa] 

0 60,97 71,15 185,62 257,57 

20 75,75 69,32 243,83 200,21 

40 73,39 58,59 190,08 151,40 

100 55,80 55,23 128,55 251,67 

0 83,61 60,90 273,19 273,93 

20 61,36 77,35 293,67 251,44 

40 79,66 70,82 304,57 322,01 

100 77,64 71,95 280,30 296,13 
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O ile sonikacja i wzrost jej częstotliwości powodowały nieznaczne obniżenia jej 

zawartości w rostbefie (R)  to nie obserwowano takich skutków w jej zawartości w polędwicy 

(P). Obserwowanych zmian nie należy traktować jako destrukcję tego cennego dipeptydu lecz 

jako fluktuacyjne zmiany w poszczególnych częściach elementu pobranego do badań. 

Zawartość karnozyny w mięsie wołowym była zróżnicowana w zależności od rodzaju 

mięśnia i wynosiła 185,62 mg karnozyny/100g polędwicy (P) i 273,19 mg karnozyny/100g  

rostbefu. Na podstawie uzyskanych wyników nie można określić wpływu sonikacji i czasu 

przechowywania na zawartość karnozyny w mięsie. Oba peptydy (anseryna i karnozyna) 

występują w mięsie wołowym jedocześnie przy czym obserwuje się zależność: im mniej 

jednego dipeptydu, tym więcej drugiego. Wynika to z ich budowy chemicznej, którą różnicuje 

jedynie obecność grupy metylowej.  

W porównaniu z innymi tkankami, zwiększoną zawartość anseryny i karnozyny 

obserwuje się w mięśniach szkieletowych [Cornet i Bousset 1999, Peiretti i in. 2011] 

oznaczyli zawartość karnozyny i anseryny w komercyjnie dostępnych mięsach. Wyniki ich 

badań wskazują, iż najwyższą zawartością karnozyny cechuje się wieprzowina i wołowina 

najniższą natomiast mięso z kurczaka i indycze. W przypadku anseryny tendencja jest 

odwrotna, co jest prawdopodobnie związane z konwersją zhydrolizowanej karnozyny do 

anseryna. Autorzy [Peiretti i in. 2011]  podają, że zawartość anseryny w wołowinie wynosi 

100-280 mg/100g zaś karnozyny znacznie więcej 1220-1490 mg.  

Nie należy wnioskować, że pod wpływem pola wysokiej częstotliwości peptydy te ulegają 

destrukcji na aminokwasy, z których są zbudowane tj.  β-alaniny i L-histydyny.  

Zmiany zawartości tych dipeptydów po przechowaniu mogą wynikać natomiast z 

przemian biochemicznych w czasie dojrzewania i aktywności enzymów proteolitycznych. 

 
3.5.2  Wpływ sonikacji i czasu przechowywania na zawartość anseryny i 

karnozyny w kiełbasach 

 
Powszechnie mięso i przetwory mięsne nie są zwykle postrzegane jako źródło substancji 

bioaktywnych, a raczej jako produkty dostarczające białka, witamin i składników 

mineralnych. Badania wskazują, że w mięsie zwierząt domowych i dzikich do związków 

bioaktywnych należą m.in.: L-karnityna, tauryna, anseryna, karnozyna, koenzym Q10, 

glutation, bioaktywne peptydy, CLA, kreatyna czy żelazo hemowe. Posiadają ważne dla 

organizmu człowieka właściwości antyoksydacyjne oraz buforujące. Wychwytują one wolne 

rodniki i działają, jako chelatory metali. Dlatego też wpływają na zmniejszenie zmian 
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prowadzących do starzenia się organizmu człowieka i zmian chorobowych [Jaśkiewicz i in. 

2012]. 

Poniżej w Tabeli 10 przedstawiono wyniki dotyczące wpływu sonikacji i czasu 

przechowywania zna zawartość  aktywnych dipeptydów w kiełbasach 

Tabela 10.  Wpływ sonikacji i czasu przechowywania na zawartość anseryny i karnozyny w  

kiełbasach 

 

Wyniki badań wskazują że zawartość  anseryny w kabanosach i kiełbasie zbliżone 

były do zawartości tych dipeptydów w surowcach mięsnych. Zaobserwowano, że ilość 

anseryny w kiełbasie ukraińskiej wynosiła średnio 53,2 mg anseryny/100g produktu i była o 

około 20% niższa niż w kabanosach co wynika z różnej zawartości suchej masy w tych 

produktach. Badania wykazały, że ilość karnozyny w analizowanych produktach była 4-5 

krotnie wyższa niż anseryny. Stwierdzono, że w kabanosach znajduje się  o około 17% 

karnozyny więcej iż w kiełbasie ukraińskiej, zawierającej większe ilości wody niż kabanosy. 

Nie stwierdzono wpływu częstotliwości pola i czasu przechowywania na zawartość bądź 

zmiany zawartości anseryny i karnozyny w badanych kabanosach i kiełbasie 

Według badań Aristoy i Toldra [2004] karnozyna i anseryna wykazują stabilność 

podczas obróbki termicznej dlatego ważne jest również określenie ich zawartości w wyrobach 

takich jak kiełbasy, które mogą być dość dobrym źródłem aktywnych dipeptydów. Karnozyna 

i anseryna odgrywają kluczową rolę w tkance mięśniowej jako bufor pH, wykazują ponadto 

właściwości antyoksydacyjne i przeciwstarzeniowe. Blokują powstawanie zaawansowanych 

 
 
 
Nazwa próbki 

 
Częstotliwość 

Anseryna Karnozyna 

[mg/100g 
mięsa] 

[mg/100g mięsa] [mg/100g 
mięsa] 

[mg/100g mięsa] 

0 64,0 62,7 294,3 239,7 
20 65,3 69,1 303,3 307,3 
40 57,8 63,9 259,9 300,8 

100 70,2 67,6 328,0 301,6 
0 52,3 55,4 267,9 209,5 

20 52,1 52,0 252,5 254,9 
40 53,7 63,6 272,5 251,0 

100 54,4 60,7 247,6 276,8 
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(końcowych) produktów glikacji AGE (Advanced Glycation End-Products), które są 

markerami ryzyka chorób patofizjologicznych (arterioskleroza, Alzheimer, katarakta, 

cukrzyca) [Reddy i in.2005]. Karnozyna i anseryna tworzą także z jonami niektórych metali 

kompleksy, wykazujące różne funkcje biologiczne, np. hamujące wzrost Helicobacterpylori 

(kompleks karnozyny z Zn [Matsukura, Tanaka 2000]. 

 

3.6  Zmiany wilgotności wyrobów w trakcie przechowywania 

3.12.1 wyroby mięso-wędliniarskie 

W przypadku kiełbasy (KA), rostbefu (R) i polędwicy (P) nie odnotowano statystycznie 

istotnych różnic w wartości wilgotności po 30 dniowym okresie przechowywania.(rys. 1).  

Rodzaj wyrobu/czestotliwość ultradźwięków, kHz
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Rys. 1  zmiany wilgotności wyrobów mięsno-wędliniarskich w trakcie przechowywania 
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Istotne różnice odnotowano natomiast dla kabanosów przechowywanych w stosunku do 

świerzych. Statystycznie istotne, na poziomie istotności α=0,05, wzrosty wartości wilgotności 

stwierdzono dla kabonosów nie poddanych sonikacji oraz poddanych sonikacji o 

częstotliwościach 20 kHz i 100 kHz. Wzrosty odpowiednio wynosiły z 38,4±0,2% do 

42,1±0,2%, z 39,2±0,1% do 46,6±0,1% oraz z 38,8±0,2% do 44,9±0,2%. 

 

        

 

 

a.  kabanos     b. kiełbasa 

 

      c. rostbef     d. polędwica 
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Rys. 2  Wilgotność wyrobów mięsno-wędliniarskich bezpośrednio po sonikacji 

Nie stwierdzono statystycznie  istotnego wpływ oddziaływania ultradźwięków bezpośrednio 

po sonikacji na wilgotność wyrobów mięsno-wędliniarskich (rys. 2b, 2c, 2d). Wyjątek 

stanowią kabanosy poddane sonikacji ultradźwiękami o częstotliwości 40 kHz (rys. 2a). W 

tym przypadku odnotowano wzrost wilgotności w stosunku do próby kontrolnej z wartości 

38,4±0,2 % do 46,0±0,1 %. 

 

 

       a. kabanos     b. kiełbasa 

 

 

        c. rostbef      d. polędwica 

Rys. 3  Wilgotność wyrobów mięsno-wędliniarskich po 30 dniowym okresie przechowywania 
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Po 30 dniowym okresie przechowywania statystycznie istotny wpływ sonikacji  w stosunku 

do materiału nie poddanego sonikacji stwierdzono w przypadku kabanosów sonikowanych 

ultradźwiękami o częstotliwości 20 kHz, 40 kHz i 100 kHz. Wzrost wynosił odpowiednio 

46,6±0,1 %, 44,9±0,2 % i 44,96±0,1 % w stosunku do 426±0,2 % (rys. 3a). Spadek wartości 

wilgotności odnotowano natomiast dla kiełbasy poddanej polu ultradźwiękowemu o 

częstotliwości 100 kHz i rostbefu sonikowanemu polem o częstotliwości 20 kHz (rys. 3b, 3c). 

Wyniósł on odpowiednio 56,2±0,3 % w stosunku do próby kontrolnej (58,3±0,1%) oraz 

72,7±0,8 % w stosunku do próby kontrolnej (75,5±0,3 %). 

3.6.2  wyroby piekarniczo-cukiernicze  

Przechowywanie wyrobów piekarsko cukierniczych spowodowało spadki ich wilgotności w 

przypadku chleba mieszanego, chleba żytniego i bułek grahamek oraz jej wzrost dla ciastek 

kruchych (rys. 1). Z wyjątkiem różnic średnich wartości wilgotności dla ciasta kruchego 

poddanego sonikacji 20 kHz pozostałe różnice są statystycznie istotnie na poziomie istotności 

α=0,05. 

W przypadku chleba mieszanego niezależnie od zastosowanej częstotliwości ultradźwięków 

oraz dla próby niesoniokowanej spadek ten wynosił średnio 2,9±0,4%. Dla sonikowanego 

chleba  żytniego spadki wilgotności są mniejsze niż dla chleba nie poddanego sonikacji. Dla 

częstotliwości  20 kHz, 40 kHz i 100 kHz wynoszą odpowiednio 4,0±0,9%, 3,5±0,5% i 

3,3±0,8%. W przypadku bułek grahamek spadki wilgotności są znacznie większe, a ich 

wartość malej wraz ze wzrostem częstotliwości. Spadki te są większe w stosunku do próby 

kontrolnej. 
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Rodzaj wyrobu/częstotliwość ultradźwięków, kHz
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Rys. 1  Wartość wilgotności wyrobów piekarsko-cukierniczych przed i po okresie 

przechowywania 

W przypadku chleba mieszanego niezależnie od zastosowanej częstotliwości ultradźwięków 

oraz dla próby niesoniokowanej spadek ten wynosił średnio 2,9±0,4%. Dla sonikowanego 

chleba  żytniego spadki wilgotności są mniejsze niż dla chleba nie poddanego sonikacji. Dla 

częstotliwości  20 kHz, 40 kHz i 100 kHz wynoszą odpowiednio 4,0±0,9%, 3,5±0,5% i 

3,3±0,8%. W przypadku bułek grahamek spadki wilgotności są znacznie większe, a ich 

wartość malej wraz ze wzrostem częstotliwości. Spadki te są większe w stosunku do próby 

kontrolnej. Spadek wilgotności dla próbki nie poddanej działaniu ultradźwięków wyniósł 

10,65±0,8%. Dla bułek sonikowanych ultradźwiękami 20 kHz, 40 kHz i 100 kHz 

odpowiednio 11,7±0,4%, 12,5±0,8% i 12,5±1,2%. W przypadku ciastek kruchych 



50 
 

niesonikowanych oraz sonikowanych ultradźwiękami o częstotliwości 40 kHz i 100 kHz 

odnotowano wzrosty wartości wilgotności materiału. I tak dla próby kontrolnej wzrost 

wynosił 1,1±0,8%, a dla sonikacji 100 kHz 0,6±0,5%. Natomiast dla sonikacji 40 kHz 

wartość wilgotności wzrosła, aż o 6,9±1,0%. 

 

        a. chleb pszenno mieszany      b. chleb żytni razowy 

 

        c. ciastka kruche        d. bułki grahamki 

 

Rys. 2. Wartość wilgotności poszczególnych wyrobów piekarsko-cukierniczych  
bezpośrednio po sonikacji 
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Nie odnotowano statystycznie istotnych różnic wilgotności chleba pszenno mieszanego, 

chleba żytniego razowego i bułek grahamek bezpośrednio po sonikacji w stosunku do prób 

kontrolnych (rys. 2a, 2b, 2d). Sonikacja ultradźwiękami o częstotliwościach 20 kHz i 100 kHz 

ciasta kruchego spowodowała istotny wzrost wilgotności odpowiednio o 1,7±1,0% i 

2,05±0,5% (rys 2c). 

 

 

        a. chleb pszenno mieszany      b. chleb żytni razowy 

 

        c. ciastka kruche        d. bułki grahamki 

 

Rys. 3. Wartość wilgotności poszczególnych wyrobów piekarsko-cukierniczych  
bezpośrednio po sonikacji oraz okresie przechowywania 
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Po założonym okresie przechowywania nie stwierdzono istotnych różnic wartości wilgotności 

chleba pszennego mieszanego (rys. 3a) poddanego działaniu ultradźwięków zarówno w 

stosunku do próby kontrolnej jak i dla poszczególnych częstotliwości. W przypadku chleba  

żytniego razowego w stosunku do próby kontrolnej wilgotność wzrosła średnio o 4,0±0,8 % 

(rys. 3b). Sonikacja ultradźwiękami o częstotliwości 40 kHz ciasta kruchego spowodowała 

wzrost wilgotności o 5,11±1,1 % (rys. 3c). Nadźwiękawianie ciasta na bułki grahamki 

powoduje spadek ich wilgotności wraz ze wzrostem częstotliwości. Widoczny trend jest 

jednak nieistotny statystycznie. 

 

3.7  Ocena mikrobiologiczna 

3.7.1  Wyroby mięsno-wędliniarskie 

Uzyskane wyniki badań przedstawiono w tabelach 1A, 1B, 2A i 2B oraz na rysunkach 1 i 2. 

Tabela 1A. Wyniki analizy mikrobiologicznej mięsa bezpośrednio po sonikacji. 

Próbka/kHz Liczba bakterii 
tlenowych mezofilnych 

[jtk/g] (log) 

Redukcja liczby bakterii 
[log (jtk/g)] 

Polędwica (P)/0 3,80 x 105 
Polędwica (P)/0 5,67 x 105 
Polędwica (P)/0 1,20 x 106 

średnia 
odchylenie standardowe 

7,16 x 105 (5,85) 
3,51 x 105 

Polędwica (P)/20 3,00 x 105 
Polędwica (P)/20 4,10 x 105 
Polędwica (P)/20 5,60 x 105 

średnia 
odchylenie standardowe 

4,23 x 105 (5,63) 
1,06 x 105 

Polędwica (P)/40 1,03 x 106 
Polędwica (P)/40 9,89 x 105 
Polędwica (P)/40 1,40 x 106 

średnia 
odchylenie standardowe 

1,14 x 106 (6,06) 
1,85 x 106 

Polędwica (P)/100 1,63 x 106 
Polędwica (P)/100 1,91 x 106 
Polędwica (P)/100 5,10 x 106 

średnia 
odchylenie standardowe 

2,88 x 106 (6,46) 
1,57 x 106 

Rostbef (R)/0 1,22 x 106 
Rostbef (R)/0 1,45 x 106 
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średnia 
odchylenie standardowe 

1,33 x 106 (6,12) 
1,15 x 105 

Rostbef (R)/20 1,65 x 105 
Rostbef (R)/20 1,78 x 105 

średnia 
odchylenie standardowe 

1,71 x 105 (5,23) 
6,50 x 103 

Rostbef (R)/40 2,25 x 106 
Rostbef (R)/40 2,69 x 106 

średnia 
odchylenie standardowe 

2,47 x 106 (6,39) 
2,20 x 105 

Rostbef (R)/100 8,47 x 106 
Rostbef (R)/100 7,32 x 106 

średnia 
odchylenie standardowe 

7,89 x 106 (6,90) 
5,75 x 105 

Pałeczki Salmonella sp. i L. monocytogenes nie obecne w 25g produktu we wszystkich 
badanych próbkach mięs.  
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Tabela 1B. Wyniki analizy mikrobiologicznej mięsa po miesiącu przechowywania. 

Próbka/kHz Liczba bakterii 
tlenowych mezofilnych 

[jtk/g] (log) 

Różnica liczebności bakterii 
[log (jtk/g)] 

Polędwica (P)/0 1,75 x 107 
Polędwica (P)/0 2,55 x 107 
Polędwica P)/0 4,20 x 108 

średnia 
odchylenie standardowe 

1,45 x 108 (8,16) 
1,88 x 107 

Polędwica (P)/20 1,25 x 107 
Polędwica (P)/20 1,65 x 107 
Polędwica (P)/20 5,52 x 106 

średnia 
odchylenie standardowe 

1,15 x 107 (7,06) 
4,54 x 106 

Polędwica (P)/40 9,00 x 106 
Polędwica (P)/40 1,05 x 107 
Polędwica (P)/40 1,00 x 108 

średnia 
odchylenie standardowe 

3,98 x 107 (7,60) 
4,25 x 106 

Polędwica (P)/100 2,80 x 107 
Polędwica (P)/100 3,10 x 107 
Polędwica (P)/100 1,80 x 108 

średnia 
odchylenie standardowe 

7,97 x 107 (7,90) 
7,09 x 107 

Rostbef (R)/0 1,88 x 107 
Rostbef (R)/0 3,10 x 107 

średnia 
odchylenie standardowe 

2,49 x 107 (7,40) 
6,10 x 106 

Rostbef (R)/20 2,30 x 106 
Rostbef (R)/20 2,89 x 106 

średnia 
odchylenie standardowe 

2,59 x 106 (6,41) 
 2,95 x 105 

Rostbef (R)/40 2,48 x 107 
Rostbef (R)/40 3,42 x 107 

średnia 
odchylenie standardowe 

2,95 x 107 (7,47) 
4,70 x 106 

Rostbef (R)/100 1,32 x 107 
Rostbef (R)/100 4,17 x 107 

średnia 
odchylenie standardowe 

2,74 x 107 (7,44) 
1,42 x 107 

 

Pałeczki Salmonella sp. i L. monocytogenes nie obecne w 25g produktu we wszystkich 
badanych próbkach mięs.  
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Tabela 2A. Wyniki analizy mikrobiologicznej kiełbas bezpośrednio po sonikacji. 

Próbka/kHz Liczba bakterii 
tlenowych mezofilnych 

[jtk/g] / (log) 

Redukcja liczby bakterii 
[log (jtk/g)] 

Kiełbasa  (KA)/0 2,90 x 104 
Kiełbasa  (KA)/0 3,20 x 104 
Kiełbasa  (KA)/0 3,34 x 104 

średnia 
odchylenie standardowe 

3,15 x 104 (4,50) 
1,83 x 103 

Kiełbasa  (KA)/20 3,40 x 104 
Kiełbasa  (KA)/20 3,95 x 104 
Kiełbasa  (KA)/20 3,87 x 104 

średnia 
odchylenie standardowe 

3,74 x 104 (4,57) 
2,42 x 103 

Kiełbasa  (KA)/40 1,35 x 104 
Kiełbasa  (KA)/40 1,74 x 104 
Kiełbasa  (KA)/40 2,15 x 104 

średnia 
odchylenie standardowe 

1,66 x 104 (4,22) 
3,26 x 103 

Kiełbasa  (KA)/100 9,25 x 103 
Kiełbasa  (KA)/100 7,42 x 103 
Kiełbasa  (KA)/100 8,13 x 103 

średnia 
odchylenie standardowe 

8,27 x 104 (3,92) 
7,53 x 102 

Kabanosy (KS)/0 3,85 x 104 
Kabanosy (KS)/0 3,65 x 104 
Kabanosy (KS)/0 3,21 x 104 

średnia 
odchylenie standardowe 

3,57 x 104 (4,55) 
2,67 x 103 

Kabanosy (KS)/20 3,30 x 104 
Kabanosy (KS)/20 3,27 x 104 
Kabanosy (KS)/20 3,42 x 104 

średnia 
odchylenie standardowe 

3,33 x 104 (4,52) 
6,48 x 102 

Kabanosy (KS)/40 1,90x 104 
Kabanosy (KS)/40 1,86 x 104 
Kabanosy (KS)/40 1,95 x 104 

średnia 
odchylenie standardowe 

1,89 x 104 (4,28) 
 3,68 x 102 

Kabanosy (KS)/100 1,30 x 103 
Kabanosy (KS)/100 1,52 x 103 
Kabanosy (KS)/100 1,25 x 103 

średnia 
odchylenie standardowe 

1,36 x 103 (3,13) 
1,17 x 102 
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Tabela 2B. Wyniki analizy mikrobiologicznej kiełbas po miesiącu przechowywania. 

Próbka/kHz Liczba bakterii 
tlenowych mezofilnych 

[jtk/g] (log) 

Różnicaliczebnościbakterii 
[log (jtk/g)] 

Kiełbasa  (KA)/0 3,78 x 107 
Kiełbasa  (KA)/0 2,79 x 107 
Kiełbasa  (KA)/0 3,23 x 107 

średnia 
odchylenie standardowe 

3,27 x 107 (7,51) 
4,04 x 106 

Kiełbasa  (KA)/20 6,75 x 107 
Kiełbasa  (KA)/20 5,26 x 107 
Kiełbasa  (KA)/20 6,11 x 107 

średnia 
odchylenie standardowe 

6,04 x 107 (7,78) 
6,10 x 106 

Kiełbasa  (KA)/40 5,05 x 107 
Kiełbasa  (KA)/40 4,75 x 107 
Kiełbasa  (KA)/40 4,98 x 107 

średnia 
odchylenie standardowe 

4,93 x 107 (7,69) 
1,28 x 106 

Kiełbasa  (KA)/100 3,20 x 107 
Kiełbasa  (KA)/100 2,86 x 107 
Kiełbasa  (KA)/100 2,98 x 107 

średnia 
odchylenie standardowe 

3,01 x 107 (7,48) 
1,41 x 106 

Kabanosy (KS)/0 5,65 x 106 
Kabanosy (KS)/0 5,15 x 106 
Kabanosy (KS)/0 4,99 x 106 

średnia 
odchylenie standardowe 

5,26 x 106 (6,72) 
2,81 x 105 

Kabanosy (KS)/20 1,38 x 105 
Kabanosy (KS)/20 1,17 x 105 
Kabanosy (KS)/20 1,22 x 105 

średnia 
odchylenie standardowe 

1,26 x 105 (5,10) 
8,96 x 103 

Kabanosy (KS)/40 5,75 x 104 
Kabanosy (KS)/40 5,23 x 104 
Kabanosy (KS)/40 5,05 x 104 

średnia 
odchylenie standardowe 

5,34 x 104 (4,72) 
2,97 x 103 

Kabanosy (KS)/100 3,50 x 104 
Kabanosy (KS)/100 3,42 x 104 
Kabanosy (KS)/100 3,61 x 104 

średnia 
odchylenie standardowe 

3,51 x 104 (4,54) 
7,79 x 102 

 

Uzyskane wyniki badań przedstawiono w tabelach 1A, 1B, 2A i 2B oraz na rysunkach 1 i 2. 

Zastosowanie sonikacji w przypadku mięsa wołowego (polędwica, rostbef) spowodowało 
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obniżenie liczebności bakterii tlenowych mezofilnych jedynie przy częstotliwości 20 kHz. W 

próbkach polędwicy wołowej liczba bakteriiobniżyła się o 0,2 log (o 41%), a w próbkach 

rostbefu liczba ta obniżyła się o 0,9 log (o 87%). Przy częstotliwościach 40 i 100 kHz 

obserwowano natomiast wzrost liczebności bakterii odpowiednio powyżej wartości 

wyjściowych o 0,2 i 0,6 log w przypadku polędwicy i o 0,3 i 0,8 log w przypadku rostbefu 

(Tab. 1A, Rys. 1). Przyczyną zwiększania się liczby bakterii w tych próbkach może 

byćpowodowane działaniem ultradźwięków rozbijanie naturalnych skupisk bakterii na 

pojedyncze komórki. Dolatowski i in. (2007) podaje, że ultradźwięki są wykorzystywane do 

dyspersji agregatów różnych materiałów. Pałeczki Salmonella spp. iL. monocytogenes były 

nie obecne w 25g żadnej z badanych próbek mięs w 25 g. 

W przypadku wędlin (kiełbasa „ukraińska”, kabanosy) skuteczność sonikacji była większa, 

ale przy wyższych wartościach częstotliwości. Przy 40 kHz liczba bakterii tlenowych 

mezofilnych w próbkach kiełbasy i kabanosów zmniejszyła się odpowiednio o 0,28 i 0,24 log, 

a przy 100 kHz – o 0,58 i 1,42 log (Tab. 2A, Rys. 1).  Dolatowski i Stasiak (2002) badając 

wpływ ultradźwięków wykazali większą redukcję liczby bakterii tlenowych mezofilnych. 

Przy częstotliwości 25kHz oddziałującej przez 2 min. w surowym mięsie wołowym 2h po 

uboju, liczba ta zmniejszyła się z 5x105 do 4x104jtk/g, czyli o 1,1 log.Stasiak i in. (2007) 

uzyskali jeszcze większy efekt redukcji liczby bakterii, bo aż o 1,8 log poddając działaniu 

ultradźwięków o częstotliwości  40 kHzprzez 6 min.skrzydełka drobiowe. Natomiast Sams i 

Feria (1991) stosując sonikację 47 kHz tuszek brojlerów nie wykazali redukcjiliczby bakterii 

tlenowych mezofilnychbezpośrednio po sonikacji jak i po 7 i 14 dniach przechowywania. 

Po miesiącu przechowywania we wszystkich próbkach poddanych sonikacji 

obserwowano wzrost liczebności bakterii. W próbkach mięs poddanych działaniu 20 kHz 

uzyskany efekt redukcji ich liczby utrzymałsię. Liczba bakterii tlenowych mezofilnych była 

niższa o 1 log zarówno w próbkach polędwicy jak i rostbefu. Przy częstotliwościach 40 i 100 

kHz w próbkach polędwicy liczba bakterii była niższa odpowiednio o 0,56 i 0,26 log a w 

próbkach rostbefu nieznacznie wyższa niż w próbkach kontrolnych (Tab. 1B, Rys. 2).  W 

próbkach wędlin utrzymanie się efektu redukcji liczebności bakterii obserwowano w 

przypadku kabanosów. Liczebność bakterii w próbkach poddanych działaniu 20, 40 i 100 kHz 

była niższa odpowiednio o 1,62; 2,0 i 2,18 log niż w próbkach nie sonikowanych. W 

przypadku kiełbasy liczebność ta kształtowała się we wszystkich próbkach (sonikowanych i 

niesonikowanych) kształtowała się na podobnym poziomie rzędu 3,01-6,04 x 107jtk/g. 
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3.7.2  Wyroby piekarsko-cukiernicze 

Uzyskane wyniki badań przedstawiono w tabelach 3 i 4 oraz na rysunkach 3 i 4. 

Tabela 3. Wyniki analizy mikrobiologicznej pieczywa bezpośrednio po sonikacji. 

Próbka/kHz Liczba bakterii 
tlenowych mezofilnych 

[jtk/g] (log) 

Redukcja liczby bakterii 
[log (jtk/g)] 

Pieczywo mieszane (ChM)/0 2,30 x 102 
Pieczywo mieszane (ChM)/0 2,45 x 102 
Pieczywo mieszane (ChM)/0 1,92 x 102 

średnia 
odchylenie standardowe 

2,22 x 102 (2,35) 
2,23 x 101 

Pieczywo mieszane (ChM)/20 1,52 x 103 
Pieczywo mieszane (ChM)/20 1,72 x 103 
Pieczywo mieszane (ChM)/20 1,39 x 103 

średnia 
odchylenie standardowe 

1,54 x 103 (3,19) 
1,36 x 102 

Pieczywo mieszane (ChM)/40 1,30 x 102 
Pieczywo mieszane (ChM)/40 1,45 x 102 
Pieczywo mieszane (ChM)/40 1,10 x 102 

średnia 
odchylenie standardowe 

1,28 x 102 (2,10) 
1,43 x 101 

Pieczywo mieszane (ChM)/100 6,00 x 101 
Pieczywo mieszane (ChM)/100 4,90 x 101 
Pieczywo mieszane (ChM)/100 7,80 x 101 

średnia 
odchylenie standardowe 

6,23 x 101 (1,79) 
1,19 x 101 

Pieczywo żytnie (ChŻ)/0 9,00 x 101 
Pieczywo żytnie (ChŻ)/0 5,30 x 101 
Pieczywo żytnie (ChŻ)/0 9,90 x 101 

średnia 
odchylenie standardowe 

8,07 x 101 (1,91) 
1,99 x 101 

Pieczywo żytnie (ChŻ)/20 4,90 x 102 
Pieczywo żytnie (ChŻ)/20 3,89 x 102 
Pieczywo żytnie (ChŻ)/20 5,40 x 102 

średnia 
odchylenie standardowe 

4,73 x 102 (2,67) 
6,28 x 101 

Pieczywo żytnie (ChŻ)/40 8,20 x 102 
Pieczywo żytnie (ChŻ)/40 8,49 x 102 
Pieczywo żytnie (ChŻ)/40 8,07 x 102 

średnia 
odchylenie standardowe 

8,25 x 102 (2,92) 
1,75 x 101 

Pieczywo żytnie (ChŻ)/100 1,10 x 102 
Pieczywo żytnie (ChŻ)/100 1,42 x 102 
Pieczywo żytnie (ChŻ)/100 1,13 x 102 
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średnia 
odchylenie standardowe 

1,22 x 102 (2,09) 
1,14 x 101 

Kruche ciasto (K)/0 2,51 x 103 
Kruche ciasto (K)/0 3,35 x 103 
Kruche ciasto (K)/0 2,10 x 103 

średnia 
odchylenie standardowe 

2,65 x 103 (3,42) 
5,20 x 102 

Kruche ciasto (K)/20 1,25 x 103 
Kruche ciasto (K)/20 1,01 x 103 
Kruche ciasto (K)/20 1,81 x 103 

średnia 
odchylenie standardowe 

1,35 x 103 (3,13) 
3,35 x 102 

Kruche ciasto (K)/40 8,10 x 102 
Kruche ciasto (K)/40 8,70 x 102 
Kruche ciasto (K)/40 7,90 x 102 

średnia 
odchylenie standardowe 

8,23 x 102 (2,91) 
3,39 x 101 

Kruche ciasto (K)/100 6,80 x 102 
Kruche ciasto (K)/100 6,45 x 102 
Kruche ciasto (K)/100 6,99 x 102 

średnia 
odchylenie standardowe 

6,75 x 102 (2,83) 
2,24 x 101 

Bułki grahamki (G)/0 2,22 x 105 
Bułki grahamki (G)/0 1,97 x 105 
Bułki grahamki (G)/0 2,32 x 105 

średnia 
odchylenie standardowe 

2,17 x 105 (5,33) 
1,47 x 104 

Bułki grahamki (G)/20 2,28 x 105 
Bułki grahamki (G)/20 3,13 x 105 
Bułki grahamki (G)/20 1,25 x 105 

średnia 
odchylenie standardowe 

2,22 x 105 (5,35) 
7,69 x 104 

Bułki grahamki (G)/40 2,40 x 104 
Bułki grahamki (G)/40 2,12 x 104 
Bułki grahamki (G)/40 3,11 x 104 

średnia 
odchylenie standardowe 

2,54 x 104 (4,40) 
4,17 x 103 

Bułki grahamki (G)/100 7,00 x 102 
Bułki grahamki (G)/100 5,40 x 102 
Bułki grahamki (G)/100 8,60 x 102 

średnia 
odchylenie standardowe 

7,00 x 102 (2,84) 
1,30 x 102 

 

  



61 
 

Tabela 4. Wyniki analizy mikrobiologicznej pieczywa po przechowywaniu. 

Próbka/kHz Liczba bakterii 
tlenowych mezofilnych 

[jtk/g] (log) 

Różnica liczebności bakterii 
[log (jtk/g)] 

Pieczywo mieszane (ChM)/0 4,51 x 103 
Pieczywo mieszane (ChM)/0 3,95 x 103 
Pieczywo mieszane (ChM)/0 4,97 x 103 

średnia 
odchylenie standardowe 

4,48 x 103 (3,65) 
4,17 x 102 

Pieczywo mieszane (ChM)/20 1,35 x 103 
Pieczywo mieszane (ChM)/20 1,55 x 103 
Pieczywo mieszane (ChM)/20 1,02 x 103 

średnia 
odchylenie standardowe 

1,31 x 103 (3,12) 
2,18 x 102 

Pieczywo mieszane (ChM)/40 3,69 x 103 
Pieczywo mieszane (ChM)/40 1,99 x 103 
Pieczywo mieszane (ChM)/40 5,00 x 103 

średnia 
odchylenie standardowe 

3,56 x 103 (3,55) 
1,23 x 102 

Pieczywo mieszane (ChM)/100 9,10 x 102 
Pieczywo mieszane (ChM)/100 1,10 x 103 
Pieczywo mieszane (ChM)/100 8,89 x 102 

średnia 
odchylenie standardowe 

9,66 x 102 (2,98) 
9,49 x 101 

Pieczywo żytnie (ChŻ)/0 2,44 x 103 
Pieczywo żytnie (ChŻ)/0 2,10 x 103 
Pieczywo żytnie (ChŻ)/0 3,12 x 103 

średnia 
odchylenie standardowe 

2,55 x 103 (3,41) 
4,24 x 102 

Pieczywo żytnie (ChŻ)/20 1,04 x 104 
Pieczywo żytnie (ChŻ)/20 1,19 x 104 
Pieczywo żytnie (ChŻ)/20 1,09 x 104 

średnia 
odchylenie standardowe 

1,11 x 104 (4,04) 
6,23 x 102 

Pieczywo żytnie (ChŻ)/40 1,16 x 104 
Pieczywo żytnie (ChŻ)/40 2,35 x 104 
Pieczywo żytnie (ChŻ)/40 1,27 x 104 

średnia 
odchylenie standardowe 

1,59 x 104 (4,20) 
5,37 x 103 

Pieczywo żytnie (ChŻ)/100 4,08 x 103 
Pieczywo żytnie (ChŻ)/100 4,19 x 103 
Pieczywo żytnie (ChŻ)/100 3,93 x 103 

średnia 
odchylenie standardowe 

4,06 x 103 (3,60) 
1,06 x 102 

Kruche ciasto (K)/0 1,06 x 104 



62 
 

Kruche ciasto (K)/0 1.09 x 104 
Kruche ciasto (K)/0 1,98 x 104 

średnia 
odchylenie standardowe 

1,38 x 104 (4,14) 
4,60 x 103 

Kruche ciasto (K)/20 2,15 x 103 
Kruche ciasto (K)/20 1,95 x 103 
Kruche ciasto (K)/20 2,58 x 103 

średnia 
odchylenie standardowe 

2,23 x 103 (3,35) 
2,62 x 102 

Kruche ciasto (K)/40 8,00 x 103 
Kruche ciasto (K)/40 7,86 x 103 
Kruche ciasto (K)/40 8,18 x 103 

średnia 
odchylenie standardowe 

8,01 x 103 (3,90) 
1,30 x 102 

Kruche ciasto (K)/100 5,19 x 103 
Kruche ciasto (K)/100 5,27 x 103 
Kruche ciasto (K)/100 5,09 x 103 

średnia 
odchylenie standardowe 

5,18 x 103 (3,71) 
7,36 x 101 

Bułki grahamki (G)/0 1,99 x 103 
Bułki grahamki (G)/0 1,37 x 103 
Bułki grahamki (G)/0 2,22 x 103 

średnia 
odchylenie standardowe 

1,86 x 103 (3,27) 
3,59 x 102 

Bułki grahamki (G)/20 1,50 x 102 
Bułki grahamki (G)/20 1,33 x 102 
Bułki grahamki (G)/20 1,27 x 102 

średnia 
odchylenie standardowe 

1,37 x 102 (2,14) 
9,74 x 100 

Bułki grahamki (G)/40 8,00 x 101 
Bułki grahamki (G)/40 1,01 x 102 
Bułki grahamki (G)/40 6,50 x 101 

średnia 
odchylenie standardowe 

8,20 x 101 (1,91) 
1,48 x 101 

Bułki grahamki (G)/100 1,10 x 103 
Bułki grahamki (G)/100 9,99 x 102 
Bułki grahamki (G)/100 1,64 x 103 

średnia 
odchylenie standardowe 

1,25 x 103 (3,10) 
2,81 x 102 
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Uzyskane wyniki badań przedstawiono w tabelach 3 i 4 oraz na rysunkach 3 i 4. 

Zastosowanie sonikacji w przypadku chlebów z mąki mieszanej i mąki żytniej wykazywało 

inne oddziaływanie niż w kruchym cieście i bułkach typu graham. Wpróbkach chleba 

mieszanego po zastosowaniu ultradźwięków o częstotliwości 20 kHz obserwowano 

zwiększenie liczebności bakterii tlenowych mezofilnych aż o 0,84 log, a próbkach chleba 

żytniego o 0,76 log. Zwiększenie częstotliwości do 40 i 100 kHz okazało się skutecznym w 

przypadku chleba mieszanego, obniżając liczbę bakterii o odpowiednio o 0,25 i 0,56 log. 

Natomiast w próbkach chleba żytniego po zastosowaniu 40 kHz liczba bakterii jeszcze 

wzrosła o 1,01 log w porównaniu z próbką kontrolną. W próbkach poddanych działaniu 100 

kHz liczba ta obniżyła się, lecz nadal była wyższa o 0,19 log od wartości początkowej. 

Przyczyną takiego stanu może być wspomniany wcześniej efekt dyspersji naturalnych skupisk 

bakterii (tu pałeczek fermentacji mlekowej) na pojedyncze komórki [Dolatowski i in. 2007], 

których w pieczywie żytnim zwykle jest bardzo dużo, gdyż wprowadzane są do niego wraz z 

zakwasem. W przypadku kruchego ciasta i bułek grahamek sonikacja wpływała na obniżenie 

liczby bakterii tlenowych mezofilnych. W kruchym cieście skuteczność była mniejsza, jednak 

ze wzrostem częstotliwościd0 20, 40i 100 kHz liczba bakterii malała odpowiednio o 0,29, 

0,51 i 0,59 log. W próbkach bułek początkowa liczebność bakterii była najwyższa, jednak 

zastosowanie ultradźwięków okazało się najbardziej skuteczne. Przy 20 kHz stwierdzono brak 

oddziaływania niszczącego komórki bakterii, natomiast redukcja liczebności bakterii po 

zastosowaniu 40 kHz wyniosła 0,93 log, a po zastosowaniu 100 kHz aż 2,49 log(Tab. 3, Rys. 

3).  

Przechowywanie wypieków skutkowało wzrostem liczebności bakterii prawie we 

wszystkich badanych próbkach. Wyjątek stanowiły bułki grahamki (Tab. 4, Rys. 4). W 

próbkach chleba uzyskanego z mąk mieszanych liczba bakterii tlenowych mezofilnych 

wzrosła we wszystkich próbkach (0, 20, 40 i 100 kHz), jednak w próbkach sonikowanych 

była niższa od ich liczby w próbkach kontrolnych odpowiednio o 0,53, 0,10 i 0,67 log. W 

próbkach pieczywa żytniego liczebność bakterii także była wyższa niż bezpośrednio po 

sonikacji, jednakże tendencja się utrzymała i przy wszystkich wartościach zastosowanych 

ultradźwięków (20, 40 i 100 kHz) ich liczebność była wyższa od początkowej odpowiednio o 

0,63, 0,79 i 0,19 log.W przypadku kruchego ciasta wzrost liczebności bakterii w trakcie 

przechowywania był znaczący w próbkach kontrolnych oraz po działaniu 40 i 100 kHz. 

Najmniejszy wzrost liczebności bakterii w próbkach ciasta zaobserwowano po działaniu 20 
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kHz, gdyż ich liczba w próbkach bezpośrednio po sonikacji wynosiła średnio 1,35x103 a po 

przechowywaniu 2,23x103jtk/g. Najmniejszą liczebności bakterii stwierdzono w próbkach 

bułek grahamek, w przypadku których liczba ta obniżyła się we wszystkich próbkach z 

kontrolnymi włącznie (Tab. 4, Rys. 4). Przyczyną takiego stanu, może być zmiana 

wilgotności bułek. Dostępność wody wolnej, wyrażonej współczynnikiem aw jest jednym z 

kluczowych czynników sprzyjających wzrostowi bakterii, natomiast wysychanie środowiska 

powoduje ograniczenie ich wzrostu. Najprawdopodobniej, dlatego też w przypadku bułek 

obserwowano drastyczne obniżenie liczebności bakterii nawet w próbkach nie poddawanych 

działaniu ultradźwięków. 
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3.8 Ocena organoleptyczna  

3.8.1  Wyroby wędliniarskie 

Wyniki ocen poszczególnych wyróżników jakości sensorycznej wyrobów mięsnych 

po 24h od produkcji i po 30 dniach przechowywania przedstawiono w tabeli 1. Prezentowane 

w tabeli liczby stanowią wartości średnie ocen zespołu oceniającego. 

W grupie próbek kabanosów poddanych sonikacji o częstotliwości 20, 40 i 100 kHz 

(tab. 1) odnotowano zróżnicowanie wszystkich wyróżników w porównaniu ze standardem. 

Odnotowano, iż zarówno wygląd zewnętrzny jak i barwa kabanosów świeżych i 

przechowywanych w większym oraz mniejszym stopniu różniły się od standardu.  Analizując 

różne częstotliwości sonikacji stwierdzono niewielkie różnice w wyglądzie i barwie 

kabanosów świeżych i przechowywanych. Z kolei wygląd zewnętrzny wszystkich próbek 

kiełbas poddanych sonikacji o częstotliwości 20, 40 i 100 kHz zarówno świeżych jak i 

przechowywanych był identyczny ze standardem. Kiełbasy świeże poddane sonikacji o 

częstotliwości 20, 40 i 100 kHz nie różniły się ze sobą pod kątem barwy, natomiast barwa 

tych próbek w niewielkim stopniu różniła się od standardu. Po okresie przechowywania 

stwierdzono, że barwa wszystkich próbek kiełbas niezależnie od częstotliwości sonikacji była 
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identyczna ze standardem. Wyniki oceny zapachu wskazują, iż próbki świeżych kabanosów 

oraz świeżych i przechowywanych kiełbas poddanych sonikacji o częstotliwości 20 i 40 kHz  

charakteryzowały się mniej intensywnym zapachem w odniesieniu do standardu. Natomiast 

zapach świeżych kabanosów i kiełbas poddanych sonikacji o częstotliwości 100 kHz był 

intensywniejszy od standardu. Po 30 dniach przechowywania odnotowano zwiększenie 

intensywności zapachu wszystkich próbek kabanosów. Fakt ten nie miał jednak potwierdzenia 

w przypadku próbek kiełbasy. Po 30 dniach przechowywania we wszystkich próbkach kiełbas 

poddanych sonikacji oraz w próbce kontrolnej stanowiącej standard odnotowano ostry i 

kwaśny zapach, co zdyskwalifikowało te produkty do dalszej oceny kolejnych wyróżników 

jakości sensorycznej.   

 

Tabela 1. Ocena sensoryczna kiełbas i kabanosów pod względem wybranych wyróżników 
jakości sensorycznej  

Rodzaj 
produktu 

Parametry sonikacji                                       Próbki  

częstotliwosć po produkcji  
po okresie 

przechowywania  
                wygląd zewnętrzny  
  20 1 2 
kabanos 40 3 3 
  100 1 2 
  20 0 0 
kiełbasa  40 0 0 
  100 0 0 
                        barwa 
  20 1 2 
kabanos 40 3 2 
  100 1 1 
  20 1 0 
kiełbasa  40 1 0 
  100 1 0 
                       zapach 
  20 -2 0 
kabanos 40 -1 2 
  100 1 2 
  20 -1 -1 
kiełbasa  40 -1 -1 
  100 1 -1 
                      kruchość 
  20 2 1 
kabanos 40 1 2 
  100 1 1 
  20 -2 1 
kiełbasa  40 -3 0 
  100 -3 1 
                         przeżuwalość 
  20 2 1 
kabanos 40 1 1 
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  100 1 1 
  20 2 b.o. 
kiełbasa  40 1 b.o. 
  100 1 b.o. 
    smak 
  20 -2 1 
kabanos 40 -1 2 
  100 2 1 
  20 1 b.o. 
kiełbasa  40 2 b.o. 
  100 2 b.o. 
    ogólna ocena  
  20 -1 1 
kabanos 40 2 2 
  100 1 1 
  20 2 b.o. 
kiełbasa  40 0 b.o. 
  100 1 b.o. 

 

Stwierdzono, iż sonikacja może mieć wpływ na kruchość wyprodukowanych przetworów 

mięsnych. Kabanosy poddane sonikacji cechowały się lepszą kruchością (średnia ocen na 

poziomie 1 i 2), z kolei kiełbasy świeże charakteryzowały się zdecydowanie mniejszą 

kruchością w odniesieniu do standardu (średnia ocen na poziomie -2 i -3). Odnotowano, że 

zarówno świeże jak i przechowywane kabanosy jak i świeże kiełbasy były lepiej przeżuwane 

w porównaniu ze standardem. Analizując smak produktów w próbkach świeżych kabanosów 

poddanych sonikacji o częstotliwości 20 i 40 kHz odnotowano mniej intensywny smak w 

odniesieniu do standardu. Natomiast smak pozostałych ocenianych świeżych wyrobów był 

bardziej intensywny. Stwierdzono, że przechowywanie kabanosów poddanych sonikacji może 

mieć wpływ na uzyskanie produktów o bardziej intensywnym smaku. Najwyższe noty 

ogólnego wrażenia sensorycznego w porównaniu ze standardem (średnia ocen 2) odnotowano 

w próbkach świeżych i przechowywanych kabanosów poddanych sonikacji o częstotliwości 

40 kHz oraz w próbkach świeżej kiełbasy poddanej sonikacji o częstotliwości 20 kHz (średnia 

ocen 2) charakteryzowały się lepszą jakością ogólną, w porównaniu ze standardem. Nie 

wykazano jednoznacznie wpływu przechowywania przetworów mięsnych na zmiany jakości 

ogólnego wrażenia sensorycznego badanych produktów.  

Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono średnie wartości konsumenckiej oceny wyróżników 

jakości kabanosów świeżych i po okresie przechowywania. Badania pokazały, iż jakość 

organoleptyczna badanych świeżych kabanosów (rys. 1) była akceptowana przez 

konsumentów. Konsumenci przyznali wysokie noty ocenianym wyróżnikom jakości (wygląd 

zewnętrzny, barwa, zapach, przeżuwalność, smak, ogólna pożądalność). Oceny tych 
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wyróżników kształtowały się w zakresie od 6,03 do 7,41 pkt. Odnotowano, iż próbki poddane 

sonikacji o częstotliwościach 20, 40 i 100 kHz bardziej odpowiadały konsumentom pod 

względem kruchości niż próbka kontrolna (niepoddana sonikacji). Fakt ten ma potwierdzenie 

w badaniach sensorycznych w których stwierdzono, iż kabanosy poddane sonikacji 

cechowały się lepszą kruchością. Z kolei przeprowadzona analiza wariancji wykazała brak 

statystycznie istotnych różnic (p > 0,01) w pożądalności badanych produktów – analizując 

wszystkie oceniane cechy. Biorąc pod uwagę wszystkie badane wyróżniki jakości 

organoleptycznej, niezależnie od rodzaju próbek (próbka kontrolna i próbki poddane sonikacji 

o częstotliwości 20, 40 i 100 kHz), generalnie stwierdzono, że świeże kabanosy (rys. 1) 

charakteryzowały się wyższą pożądalnością konsumencką w porównaniu z kabanosami 

ocenianymi po okresie przechowywania (rys. 2). Wykazano, że po okresie przechowywania 

(rys. 2) wszystkie próbki kabanosów niezależnie od częstotliwości sonikacji 

charakteryzowały się wyższą pożądalnością w porównaniu z próbką kontrolną. Średnie ocen 

wyglądu zewnętrznego, barwy, zapachu, kruchości, przeżuwalności, smaku i ogólnej 

pożądalności kabanosów nie poddanych sonikacji (próbka kontrolna) były statystycznie 

istotnie niższe (p < 0,01), w porównaniu ze średnimi notami przyznanymi próbkom 

poddanym sonikacji o częstotliwości 20, 40 i 100 kHz. Jako produkty cechujące się 

najwyższą pożądalnością konsumencką biorąc pod uwagę wszystkie oceniane warianty 

kabanosów świeżych wytypowano kabanosy poddane sonikacji o częstotliwościach 40 i 100 

kHz. Próbki te zostały wyżej ocenione jako pożądane pod kątem wyglądu zewnętrznego i 

barwy. 

Na rysunkach 3 i 4 zobrazowano wyniki oceny konsumenckiej badanych próbek 

kiełbas świeżych i po okresie przechowywania. Podobnie jak w przypadku oceny kabanosów 

świeżych stwierdzono, że jakość organoleptyczna badanych świeżych kiełbas (rys. 3) była 

akceptowana przez konsumentów. Średnie ocen wyróżników jakości: wyglądu zewnętrznego, 

barwy, zapachu, kruchości, przeżuwalności, smaku, ogólnej pożądalności ocenianych 

produktów kształtowały się w zakresie od 5,97 do 7,31. Z uwagi na fakt, iż przeprowadzona 

analiza wariancji wykazała brak statystycznie istotnych różnic (p > 0,01) w pożądalności 

badanych produktów (biorąc pod uwagę wszystkie oceniane cechy) nie wytypowano 

produktów charakteryzujących się najwyższą pożądalnością. Biorąc pod uwagę wygląd 

zewnętrzny, barwę i zapach, niezależnie od rodzaju próbek (próbka kontrolna i próbki 

poddane sonikacji o częstotliwości 20, 40 i 100 kHz) stwierdzono, że świeże kiełbasy (rys. 3) 

cechowały się wyższą pożądalnością konsumencką w porównaniu z kiełbasami ocenianymi 

po okresie  przechowywania (rys. 4). Biorąc pod uwagę wygląd zewnętrzny i barwę kiełbas 
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ocenianych po okresie przechowywania (rys. 4) średnie ocen kształtowały się w zakresie od 

5,06 do 6,09 pkt. Z kolei produkty te zostały ocenione jako nieodpowiadające pod względem 

zapachu. Fakt ten ma przełożenie w badaniach sensorycznych, w których wykazano, że we 

wszystkich próbkach kiełbas poddanych sonikacji oraz w próbce kontrolnej stanowiącej 

standard odnotowano ostry i kwaśny zapach. Zdyskwalifikowało te produkty do dalszej oceny 

kolejnych wyróżników jakości organoleptycznej.    

 

 

 

Rys. 1. Konsumencka ocena wyróżników jakości kabanosów świeżych (po 24h od 
produkcji) 
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Rys. 2. Konsumencka ocena wyróżników jakości kabanosów po przechowywaniu (po 30 
dobach) 

 

 

Rys. 3. Konsumencka ocena wyróżników jakości kiełbas świeżych (po 24h od produkcji) 
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Rys. 4. Konsumencka ocena wyróżników jakości kiełbas po przechowywaniu (po 30 
dobach) 

 

3.8.2  Wyroby piekarsko-cukiernicze  

Wyniki ocen poszczególnych wyróżników jakości sensorycznej pieczywa mieszanego, 

pieczywa żytniego, bułki grahamki przeprowadzonych po 24h od produkcji i po 9 dniach 

przechowywania przedstawiono w tabelach 2-4. Prezentowane w tabeli liczby stanowią 

wartości średnie ocen zespołu oceniającego. 

Wygląd zewnętrzny (barwa skórki). W wyniku oceny sensorycznej stwierdzono, że wygląd 

zewnętrzny pieczywa mieszanego (tab. 2) poddanego sonikacji o częstotliwości 20, 40 i 100 

kHz zdecydowanie odbiega od standardu (średnia ocen na poziomach 2 i 3). Z kolei wygląd 

pieczywa żytniego poddanego sonikacji o częstotliwości 20 kHz (tab. 3) był identyczny ze 

standardem, podczas gdy barwa skórki pieczywa żytniego poddanego sonikacji o 

częstotliwości 40 i 100 kHz jedynie w niewielkim stopniu odbiegała od standardu (średnia 

ocen na poziomie 1). Natomiast wygląd zewnętrzny bułek grahamek (tab. 4) poddanych 

sonikacji o częstotliwości 20 i 40 kHz również odbiegał od standardu (średnia ocen 

odpowiednio 2 i 1). W przypadku grahamek poddanych sonikacji o częstotliwości 100 kHz 

odnotowano barwę skórki identyczną ze standardem. Stwierdzono, że okres przechowywania 

w przypadku wszystkich badanych próbek nie wpłynął na zmianę wyglądu zewnętrznego.  
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Barwa miękiszu. Generalnie odnotowano, że próbki poddane sonikacji miały barwę miękiszu 

identyczną ze standardem. Wyjątek stawiły próbki grahamek poddanych sonikacji o 

częstotliwości 20 i 40 kHz (tab. 4), które cechowały się nieznacznie odbiegającą od standardu 

barwą miękiszu  (średnia ocen na poziomie 1). Stwierdzono, że okres przechowywania w 

przypadku wszystkich badanych próbek nie wpłynął na zmianę barwy miękiszu.  

Zapach. Stwierdzono, iż świeże próbki poddane różnym częstotliwościom sonikacji mają 

mniej intensywny zapach niż standard (średnia ocen na poziomach -1 i -2). Wyjątek stawiły 

próbki pieczywa żytniego (tab. 3) poddanego sonikacji o częstotliwości 20 kHz w których 

odnotowano zapach identyczny ze standardem. Odnotowano, że przechowywanie próbek 

poddanych sonikacji nie wpływa na intensywność zapachu. Jedynie zapach próbek grahamek 

(tab. 4) poddanych sonikacji o częstotliwości 40 i 100 kHz, został oceniony jako 

intensywniejszy niż standard (średnia ocen kształtowała się na poziomie 1).  

Elastyczność (stopień odkształcenia przy pierwszym nacisku). Zanotowano, iż stopień  

odkształcenia miękiszu przy pierwszym nacisku próbek pieczywa mieszanego (tab. 2) i 

żytniego (tab. 3) ocenianego 24 h po produkcji jest mniejszy w porównaniu ze standardem 

(średnia ocen na poziomach -1 i -2). Wyjątek stanowiły próbki pieczywa żytniego poddane 

sonikacji o częstotliwości 20 kHz (średnia ocen na poziomie 1). Stwierdzono, że miękisz 

próbek grahamek jest bardziej elastyczny niż miękisz standardu (średnia ocen na poziomach 2 

i 1). Odnotowano, iż po okresie przechowywania elastyczność miękiszu pieczywa 

mieszanego poddanego sonikacji o częstotliwości 20, 40 i 100 kHz (tab. 2) i pieczywa 

żytniego poddanego sonikacji o częstotliwości 40 i 100 kHz (tab. 3) była identyczna ze 

standardem. Ponadto stwierdzono, iż miękisz bułek grahamek poddanych różnym 

częstotliwościom sonikacji (tab. 4) jest bardziej elastyczny niż standard (średnia ocen na 

poziomie 1 i 2). Sytuacja ta miała miejsce zarówno w próbkach ocenianych po 24h od 

produkcji i po 9 dniach przechowywania.  

Podatność na żucie (stopień połączenia ze śliną). Badania pokazały duży stopień 

zróżnicowania w ocenie podatności na żucie badanych próbek. Próbki pieczywa mieszanego 

oceniane po 24h od produkcji., poddane sonikacji o częstotliwości 20, 40 i 100 kHz (tab. 2) 

były bardziej podatne na żucie niż standard (średnie ocen na poziomach 1 i 2). Po okresie 

przechowywania podatność na żucie tych próbek zmieniła się i była identyczna ze 

standardem. Z kolei pieczywo żytnie poddane sonikacji o częstotliwości 20 kHz oceniane 

zarówno przed jak i po okresie przechowywania (tab. 3) było w identycznym stopniu podatne 

na żucie jak standard. Natomiast pieczywo żytnie poddane sonikacji o częstotliwości 40 i 100 

kHz oceniane: po 24h od produkcji charakteryzowało się niższą podatnością na żucie w 
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porównaniu ze standardem, po 9 dniach przechowywania wyższą podatnością na żucie w 

porównaniu ze standardem. Analizując bułki grahamki (tab. 4) próbki poddane sonikacji o 

częstotliwości 20 kHz cechowały się wyższą podatnością na żucie, próbki poddane sonikacji 

o częstotliwości 40 kHz charakteryzowały się niższą podatnością na żucie, próbki poddane 

sonikacji o częstotliwości 100 kHz miały podatność na żucie identyczną ze standardem. 

Omawiane próbki po okresie przechowywania były mniej podatne na żucie w porównaniu do 

próbek ocenianych przed okresem przechowywania.   

Smak. W wyniku oceny sensorycznej stwierdzono, że smak wszystkich badanych próbek 

niezależnie od częstotliwości sonikacji jest: identyczny ze standardem lub mniej wyrazisty niż 

standard – w przypadku pieczywa żytniego poddanego sonikacji o częstotliwości 40 i 100 

kHz. Generalnie nie stwierdzono wpływu przechowywania na zmianę smaku badanych 

produktów. Wyjątek stanowiły próbki pieczywa żytniego poddanego sonikacji o 

częstotliwości 40 i 100 kHz gdzie po przechowywaniu smak oceniono jako identyczny ze 

standardem.  

Ocena ogólna (ogólne wrażenie sensoryczne).  Analizując wyniki oceny ogólnej nie można 

jednoznacznie wskazać wpływu sonikacji na jakość badanych produktów. W niewielkim 

stopniu lepszą jakością ogólną w porównaniu ze standardem charakteryzowały się próbki 

pieczywa mieszanego poddanego sonikacji ocenianego po 24 h od produkcji (tab. 2), próbki 

pieczywa żytniego ocenianego po 9 dniach przechowywania (tab. 3) oraz próbki bułek 

grahamek oceniane przed i po przechowywaniu (tab. 4).   

 

Tabela 2. Ocena sensoryczna pieczywa mieszanego pod względem wybranych 
wyróżników jakości sensorycznej 

Parametry sonikacji  
                                          Wyróżniki jakości  

  
Częstotliwość 

[kHz] 
próbki świeże 

(po 24 h od produkcji) 
próbki po okresie przechowywania  

(po 9 dobach) 
                               wygląd zewnętrzny (barwa skórki) 

20 2  2 
40 3  3 

100 3  3 
                             barwa miękiszu 

20 0  0 
40 0  0 

100 0  0 
                                  zapach 

20 -1 -1 
40 -1 -1 

100 -1 -2 
            elastyczność (stopień odkształcenia przy pierwszym nacisku) 
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20 -1  0 
40 -2  0 

100 -1  0 
                                                                 podatność na żucie (stopień połączenia ze śliną) 

20 2  0 
40 1  0 

100 1  0 
                                                                                smak   

20 0  0 
40 0  0 

100 0  0 
                                                                         ocena ogólna - ogólne wrażenie sensoryczne  

20 1  0 
40 1  0 

100 1  0 

 

 

Tabela 3. Ocena sensoryczna pieczywa żytniego pod względem wybranych wyróżników 
jakości sensorycznej 

Parametry sonikacji  
                                          Wyróżniki jakości  

  
Częstotliwość 

[kHz] 
próbki świeże 

(po 24 h od produkcji)  
próbki po okresie przechowywania  

(po 9 dobach) 
                               wygląd zewnętrzny (barwa skórki) 

20 0 0 
40 1 1 

100 1 1 
                             barwa miękiszu 

20 0  0 
40 0  0 

100 0  0 
                                  zapach 

20 0  -1 
40 -1  -1 

100 -1  -1 
            elastyczność (stopień odkształcenia przy pierwszym nacisku) 

20 1  0 
40 -1  1 

100 -1  1 
                                                                 podatność na żucie (stopień połączenia ze śliną) 

20 0  0 
40 -1  1 

100 -1  1 
                                                                                smak   

20 0  0 
40 -1  0 

100 -1  0 
                                                                         ocena ogólna - ogólne wrażenie sensoryczne  

20 0  0 
40 -1  1 

100 -1  1 
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Tabela 4. Ocena sensoryczna bułki grahamki pod względem wybranych wyróżników 
jakości sensorycznej 

Parametry sonikacji  
                                          Wyróżniki jakości  

  
Częstotliwość 

[kHz] 
próbki świeże 

(po 24 h od produkcji)  
próbki po okresie przechowywania  

(po 9 dobach) 
                               wygląd zewnętrzny (barwa skórki) 

20 2  2 
40 1  1 

100 0  0 
                             barwa miękiszu 

20 1  0 
40 1  0 

100 0  0 
                                  zapach 

20 -2  -1 
40 -1  1 

100 -1  1 
            elastyczność (stopień odkształcenia przy pierwszym nacisku) 

20 2  1 
40 2  2 

100 1  2 
                                                                 podatność na żucie (stopień połączenia ze śliną) 

20 1  -1 
40 -1  -2 

100 0  -2 
                                                                                smak   

20 0  0 
40 0  0 

100 0  0 
                                                                         ocena ogólna - ogólne wrażenie sensoryczne  

20 1  1 
40 -1  -1 

100 -1  -1 
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Wyniki oceny poszczególnych wyróżników jakości sensorycznej ciasta kruchego 

przeprowadzonej po 24h od produkcji i po 9 dniach przechowywania przedstawiono w tabeli 

5. Prezentowane w tabeli liczby stanowią wartości średnie ocen zespołu oceniającego. 

Stwierdzono (tab. 5), że badane próbki zarówno świeże jak i po przechowywaniu niezależnie 

od częstotliwości sonikacji nie różniły się wyglądem zewnętrznym (barwa skórki). W 

przypadku ciasta kruchego poddanego sonikacji o częstotliwości 20 kHz zapach próbek przed 

przechowywaniem był intensywniejszy w porównaniu ze standardem, natomiast próbki 

świeże poddane sonikacji o częstotliwości 40 i 100 kHz cechowały się mniej intensywnym 

zapachem w odniesieniu do standardu. Z kolei po okresie przechowywania zapach wszystkich 

poddanych sonikacji próbek był identyczny ze standardem. Generalnie stwierdzono, że próbki 

świeże jaki i przechowywane poddane sonikacji charakteryzowały się wyższą kruchością w 

odniesieniu do standardu (średnia ocen na poziomach 1 i 2). Wyjątek stanowiło ciasto kruche 

poddane sonikacji o częstotliwości 20 kHz, którego stopień kruchości oceniono jako 

identyczny ze standardem. Stwierdzono, że ciasto kruche oceniane po 24 h od produkcji, 

poddane sonikacji o częstotliwości 40 i 100 kHz jest w niewielkim stopniu twardsze w 

porównaniu ze standardem (średnia ocen kształtowała się na poziomie 1). W przypadku 

omawianych próbek również oceny głośności dźwięku przy rozdrobnieniu zębami 

trzonowymi oraz oceny natężenia dźwięku odbieranego przy przełamaniu próbki w dłoniach 

kształtowały się na poziomach nieco wyższych niż standard (średnia ocen 1 i 2). W 

przypadku pozostałych próbek zarówno świeżych jak i przechowywanych odnotowano iż 

twardość, głośność dźwięku przy rozdrobnieniu zębami trzonowymi oraz natężenie dźwięku 

odbieranego przy przełamaniu próbki w dłoniach były identyczne ze standardem. W wyniku 

oceny sensorycznej stwierdzono, że smak wszystkich badanych próbek niezależnie od 

częstotliwości sonikacji jest identyczny ze standardem lub w przypadku świeżego ciasta 

kruchego poddanego sonikacji o częstotliwości 20 kHz – bardziej wyrazisty niż standard. Nie 

stwierdzono wpływu przechowywania na zmianę smaku badanych produktów. Wyjątek 

stanowiły próbki ciasta poddanego sonikacji o częstotliwości 20 kHz, w których po 

przechowywaniu smak oceniono jako identyczny ze standardem. Analizując wyniki oceny 

ogólnej stwierdzono, iż wszystkie próbki świeżego ciasta kruchego poddane sonikacji o 

różnej częstotliwości oraz próbki ciasta przechowywanego poddanego sonikacji o 

częstotliwości 100 kHz cechują się w niewielkim stopniu lepszą jakością ogólną w 

porównaniu ze standardem (średnia ocen kształtowała się na poziomie 1). 
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Tabela 5. Ocena sensoryczna ciasta kruchego pod względem wybranych wyróżników 
jakości sensorycznej 

Parametry sonikacji  
                                          Wyróżniki jakości  

  
Częstotliwość 

[kHz]  
próbki świeże 

(po 24 h od produkcji)  
próbki po okresie przechowywania 

 (po 9 dobach) 
                               wygląd zewnętrzny (barwa skórki) 

20 0 0 
40 0 0 

100 0 0 
                             zapach 

20 1  0 
40 -1  0 

100 -1  0 
       kruchość - stopień kruchości odczuwalny przy pierwszym ugryzieniu 

20 0  1 
40 1  1 

100 1  2 
            twardość - opór, jaki stawia próbka przy pierwszym ugryzieniu 

20 0  0 
40 1  0 

100 1  0 

                                                 
głośność dźwięku - natężenie dźwięku odbieranego przy rozdrobnieniu 
próbki zębami 

20 0  0 
40 1  0 

100 1  0 

                                                 
głośność dźwięku – natężenie dźwięku odbieranego przy przełamaniu 
próbki w dłoniach                         

20 0  0 
40 2  0 

100 1  0 
                                                                         smak 

20 1  0 
40 0  0 

100 0  0 
                                                                         ocena ogólna - ogólne wrażenie sensoryczne  

20 1  0 
40 1  0 

100 1  1 
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Na rysunkach 5-10 przedstawiono średnie wartości konsumenckiej oceny wyróżników 

jakości pieczywa mieszanego, pieczywa żytniego i bułek grahamek (po 24 h od produkcji 

oraz po 9 dobach przechowywania). 

Badania pokazały, iż jakość organoleptyczna świeżego pieczywa mieszanego, 

pieczywa żytniego i bułek grahamek (odpowiednio rys. 5, 7 i 9) była akceptowana przez 

konsumentów. Średnie wartości not przyznanych przez konsumentów kształtowały się 

powyżej 5 pkt. Przeprowadzona analiza wariancji wykazała brak statystycznie istotnych 

różnic (p > 0,01) w pożądalności świeżego pieczywa żytniego oraz bułek grahamek  – biorąc 

pod uwagę wszystkie oceniane cechy. Jedynie statystycznie istotne różnice (p < 0,01) 

wykazano w przypadku wyglądu zewnętrznego świeżego pieczywa żytniego. Próbki  nie 

poddane sonikacji oraz poddane sonikacji o częstotliwościach 20 kHz były bardziej pożądane 

przez konsumentów (średnie ocen kształtowały się na poziomach odpowiednio: 7,06 i 7,21 

pkt) niż pieczywo poddane sonikacji o częstotliwościach 40 i 100 kHz (rys. 7). Wykazano, że 

po okresie przechowywania (rys. 6, 8 i 10) badane próbki pieczywa mieszanego, pieczywa 

żytniego i bułek grahamek niezależnie od częstotliwości sonikacji ocenione były jako 

nieodpowiednie pod względem przeżuwalności, smaku i ogólnej pożądalności (średnie ocen 

tych wyróżników kształtowały się na poziomie ok. 3 i 4 pkt).  Nie stwierdzono statystycznie 

istotnych różnic (p > 0,01) w ocenie poszczególnych wyróżników jakości między badanymi 

próbkami.  

Na rysunkach 11 i 12 zobrazowano wyniki oceny konsumenckiej ciasta kruchego 

ocienionego po 24h od produkcji i po okresie przechowywania. Odnotowano, że  przyznane 

przez konsumentów noty oceny wyglądu zewnętrznego, barwy, kruchości oraz ogólnej 

pożądalności świeżego ciasta nie poddanego sonikacji (stanowiącego próbkę kontrolną, rys. 

11) były wyższe niż przypisane dla próbek ciasta kruchego poddanego sonikacji. Jednak 

przeprowadzona analiza wariancji nie wykazała statystycznie istotnych różnic (p > 0,01) w 

ocenie wszystkich badanych cech między poszczególnymi próbkami. Wykazano z kolei, iż 

przechowywanie ciasta kruchego miało wpływ na stopień pożądalności zarówno próbek 

poddanych sonikacji o częstotliwości 20, 40 i 100 kHz jak i próbki kontrolnej. W przypadku 

wszystkich badanych próbek średnie ocen ogólnej pożądalności kształtowały się powyżej 6 

pkt.  
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Rys. 5. Konsumencka ocena wyróżników jakości pieczywa mieszanego po 24h od produkcji   
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Rys. 6. Konsumencka ocena wyróżników jakości pieczywa mieszanego po przechowywaniu  
(po 9 dobach)  

 

 

 
 

Rys. 7. Konsumencka ocena wyróżników jakości pieczywa żytniego po 24 h od produkcji 
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Rys. 8. Konsumencka ocena wyróżników jakości pieczywa żytniego po przechowywaniu  (po 
9 dobach) 
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Rys. 9. Konsumencka ocena wyróżników jakości bułek grahamek po 24h od produkcji 

 

Rys. 10. Konsumencka ocena wyróżników jakości bułek grahamek po przechowywaniu  (po 9 
dobach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 11. Konsumencka ocena wyróżników jakości ciasta kruchego po 24h od produkcji 
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Rys. 12. Konsumencka ocena wyróżników jakości ciasta kruchego po przechowywaniu  (po 9 
dobach) 
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3.9  Badanie tekstury  

3.9.1 Badanie tekstury wyrobów mięsno-wędliniarskich 

Przedstawione wyniki są średnią z trzech pomiarów.  Wyniki badań testu ściskania 
przedstawiono w tabeli 1 i na rys.1. 

Tabela 1. Maksymalna siła ściskająca i dystans tłoka dla przetworów mięsnych 

Próba 
Siła[N] Dystans[mm] 

przed 
przechowywaniem 

po 
przechowywaniu 

przed 
przechowywaniem 

po 
przechowywaniu 

KA 0 64,47 51,58 14,66 7,03 
KA 20 33,62 55,71 12,43 6,89 
KA 40 75,61 60,08 14,24 6,93 

KA 100 53,04 58,56 14,53 6,94 
KS 0 136,34 61,25 12,81 6,93 
KS 20 127,36 52,45 12,33 6,94 
KS 40 45,72 40,75 11,38 6,73 

KS 100 141,77 38,86 11,53 6,92 
P 0 13,31 49,22 7,39 6,97 

P 20 13,45 25,34 7,15 6,97 
P 40 11,40 10,80 6,98 7,00 
P 100 18,32 28,99 7,06 6,99 
R 0 46,27 8,68 6,95 6,95 
R 20 19,97 7,56 6,96 6,97 
R 40 75,34 41,65 7,00 6,98 

R 100 71,93 14,23 6,96 6,99 
  

 

 

Rysunek 1. Porównanie maksymalnej siły ściskającej dla poszczególnych produktów. 
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Największe siły ściskające uzyskano dla kabanosów przed przechowywaniem. W wyniku 

przechowywania siły ściskające dla kabanosów uległy obniżeniu. Sonikacja kabanosów 

ultradźwiękami o częstotliwości 40 kHz  spowodowała znaczące obniżenie siły ściskającej. 

Kabanosy sonikowane ultradźwiękami o częstotliwości 40 kHz wykazały również 

najmniejsze zmiany siły ściskającej po przechowywaniu. Dla kiełbas zaobserwowano wzrost 

siły ściskającej po przechowaniu dla kiełbas sonikowanych 20 kHz i 100kHz oraz spadek dla 

kiełbas nie sonikowanych i sonikowanych w częstotliwością 40 kHz. Polędwica przed 

przechowaniem nie wykazywała większych zmian w sile ściskającej. W wyniku 

przechowywania siły ściskające wzrosły dla wszystkich próbek poza sonikowanymi w 40 

kHz. Sonikowane próbki rostbefu przed i po przechowaniu wykazywały większe siły 

ściskające od próbek nie sonikowanych z wyjątkiem próbek bonifikowanych w 20 kHz. 

W tabeli 2 przedstawiono wartości maksymalnych sił tnących i dystans przesunięcia tłoka. 

 

Tabela 2. Maksymalna siła tnąca i dystans tłoka dla przetworów mięsnych 

Próbka 
Siła [N] Dystans [mm] 
przed 
przechowaniem 

po 
przechowaniu 

przed 
przechowaniem po przechowaniu 

KA 0 226,3 55,0 28,3 20,0 
KA 20 125,9 55,4 16,9 24,5 
KA 40 95,2 76,1 15,3 12,0 
KA 100 214,2 59,7 27,2 26,3 
KS 0 102,2 64,3 16,6 18,6 
KS 20 125,9 60,8 16,9 15,6 
KS 40 95,4 100,5 15,3 14,6 
KS 100 99,9 103,1 13,3 15,9 
P 0 33,5 71,9 9,3 15,2 
P 20 19,7 87,0 6,7 15,8 
P 40 41,6 200,1 8,8 23,2 
P 100 19,9 221,1 7,4 14,2 
R 0 116,4 398,6 13,6 16,0 
R 20 112,2 406,1 12,0 16,5 
R 40 137,6 441,8 14,2 23,2 
R 100 107,4 368,3 12,1 16,7 

 

Wartości siły tnącej z uwzględnieniem odchylenia standardowego przedstawiono na 

 rysunku 2 

Sonikacja nie wpłynęła na zmiany wartości siły tnącej dla rostbefu.  W przypadku polędwicy 

znaczny wzrost siły tnącej po przechowaniu został zaobserwowany dla próbek sonikowanych 
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100 kHz i 40 kHz. Wartość siły tnącej dla kabanosów sonikowanych ultradźwiękami o 

częstotliwości 40 kHz i 100 kHz praktycznie nie uległa zmianie. Kiełbasa sonikowana  

ultradźwiękami o częstotliwości 40 kHz wykazała najmniejsze zmiany siły tnącej po 

przechowaniu 

 

Rys. 2. Porównanie maksymalnej siły tnącej dla poszczególnych produktów 

3.9.2 Badanie tekstury wyrobów piekarniczo-ciastkarskich 

Wyniki badań testu ściskania przedstawiono w tabeli 1. Są one średnimi z trzech pomiarów 

Tabela 1. Maksymalna siła ściskająca i dystans tłoka dla wyrobów piekarniczo-ciastkarskich 

Próba 
Siła [N] Dystans [mm] 

przed przechowaniem 
po 

przechowaniu 
przed przechowaniem po przechowaniu 

P 0 157,35 377,22 11,94 9,79 
P 20 167,08 287,68 11,94 10,66 
P 40 150,12 366,00 11,94 11,95 

P 100 233,90 305,39 11,45 10,02 
PŻ 0 265,57 199,57 11,19 11,97 
PŻ 20 253,35 156,73 11,84 11,96 
PŻ 40 366,02 152,36 11,96 11,95 

PŻ 100 309,26 278,14 11,96 11,98 
K 0 172,48 219,00 11,95 11,94 
K 20 84,35 143,47 11,94 11,94 
K 40 36,41 60,43 10,99 11,85 

K 100 36,44 62,97 10,40 10,41 
G 0 87,16 146,20 11,89 11,95 
G 20 71,41 144,16 11,95 11,95 
G 40 78,02 157,23 11,95 11,96 

G 100 109,22 170,60 11,97 11,96 
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W celu przedstawienia rozrzutu pomiaru wyniki przedstawiono na rysunku 1. 

 

 Rys. 1. Porównanie maksymalnej siły ściskającej dla poszczególnych produktów 

 

Dla chlebów mieszanych i pszennych zaobserwowano wpływ sonikacji na wartości siły 

ściskającej wyrobów poddanych działaniu najwyższej częstotliwości 20 kHz i  40 kHz. W 

obu przypadkach obserwuje się znaczny wzrost siły ściskającej. W przypadku chleba 

pszennego siła ściskająca dla wyrobów po przechowaniu jest większa niż przed 

przechowaniem, natomiast dla chleba żytnio pszennego po przechowaniu wartości są 

mniejsze. Sonikacja może wpływać na znaczne zmniejszenie siły ściskającej ciasta kruchego. 

Wszystkie sonikowane ciastka kruche wykazują niższe siły ściskające niż próbka zerowa. 

Sonikacja nie ma znaczącego wpływu na siłę ściskającą bułek typu graham. 

W tabeli 2 przedstawiono wartości maksymalnych sił penetracji i dystans przesunięcia tłoka. 
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Tabela 2. Maksymalna siła tnąca i dystans tłoka dla przetworów mięsnych 

Próba 
Siła [N] Dystans [mm] 

przed przechowaniem po przechowaniu 
przed 

przechowaniem 
po 
przechowaniu 

P 0 9,10 7,97 20,00 8,27 

P 20 4,82 11,54 12,00 10,93 

P 40 8,00 7,97 18,67 8,63 

P 100 9,20 12,51 20,00 12,17 

PŻ 0 11,15 9,37 8,67 7,60 

PŻ 20 10,02 9,80 9,33 5,80 

PŻ 40 9,32 19,43 12,33 7,60 

PŻ 100 10,87 9,03 11,17 6,57 

K 0 8,20 6,98 14,00 11,00 

K 20 7,16 8,22 18,53 16,00 

K 40 6,71 5,48 12,44 12,83 

 K 100 6,38 7,40 16,93 13,33 

G 0 6,73 4,58 7,00 12,00 

G 20 7,25 4,09 7,67 5,67 

G 40 7,47 3,09 7,83 3,50 

G 100 6,61 4,88 8,47 5,00 
 

Wyniki siły penetrującej przedstawiono na rysunku 2 z uwzględnieniem odchylenia 

standardowego. 
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stwierdzono również znaczącego wpływu sonikacji na siłę penetrującą ciasta kruchego czy też 

bułek typu graham. 

3.10  Oznaczenie potencjału antyoksydacyjnego 

3.10.1 wyroby mięsno-wędliniarskie 

. Wyniki badań przedstawiono w Tabeli 1. 

Tabela 1. Potencjał przeciw utleniający produktów mięsnych 

Próba 
Potencjał przeciwutleniajacy [mmolTE/1g]  

przed 
przechowaniem po przechowaniu 

KA 0 595,31 169,05 
KA 20 608,61 125,30 
KA 40 629,98 124,11 

KA 100 618,62 122,17 
KS 0 562,14 208,18 

KS 20 428,70 158,18 
KS 40 343,83 249,55 

KS 100 421,68 226,79 
P 0 171,09 249,11 

P 20 231,16 335,42 
P 40 176,92 368,60 

P 100 292,43 418,45 
R 0 645,37 272,17 

R 20 448,43 352,38 
R 40 597,85 200,60 

R 100 265,83 339,73 
 

Wyniki w formie graficznej z uwzględnieniem odchylenia standardowego przedstawiono na 
rysunku 1. 
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Rysunek 1. Potencjał antyoksydacyjny wyrobów mięsnych 

 

Sonikacja nie wpływa wyraźnie na potencjał przeciwutleniający kabanosów przed 

przechowaniem i po przechowaniu. W przypadku kiełbas produkty sonikowane posiadają 

niższy potencjał antyoksydacyjny niż próby kontrolne. W przypadku polędwicy potencjał 

antyoksydacyjny jest wyższy dla wyrobów sonikowanych częstotliwościami 20 i 100 kHz 

przed przechowaniem, natomiast po przechowaniu obserwujemy dalszy, wyraźny wzrost 

potencjału antyoksydacyjnego wraz z wzrostem częstotliwości sonikacji. Sonikacja rostbefu 

powoduje obniżenie potencjału antyoksydacyjnego przed przechowaniem, natomiast po 

przechowaniu produkty sonikowane częstotliwościami 20 i 100 kHz wykazują lepsze 

właściwości przeciwutleniające niż próba zerowa.  
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3.10.2  wyroby piekarsko-cukiernicze 

Otrzymane średnie wartości procentowe  wychwyconych rodników DPPH przedstawiono w 
Tabeli 1 

Tabela 1. Potencjał przeciwutleniający wyrobów piekarniczych 

Próba 
% wychwyconego DPPH [%] 
  

  przed przechowaniem po przechowaniu 
P 0 5,80 5,10 

P 20 5,27 5,77 
P 40 7,43 6,08 
P 100 7,61 6,16 
P Ż 0 7,60 6,86 
PŻ 20 8,73 6,19 
PŻ 40 8,34 6,41 
PŻ 100 7,56 9,20 

K 0 6,29 6,48 
K 20 8,34 7,61 
K 40 5,34 6,55 
K 100 8,85 7,28 
G 0 5,44 6,33 

G 20 6,88 6,70 
G 40 5,71 5,88 
G 100 9,86 9,95 

 

 

Rys. 1 Właściwości przeciwutleniające wyrobów piekarniczych. 

Wyniki w postaci graficznej z uwzględnionym odchyleniem standardowym przedstawiono na 
rysunku 1. 
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Znaczący wpływ sonifikacji na właściwości przeciwutleniające pieczywa zaobserwowano 

jedynie w przypadku bułek typu graham. Sonikacja przeprowadzona przy użyciu 

ultradźwięków o częstotliwości  100kHz doprowadziła do znaczącego zwiększenia 

wychwytywanych rodników zarówno w próbkach przed jak i po przechowywaniu.  

3.11 Oznaczenie zawartości fenoli ogółem 

Wyniki oznaczenia zawartości fenoli ogółem przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Średnie zawartości fenoli w produktach piekarniczych. 

 

Próba 
Zawartość związków fenolowych ogółem [mg/100g] 

przed przechowaniem po przechowaniu 
P 0 53,73 33,15 

P 20 48,87 41,68 
P 40 49,37 37,22 
P 100 51,07 35,40 
P Ż 0 61,79 41,04 
PŻ 20 69,40 35,34 
PŻ 40 56,95 43,89 
PŻ 100 67,09 49,46 

K 0 55,49 49,91 
K 20 57,98 38,28 
K 40 51,12 49,40 
K 100 59,98 43,04 
G 0 25,31 22,71 

G 20 40,03 33,93 
G 40 35,37 21,53 
G 100 40,64 32,08 

 

Wyniki badań przedstawiono w formie graficznej z zaznaczonym odchyleniem standardowym 

przedstawiono na rysunku 1. 
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Rys. 1. Zawartość fenoli w wyrobach piekarniczych. 

Sonikacja nie wpływa znacząco na zawartość fenoli ogółem w produktach piekarniczych. 

Zawartość fenoli wzrasta jedynie w bułkach typu graham dla wszystkich sonikowanych bułek 

w stosunku do próby kontrolnej. 

3.12 Oznaczenie zawartości tłuszczu  

3.12.1 Oznaczenie zawartości tłuszczu w wyrobach mięsno-wędliniarskich 

Zawartość tłuszczu w wyrobach mięsno-wędliniarskich oznaczono metodą wielokrotnej ekstrakcji 

zgodnie z normą PN-EN ISO 11085:2010. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 1. 

Próba 
Zawartość tłuszczu % 

przed przechowaniem po przechowaniu 
KA 0 30,44 37,86 

KA 20 41,56 39,62 
KA 40 34,57 44,70 

KA 100 30,52 41,85 
KS 0 33,94 50,38 

KS 20 33,24 49,88 
KS 40 28,97 50,35 

KS 100 35,16 50,55 
P 0 7,83 7,97 

P 20 1,77 0,35 
P 40 1,86 6,07 

P 100 8,24 7,71 
R 0 0,95 2,34 

R 20 0,68 7,53 
R 40  0,74 1,27 

R 100 0,37 0,65 
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Graficzne przedstawienie wyników pomiarów i rozrzutu przedstawiono na rysunku 1 

 

Rys. 1. Wyniki pomiarów zawartości tłuszczu w wyrobach mięsno-wędliniarskich. 

W przypadku  polędwicy i rostbefu małe zawartości tłuszczu nie pozwalają na określenie wpływu 

sonikacji na jego zawartość. W przypadku kiełbas sonikacja nie ma wpływu na zawartość tłuszczu. 
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G 0 0,23 0,62 
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G 100 0,30 0,41 
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Wyniki i ich rozrzut przedstawiono w formie graficznej na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Zawartość tłuszczu w wyrobach piekarniczych. 

Określenie wpływu na zawartość tłuszczu w chlebach i bułkach niemożliwe ze 

względu na małą zawartość procentową. W przypadku kruchego ciasta zawartości tłuszczu 

jest znacznie większa jednak nie stwierdzono znacznego wpływu na nią sonikacji 
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przed przechowaniem po przechowaniu 
KA 0 60,51 58,52 

KA 20 59,85 58,48 
KA 40 67,98 60,05 

KA 100 55,13 58,23 
KS 0 57,83 61,75 

KS 20 58,26 64,82 
KS 40 44,60 42,82 

KS 100 57,21 62,08 
P 0 97,36 89,50 

P 20 84,38 86,08 
P 40 94,04 88,36 

P 100 87,69 82,74 
R 0 86,08 87,29 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

P 0 P 20 P 40 P 100 PŻ 0 PŻ 20 PŻ 40 PŻ 100 K 0 K 20 K 40 K 100 G 0 G 20 G 40 G 100

Za
w

ar
to

ść
 tł

us
zc

zu
 [%

]

przed przechowaniem po przechowaniu



96 
 

R 20 87,41 93,17 
R 40 86,33 93,26 

R 100 83,99 70,80 
 

Wyniki w postaci graficznej z naniesionymi wartościami odchylenia standardowego 
przedstawiono na rysunku 1 

 

Rys. 2. Zawartość białka w wyrobach mięsnych 

Sonikacja nie wpływa znacząco na zawartość białka, zarówno przed jak i po przechowaniu. 

Zauważalnym wyjątkiem jest znacznie obniżona zawartość w kabanosach sonikowanych 

ultradźwiękami o częstotliwości 40 kHz.  

3.13.2 Oznaczanie zawartości białka w produktach piekarsko-cukierniczych. 

Otrzymane wyniki przedstawiono w Tabeli 1. 
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P 0 9,77 10,51 

P 20 9,51 11,01 
P 40 9,56 11,75 
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K 20 7,78 9,70 
K 40 7,81 9,94 

K 100 7,91 8,98 
G 0 12,56 14,49 

G 20 12,89 14,13 
G 40 13,89 13,06 

G 100 13,56 13,04 
 

Graficzne przedstawienie otrzymanych wyników z oznaczonymi wartościami odchylenia 

standardowego przedstawiono na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Zawartość białka w badanych produktach. 

Sonikacja nie ma znaczącego wpływu na zawartość białka w produktach piekarsko-

cukierniczych. Różnice w zawartościach pomiędzy poszczególnymi próbkami są związane 

prawdopodobnie z naturalnymi różnicami w materiale badawczym. Istotny natomiast jest 

fakt, że sonikacja nie powoduje obniżenia zawartości białka. 
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3.14 Oznaczenie współczynnika aktywności wody 

3.14.1 Oznaczanie współczynnika  aktywności wody w produktach mięsno-
wędliniarskich. 

Wyniki aktywności wody dla wybranych wyrobów przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Współczynnik aktywności wody w wyrobach mięsnych. 

Próba 
Współczynnik aktywności wody [-] 

przed przechowaniem po przechowaniu 
KA 0 0,98 1,00 

KA 20 0,93 0,97 
KA 40 0,94 1,01 

KA 100 0,88 0,97 
KS 0 0,90 1,00 

KS 20 0,87 0,96 
KS 40 0,87 0,99 

KS 100 0,91 1,00 
P 0 0,81 0,99 

P 20 0,94 0,99 
P 40 0,95 0,98 

P 100 0,95 0,99 
R 0 0,95 0,97 

R 20 0,96 0,98 
R 40 0,97 0,98 

R 100 0,97 0,95 
 

Wyniki przedstawiono w postaci graficznej na rysunku 1. 

 

Rys. 1 Współczynnik aktywności wody produktów mięsnych. 
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Po miesiącu przechowywania nie stwierdzono znaczących różnic pomiędzy współczynnikami 

aktywności wody badanych produktów. Badanie przed przechowaniem wykazało, że 

współczynniki aktywności wody dla kabanosów i rostbefu nie uległy zmianie w wyniku 

sonikacji. Współczynnik aktywności wody polędwicy niesonikowanej oznaczony przed 

okresem przechowywania jest niższy niż sonikowanych próbek tego samego mięsa. Pomiary 

wykonane na kiełbasie dają wyniki odwrotne: wzrost częstotliwości sonifikacji powoduje 

obniżenie aktywności wody. Wyższy współczynnik aktywności wody powoduje z reguły 

pogorszenie się właściwości przechowalniczych, natomiast jego obniżenie jest z reguły 

łączone z poprawieniem sie tych właściwości. 

3.14.1 Oznaczanie współczynnika  aktywności wody w produktach piekarsko-

cukierniczych 

Wyniki aktywności wody dla wybranych wyrobów przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 1 Aktywność wody wyrobów piekarniczych. 

Próba 
Współczynnik aktywności wody [- ] 

przed 
przechowaniem 

po 
przechowaniu 

P 0 0,88 0,91 
P 20 0,91 0,91 
P 40 0,94 0,91 

P 100 0,95 0,91 
PŻ 0 0,96 0,87 

PŻ 20 0,96 0,90 
PŻ 40 0,96 0,89 

PŻ 100 0,96 0,85 
G 0 0,96 0,92 

G 20 0,96 0,91 
G 40 0,95 0,91 

G 100 0,95 0,91 
K 0 0,94 0,87 

K 20 0,91 0,83 
K 40 0,84 0,77 

K 100 0,79 0,80 

 

Graficznie wyniki przedstawiono na rysunku 1 dodając zobrazowanie rozrzutu pomiaru. 
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Rys.  1. Aktywność wody wyrobów piekarniczych. 

Aktywność wody określa ilość wody wolnej, która w rzeczywistości jest odpowiedzialna za 

możliwość zachodzenia procesów mikrobiologicznych. W przypadku większości zbadanych 

produktów sonikacja nie miała wpływu na aktywność wody.  Wyjątkiem są kruche ciastka, w 

których aktywność wody obniża się wraz ze wzrostem częstotliwości sonikacji. Ta zależność 

może prowadzić do poprawy i właściwości przechowalniczych. 

3.15 Oznaczenie współczynnika pH produktów mięsno-wędliniarskich 

Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 1 i na rysunku 1. 

Tabela 1. Wartości pH dla wyrobów mięsnych. 

Próba 
pH 

przed 
przechowaniem 

po 
przechowaniu 

KA 0 6,25 6,17 
KA 20 6,315 6,125 
KA 40 6,275 6,275 

KA 100 6,58 6,11 
KS 0 6,5 6,355 
KS 20 6,5 6,365 
KS 40 6,375 6,365 

KS 100 6,53 6,39 
P 0 6,095 5,605 

P 20 6,11 5,615 
P 40 6,335 5,56 
P 100 6,395 5,845 
R 0 6,22 5,755 
R 20  6,235 5,905 
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R 40 6,285 5,795 
R 100 6,21 5,975 

 

 

Rys, 1. Współczynniki pH badanych produktów mięsnych. 

Prawie we wszystkich próbkach zaobserwowano spadek pH po miesiącu przechowywania. Można 

jednak zauważyć, że w większości próbek sonikowanych spadek pH jest znacznie mniejszy niż w 

próbkach niesonikowanych. W przypadku kiełbasy poddanej sonikacji ultradźwięki o częstotliwości 

40 kHz nie nastąpił spadek pH po miesiącu. Ponieważ powstawanie odczynu kwaśnego w przetworach 

mięsnych łączy się z rozpoczęciem procesu psucia, oznacza to że sonikacja sprzyja poprawie 

właściwości przechowalniczych wyrobów.  

3.16 Oznaczenie zawartości węglowodanów 

Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli 1 i na rysunku 1 

Tabela 1 Zawartość węglowodanów w produktach piekarniczych 

Próba 
Zawartość węglowodanów [%] 

przed przechowaniem po przechowaniu 
P 0 42,40 44,25 
P 20 42,46 44,47 
P 40 42,50 43,11 
P 100 42,53 42,67 
PŻ 0 47,73 54,62 
PŻ 20 47,75 50,28 
PŻ 40 49,06 51,18 
PŻ 100 48,65 50,35 
K 0 48,14 44,96 
K 20 46,18 44,73 
K 40 50,35 40,83 
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K 100 46,41 45,29 
G 0 43,66 51,99 
G 20 43,28 53,39 
G 40 42,43 55,41 
G 100 43,77 56,64 

 

 

Rys. 1. Zawartość węglowodanów w produktach piekarskich. 

Zmiany jakie zaobserwowano w zawartości węglowodanów są wynikiem obliczeń i nakładają 

się na nie zmiany innych parametrów. Poza ciastkami kruchymi we wszystkich przypadkach 

stwierdzono  wzrost zawartości węglowodanów po okresie przechowywania. Zmiany 

zawartości węglowodanów w funkcji sonikacji nie są znaczące. 

3.17  

3.17.1 Oznaczenie zawartości popiołu w wyrobach mięsno-wędliniarskich 

Wyniki oznaczenia popiołu w produktach mięsno\wędliniarskichh przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Zawartość popiołu w produktach mięsnych. 

Próba 
Zawartość popiołu [%] 

przed przechowaniem  po przechowaniu 
KA 0 1,13 1,14 
KA 20 1,15 1,12 
KA 40 1,15 1,13 

KA 100 1,14 1,20 
KS 0 1,17 1,18 
KS 20 1,21 1,20 
KS 40 1,19 1,16 

KS 100 1,17 1,20 
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P 0 1,08 1,02 
P 20 1,06 0,95 
P 40 1,07 0,98 
P 100 1,00 0,99 
R 0 1,07 0,99 
R 20 1,05 1,08 
R 40 1,04 1,02 

R 100 1,05 1,03 
 

Wyniki przedstawiono graficznie na rysunku 1 

 

Rys. 1. Zawartość popiołu w wyrobach mięsnych. 

Różne zawartości popiołu w produktach są wyłącznie pochodną ich składu i rodzaju. Sonikacja nie 

wpływa na zawartość popiołu w wyrobach mięsnych 

 

3.17.1 Oznaczenie zawartości popiołu w wyrobach piekarsko-cukierniczych 

 

Wyniki badania popiołu całkowitego przedstawiono w tabeli 1 i na rysunku 1.  

Tabela 1. Zawartość popiołu w wyrobach piekarniczych. 

Próba 
Zawartość popiołu [%] 

przed przechowaniem po przechowaniu 
P 0 0,65 0,67 

P 20 0,7 0,72 
P 40 0,66 0,68 
P 100 0,64 0,67 
PŻ 0 1 1,04 

PŻ 20 1,02 1,03 
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PŻ 40 1,04 1,06 
PŻ 100 1,05 1,07 

K 0  1,08 1,06 
K 20 1,06 1,07 
K 40 1,09 1,11 
K 100 1,1 1,12 
G 0 0,9 1 

G 20 1,02 0,98 
G 40 0,97 0,96 
G 100 0,99 1 

 

 

Rys. 1. Zawartość popiołu całkowitego 

 

Ilość popiołu otrzymanego w wyniku spalania wyrobów piekarsko-cukierniczych jest zależna 
od rodzaju produktu. Dla żadnego z produktów nie zaobserwowano znaczących zmian w 
zawartości popiołu pod wpływem sonikacji. 
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4.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

1. Sonikacja kiełbasy ultradźwiękami o częstotliwości 20 kHz bezpośrednio po sonikacji 

powoduje spadek ciepła spalania. 

2. Poddanie działaniu ultradźwięków o częstotliwości  100 kHz spowodowało spadek 

ciepła spalania kabanosów po 30 dniowym okresie przechowywania 

3. Podobnie sonikacja polędwicy ultradźwiękami o częstotliwości  20 kHz spowodowała 

spadek ciepła spalania po 30 dniowym okresie przechowywania. 

4. Sonikacja 100 kHz polędwicy i rostbefu spowodował wzrost wartości ciepła spalania 

po 30 dniowym okresie przechowywania 

5. Wpływ sonikacji na wartość wilgotności badanych wyrobów mięsno-wędliniarskich 

odnotowano tylko w kabanosach poddanych działaniu ultradźwięków o częstotliwości 

20 kHz i 100 kHz. 

6. Sonikacja ultradźwiękami o częstotliwości 40 kHz kabanosów powoduje wzrost ich 

wilgotności bezpośrednio po sonikacji 

7. Po 30 dniowym okresie przechowywania statystycznie istotny wpływ sonikacji  na 

wzrost wilgotności w stosunku do materiału nie poddanego sonikacji stwierdzono w 

przypadku kabanosów sonikowanych ultradźwiękami o częstotliwości 20 kHz, 40 kHz 

i 100 kHz. 

8. W przypadku kiełbasy stwierdzono spadek wartości wilgotności dla materiału 

poddanego działaniu ultradźwięków o częstotliwości 20 kHz i 100 kHz. 

9. Sonikacja wpływa dodatnio na wyroby miesno-wędliniarskie zwiększając zdolność 

tkanki mięśniowej do zatrzymywania wody własnej w mięsie świeżym (mniejsze 

wartości wodochłonności), szczególne rostbefu po okresie przechowywania  

10. Sonikacja wpływa ujemnie zwiększając wyciek swobodny polędwicy i rostbefu 

11. Sonikacja wpływa korzystnie na wyroby mięsno-wędliniarskie zmniejszając różnice w 

zachowaniu barwy mięsa przechowywanego w stosunku do mięsa świeżego 

12. Sonikacja nie  powoduje destrukcji aktywnych dipeptydów w mięsie, a częstotliwości 

pola i czas przechowywania nie wpływają na zawartość bądź zmiany zawartości 

anseryny i karnozyny w kiełbasach 
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13. Sonikacja nie wywiera negatywnych skutków na zdolność zatrzymywania wody przez 

kiełbasy i kabanosy 

14. Sonikacja pływa korzystnie, na poprawę wysycenia barwy zarówno kabanosów jak i 

kiełbasy 

15. Sonikacji ciasta spowodowała spadki wartości wilgotności chleba pszennego 

mieszanego, chleba żytniego razowego i bułek grahamek po okresie  przechowywania 

16. W przypadku ciasta kruchego sonikowanego ultradźwiękami o częstotliwości 20 kHz 

wilgotność ciastek wzrosła w stosunku do wilgotności materiał przed 

przechowywaniem. 

17. Działanie na ciasto ultradźwiękami o częstotliwości 20 kHz i 100 kHz spowodowało 

wzrost wilgotności ciastek kruchych bezpośrednio po wypieku 

18. Po okresie przechowywania ciastka, których ciasto poddano sonikacji wykazały 

wzrost wilgotności 

19. Wyniki przeprowadzonej analizy sensorycznej pokazały, iż poddając wyroby mięsne 

sonikacji można uzyskać wyższy poziom jakości ogólnego wrażenia sensorycznego 

produktów, w odniesieniu do produktów niepoddanych sonikacji. Stwierdzono, iż 

sonikacja może mieć wpływ na kruchość i przeżuwalność przetworów mięsnych. 

Kabanosy poddane sonikacji cechowały się lepszą kruchością w odniesieniu do 

standardu, z kolei kiełbasy świeże charakteryzowały się zdecydowanie mniejszą 

kruchością niż próbka kontrola. Odnotowano, że świeże i przechowywane kabanosy 

oraz świeże kiełbasy były lepiej przeżuwane w porównaniu ze standardem. Badania 

pokazały, iż jakość organoleptyczna badanych świeżych kabanosów była akceptowana 

przez konsumentów. Stwierdzono, że świeże kabanosy charakteryzowały się wyższą 

pożądalnością konsumencką w porównaniu z kabanosami ocenianymi po okresie 

przechowywania. Z kolei po okresie przechowywania wykazano, iż wszystkie próbki 

kabanosów niezależnie od częstotliwości sonikacji charakteryzowały się wyższą 

pożądalnością w porównaniu z próbką kontrolną. 

20. Analizując wyniki ogólnego wrażenia sensorycznego wyrobów piekarniczych nie 

można jednoznacznie wskazać wpływu sonikacji na jakość badanych produktów. W 

niewielkim stopniu lepszą jakością ogólną w porównaniu ze standardem 

charakteryzowały się próbki pieczywa mieszanego poddanego sonikacji ocenianego 

po 24 h od produkcji, próbki pieczywa żytniego ocenianego po 9 dniach 

przechowywania oraz próbki bułek grahamek oceniane przed i po przechowywaniu. 

W przypadku wyrobów cukierniczych stwierdzono, iż wszystkie próbki świeżego 
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ciasta kruchego poddane sonikacji o różnej częstotliwości oraz próbki ciasta 

przechowywanego poddanego sonikacji o częstotliwości 100 kHz cechują się w 

niewielkim stopniu lepszą jakością ogólną w porównaniu ze standardem.  

21. W przypadku mięsa surowego największą skuteczność inaktywacji bakterii 

obserwowano przy zastosowaniu ultradźwięków o częstotliwości 20 kHz, które 

zmniejszały ich liczbę o 0,22-0,89 log.  

22. W przypadku wędlin skuteczne okazały się wyższe częstotliwości – 40 i 100 kHz, 

które redukowały liczebność bakterii o 0,24-1,42 log. Dodatkowo w przypadku 

kabanosów w próbkach sonikowanych obserwowano wolniejsze tempo namnażania 

się bakterii w trakcie przechowywania. 

23. W przypadku produktów piekarniczych wpływ oddziaływania ultradźwięków na 

redukcję liczebności bakterii zależał od rozpatrywanego produktu. 

24. Redukcję liczby bakterii odnotowano już przy zastosowaniu 20 kHz w kruchym 

cieście o 0,29 log i rosła ze wzrostem częstotliwości do 0,59 log przy 100 kHz. 

25. W chlebie z mąk mieszanych i bułkach graham efekt obniżenia liczebności bakterii o 

0,2-0,93 i 0,56-2,49 log osiągano dopiero przy wartościach 40 i 100 kHz. 

26. W chlebie żytnim nie uzyskano redukcji liczby bakterii przy żadnej stosowanej 

częstotliwości ultradźwięków. 

27. Wpływ sonikacji na wartość siły ściskającej i penetrującej jest nie do końca nie jest 

jednoznaczny. Produkty sonikowane zachowują się inaczej pod wpływem naprężeń 

mechanicznych niż nie sonikowane. Zmiana ta nie zawsze jest jednakowa jednak jest 

znacząca i w zależności od rodzaju produktu może powodować zwiększenie bądź 

zmniejszenie sił ściskających penetrujących lub tnących 

28. W przypadku produktów piekarniczych sonikacja nie wpływa na zawartość wody w 

produktach przed przechowywaniem. W produktach badanych po przechowaniu 

można zaobserwować większą zawartość wody w pieczywie żytnim razowym  

poddanemu sonikacji. W przypadku produktów mięsnych nie zaobserwowano 

znaczących zmian tego parametru w wyniku sonikacji niezależnie od stanu 

przechowywania. 

29. Wpływ na zawartość tłuszczu w badanych produktach. zaobserwowano różnicę w 

zawartości tłuszczu oznaczonej metodą ekstrakcyjną. Różnica jest widoczna w 

przypadku kiełbas sonikowanych ultradźwiękami o częstotliwości  20 kHz. Jednym z 

prawdopodobnych wyjaśnień jest wzrost dostępności tłuszczów w procesie ekstrakcji. 
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W przypadku wyrobów piekarniczo cukierniczych nie stwierdzono wpływu sonifikacji 

na zawartość tłuszczu. 

30. Sonikacja wpływa na potencjały przeciwutleniające niektórych produktów. W 

przedstawionych badaniach potencjał przeciwutleniający chleba żytniego razowego 

sonikowanego w 100 kHz wzrosła po czasie przechowywania, po przechowywaniu 

wzrósł potencjał wszystkich próbek polędwicy. Potencjał przeciwutleniający 

polędwicy po o0kresie przechowywania wzrósł proporcjonalnie do częstotliwości 

sonikacji. 

31. Nie zaobserwowano znaczących zmian związanych z sonikacją w zawartości białka, 

popiołu i węglowodanów w badanych produktach. 

32. Nie zaobserwowano wpływu sonikacji na aktywność wody w większości badanych 

produktów. Jedynym wyjątkiem jest kruche ciasto gdzie aktywność wody w 

produktach po przechowaniu maleje wraz z wzrostem częstotliwości sonikacji. 

33. W kiełbasach i kabanosach sonikowanych ultradźwiękami o częstotliwości 40 kHz 

zaobserwowano zachowanie wartości pH sprzed okresu przechowywania. Oznacza to 

że w przypadku tych produktów zostały zahamowane kwasotwórcze reakcje gnilne. 

34. Sonikacja nie wpływa znacząco na zawartość fenoli ogółem w produktach 

piekarniczo-ciastkarskicj. Zawartość fenoli wzrasta jedynie w bułkach typu graham 

dla wszystkich sonikowanych bułek 
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