A „Gyulai kolbászkrém” —prezerv mikrobiológiai állapotának
alakulása a szavatossági időn belül
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A háztartások modernizálódása, a több szabad időre való törekvés, a turizmus
eddig nem tapasztalt mérvű elterjedése az elmúlt évtizedben a korszerű és cél
szerű csomagolású élelmiszerkészítmények tömeges elterjedését és felhasználását
hozta magával.
Hazánkban is egyre több, a fenti követelményeknek és a korszerű táplálko
zásbiológiai elveknek mindinkább megfelelő, túlnyomásos hőkezelés mellőzésével
előállított, többnyire csupán sóval tartósított félkonzerv jellegű húsos élelmiszer,
ún. prezerv kerül forgalomba. A tubusba zárt készítmények — főként egyszerű
kezelhetőségük és célszerű mennyiségük miatt — igen kedveltek.
Egyik népszerű és keresett fajtájuk a „Gyulai kolbászkrém”, mely mérsékel
ten zsíros nyers füstölthúsból (füstölt tarjából), sóval-paprikával és egyéb fűsze
rekkel ízesítve, 50 g-os fémtubusokban kerül forgalomba. Mivel egyetlen üzem
(Csemege Vállalat) gyártmányáról van szó, természetesen nincs sem országos,
sem ágazati kötelező hatályú szabványa. Általános előírások tekintetében a
MSZ—1800 —71 sz. országos szabvány, „Tartósított élelmiszerek, általános
műszaki előírások”, hatálya alá esik.
Tekintettel arra, hogy már bevezetett élelmicikkről van szó, amelynek
ízhatása a kedvelt gyulai kolbászhoz hasonló, állandó és bővülő vevőköre pedig
igényli gyártását, szükségesnek látszott a termék néhány alapvető értékmérő
tulajdonságának meghatározása, melyek alapján fogyasztásra alkalmassága a
forgalomba hozatal előtt elbírálható.
A Fővárosi Állategészségügyi Állomás Hús- és Tejvizsgáló Felügyelőségének
Húshigiéniai Laboratóriumában három éven keresztül — 1969 január 1-től
1971 december 31-ig — vizsgáltam a gyártási számok szerint beküldött tubusos
készítményeket azzal a céllal, hogy egyértelmű, megbízható gyártástechnológiai
házi szabvány kialakításához — mindenekelőtt egészségügyi biztonság szempont
jából — adatokat nyerjünk. A fenti időszakban összesen 258 minta került mikro
biológiai feldolgozásra, termelési számonként 3 —3 db. Ezek közül kettőt azonnal,
egyet pedig 24 órán át 37 °C-on végzett termosztátpróba után vettünk először
vizsgálat alá. A beérkezett mintákat, amelyek 86 termelési sorozatból származ
tak, a szavatossági időn belül (melyet a gyártó — az említett szabvány 90 napos
előírásától eltérően — a gyártási naptól kezdődő harminc napban adott meg)
ismételten (szériánként öt-öt alkalommal) részletes mikrobiológiai analízisnek
vetettük alá.
A mintákat a vizsgálat teljes tartama alatt — a szavatossági idő lejártáig —
6-8°C-on hűtőszekrényben tároltuk.
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Minden készítményt megvizsgáltunk ételfertőző Salmonella genusba tartozó
csírák, valamint ételmérgező - koaguláz pozitív - Staphylococcus pyogenes
aureus haemolyticus baktérium jelenlétére. Meghatároztuk továbbá a coliformés az enterococcus- számokat, az egy gramm vizsgálati anyagban foglalt penész
spórák és az anaerob spórás szulfitredukáló csírák (saprophyta clostridiumok)
számát, végül pedig a mesophyl ( + 30 °C-on 48 óra alatt kinövő) összes élő,
fejlődőképes csirák számát és ezek kvalitatív összetételét.
A mintákat minősítési kategóriákba soroltuk, melyek alapjául a coliformszámot vettük, míg a felsorolt egyéb csírák számát gyakorlatilag elhanyagolhat
tuk, mivel a vizsgálati adatokból kiderült, hogy a coliform-szám alakulása a döntő
értékmérő a készítmények mikrobiológiai és higiéniai elbírálása szempontjából.
Feltételezésünk helyessége egyértelműen kiderül, ha vizsgálati eredményeinket
részleteiben áttekintjük.
A vizsgált 258 minta közül a szavatossági idő különböző szakaszaiban össze
sen 38 esett kifogás alá. Kifogásolási okként az esetek túlnyomó részében (37
esetben) magas Grum-negatív aerob baktériumos szennyezettség —coliformok —
szerepeltek és csak elhanyagolható százalékban (egy esetben) fekál szennye
ződést jelző anaerob bélclostridiumok és fekál stroptococcusok (enterococcusok).
Ételfertőző salmonellák egyetlen esetben sem fordultak elő, még dúsítással ki
mutatható mennyiségben sem. Ételmérgező —hemolizálú és koaguláz-pozitív —
Staphylococcus pyogenes aureus csírák mindössze hat mintából voltak kimutat
hatók, de minden alkalommal csak dúsító eljárással, ami gyakorlatilag 100/g
alatti mennyiséget jelez és kivétel nélkül csak az ötödik feldolgozás alkalmával,
tehát a szavatossági idő lejártakor. A készítményeket éppen ezért alapvetően a
coliform-szám alapján minősítettük és az első vizsgálat eredményeként a követ
kező kategóriákba soroltuk: (1. táblázat).
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1. Kifogástalan az a készítmény, melyben grammonként 100 alatt van az
induló coliform szám, összesen 171 minta.
2. Türlietőnek minősült és még forgalomba kerülhetett az a széria, ahol
100 és 5000/g között volt (50 minta).
3. Kifogás alá esett az a gyártmány, összesen 37 minta, melyben az alapvizsgálat alkalmával 5000 felett volt a coliform csirák grammonkénti
mennyisége. Az ilyen széria forgalomba nem kerülhetett, tartalmát hő
kezelt húsos tészták töltelékeként használták fel.
A további vizsgálatok során, arról akartunk meggyőződni, hogy a szavatos
sági idő alatt miként változik a készítmények csíraszáma. Ekkor kiderült, hogy a
kifogásolt (5000-cn felüli coliform-számú) készítményeket két csoportra oszthat
juk:
I. az 5000 és 10 000/g közötti és
II. a grammonkénti 10 000-en felüli coliform csírát tartalmazó készítméményekre (1. ábra).
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Azokban a kolbászkrémekben, melyek az első csoportba tartoznak, a szava
tossági idő alatt a coliform-szám 1000/g alá csökkent. A másik csoportban ez a
mutató a vizsgálat egész ideje alatt változatlanul 10 000/g felett maradt, tehát
mindvégig kifogás alá esett. A párhuzamosan vizsgált, de eredetileg termosztáit
minták a szavatossági idő alatt a nem termosztáltakhoz igen hasonlóan viselked
tek, azzal a megjegyzéssel, hogy ezeknél értékben kevéssel alacsonyabb volt
mindvégig a coliform-szám.
A vizsgalatok során eddig két lényeges körülmény derült ki. Egyrészt, hogy a
frissen vizsgált készítményekben talált coliform-szám azonos nagyságrenden
belül általában többszöröse volt a termosztáit anyagban talált értékeknek (1.
ábra); másrészt azok a kifogás alá eső készítmények, melyekben 5 000 és 10 000/g
között volt az induló coliform-szám, a szavatossági idő lejártakor már csak
1000/g alatti mennyiséget tartalmaztak. A 24 óráig termosztátban tartott min
tákban a csökkenés hamarabb, általában a tárolás 5. napjától, következett be.
A két körülményre magyarázatot a további vizsgálatok adhatnak de na
gyon valószínű, hogy a coliform csíráknak a szavatossági időn belül általában
bekövetkező csökkenése egyfelől az eredeti víztartalom csökkenésének és a
relatív sótartalom ezzel párhuzamos növekedésének — a víz és só arány eltolódá
sának —, másfelől a tubusokon belüli oxigénszegény viszonyoknak lehet a követ
kezménye. Az oxigénszegény környezetben végzett termosztálás ui. mint enyhe
hőkezelés is felfogható, mely már induláskor meghiúsítja az eredetileg meglevő
coliformok egy részének életképességét.
A tubusos prezervek mikrobiologiai-higiéniai standardjainak kialakításánál
a fent leírt tapasztalataink előnyösen felhasználhatók lesznek és azokra a határ
értékek végleges kialakítása során támaszkodni lehet.
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Meggondolandó, hogy 5 000 és 10 000 /g közötti induló coliform-szám mel
lett nem volna-e célszerű a készítményt néhány (5 -6 ) napos tárolás után újból
megvizsgálni és az általunk észlelt coliform-szám csökkenés esetén kiadását
engedélyezni.
ОБРАЗОВАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕЗЕРВ
- „КОЛБАСНЫХ КРЕМОВ ДЮЛАИ” В ПРЕДЕЛАХ ВРЕМЕНИ
ГАРАНЦИИ
Ж. Фэхер
Автор излагает результаты микробиологических исследовании прове
денных в течении трех лет на нативных презервных изделиях „колбасных
кремов Дюлаи” в тубах. Создал три категории гигиенической оценки: совер
шенная, неплохая и плохая категория. У последних образцов число колифформных бактерий составляло высше 5000 на грамм продукта. Были выяс
нены три существенные у с л о в и я : воиервых: в образцах испытанных сразу
еще в свежем состоянии без термостатпрования, число коли было высше,
чем у термостатированных; во вторых, в продуктах получивших оценку,
„плохая” в которых число микроб находилось ниже 10 000/г, до конца пе
риода гаранции число колиформ сократилось ниже 1000/г.
Автор считает возможным использовать результаты данных опытов при
разработке стандартов микробиологической оценки вышеупомянутых про
дуктов.
GESTALTUNG DES MIKROBIOLOGISCHEN ZUSTANDES DER PRESER
VE: „GYULAER WURSTCRÉME” (GYULAI KOLBÁSZKRÉM)
INNERHALB DER HAFTZEIT
Zs. Fehér
Die Verfasserin berichtet über das Resultat ihrer dreijährigen mikrobiolo
gischen Untersuchung der nativen, in Tuben gefüllten Preserve: Gyulaer Wurstcrémc. Sic stellte drei hygienische Kategorien auf: einwandfrei, ziemlich, bean
standet. In dieser letzteren betrug die Anzahl der Coliformen mehr als 5000/g.
Zwei wichtige Umstände wurden dabei festgestellt.: einerseits war in den frischen,
nicht thermostatierten, sofort untersuchten Präparaten die Coliform-Zahl höher,
als in den thermostatierten, anderseits sank in beanstandeten Erzeugnissen
mit einer Keimzahl unterhalb von 10.000/g bis ans Ende der Haftzeit die Coli
form-Zahl unter 1000/g.
Die Verfasserin hält ihre Erfahrungen bei der Ausarbeitung der mikro
biologischen Standardwerte des obigen Erzeugnisses für brauchbar.
CHANGES IN THE MICROBIOLOGICAL STATE OF PRESERVED
’’SAUSAGE CREAM OF GYULA“ DURING THE GUARANTEE PERIODZs. Fehér
The results of microbiological investigations of the native preserved ’’Sausage
cream of Gyula“ marketed in collapsible tubes carried out for three years arc
given. Three groups of hygienic evaluation were formed: unobjectionable, acccp302

table and objectionable samples. In the latter group the coliform number was
over 5000/g. Two essential circumstances were observed: one one hand, in the
samples examined freshly, instantaneously, without keeping them in the thermos
tat, the coliform numbers were lower than in those kept in thermostat, and, on the
other hand, in the objectionable products with germ numbers below 10 000/g,
the coliform numbers decreased below 1000/g at the end of the guarantee period.
In the opinion of the author, his experiences are useful in developing the micro
biological standards of the examined product.

LES CHANGEMENTS DE L’ETAT MICROBIOLOG1QUE DE LA PRESERVE
«CREME AUX SAUCISSONS GYULAI» PENDANT LA PERIODE DE
GARANTIE
Zs. Fehér
L’auteur décrit les résultats de l’étude microbiologique effectuée pendant
trois ans sur la préserve native en tubes «creme aux saucissons Gyulai». Elle a
défini trois categories hygiéniques: impeccable, tolerable et contestable. Dans la
derniére le nombre des coliformes était au-dessus de 5000/g. Deux résultats
éclatants sont ressortis de ce travail: d’une part, dans les preparations examinées
sans thermostater, en ctat frais, le titre coliforme était plus élévé que dans cell
qu’on avait thermostatées, d’autres part, cependant, dans les préparations contestables a teneurs en germes au-dessous de 10.000/g le titre coliforme diminuait
au-dessous de 1.000/g ä la fin de la périodc de garantie.
L’auteur est de Гavis que ccs experiences peuvent étre utilisées en établissant
les normes microbiologiques de susdite preparation.
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