A gyorsfagyasztott parajkrém tárolási hőmérséklet—idő —minőségváltozás kapcsolatának meghatározása*
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Gyorsfagyasztott élelmiszerek gyártása és forgalmazása
A gyorsfagyasztott élelmiszerek termelése a magyar élelmiszeripar egyik leg
dinamikusabban fejlődő ágazata. Nagy kapacitású, jó minőségű termékeket előál
lító gyárak sora épült az elmúlt 20 évben. Termékeiket a fogyasztókhoz eljuttató
rendszer, a hűtőkocsikból, üzleti hűtőkamrákból, hűtőpultokból, álló hűtőlánc
elmaradt ettől a fejlődéstől, nem tudja biztosítani a szükséges —18°C-on a hőmér
sékletet.
A tárolás alatti minőségváltozások és ezek kifejezése
A gyorsfagyasztással való tartósítás lényege, hogy az alacsony hőmérséklet a
romlást okozó folyamatokat felfüggeszti, illetve annyira lelassítja, hogy 0,5-1
éves, lényeges minőségcsökkenés nélküli élelmiszertárolás lehetséges.
A —18 °C-os mélyhőmérsékletű tárolás során rendkívül lassú, minőségrontó
hatású fizikai, kémiai, mikrobiológiai változások erősen hőfokfüggőek. Ezért a
terméknek a rossz hűtőláncon való áthaladása során felgyorsulnak, lényeges minő
ségromlást okozva.
A változásokat fiziko-kémiai, érzékszervi módszerekkel vizsgálhatjuk. A vál
tozás mennyiségi kifejezésére megpróbáltak egyetlen jellemzőt találni. Gyakorlati
és tudományos szempontból egyaránt jól használhatónak bizonyult, hogy ezt egy
olyan időtartammal jellemeznék, mely egy definiált minőségváltozás bekövetke
zéséhez szükséges. Az egyes forgalomban levő kifejezések e minőségváltozás definí
ciójában különböznek egymástól.
Ilyenek: A kiváló minőség megtartásának időtartama.
A már észrevehető különbség időtartama.
A gyakorlati tárolhatósági időtartam.
Számunkra ez utóbbi a legjobban használható:
Az élelmiszer a piaci ítélet szempontjából eredeti, kiváló minőségének már nem
felel meg, de fogyasztásra még alkalmas — lényegében tehát a mi minőségmegőr
zési időtartamunkkal azonos kategória. Azt tehát, hogy pl. a gyf. parajkrémben
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különböző tárolási hőfokokon mekkora minőségváltozás következik be az adott
hőfokokhoz tartozó nyakorlati tárolhatósági időtartamokkal jellemezzük. A tárolás
alatti változások ismertetett hőfokfüggéséből következik, hogy a gyakorlati tárol
hatósági időtartam is hőfokfüggő.
Reciproka a minőségváltozás sebességét adja meg nap - 1 mértékegységben,
illetve 1 0 0 -zal szorozva százalék/napban.
Természetesen a minőségváltozás sebessége is hőfokfüggő. Ennek mértékét a
hőmérsékleti hányadossal, egy kisebb és egy ennél 10 °C-kaI magasabb hőfokon
mért sebesség hányadosával jellemzik és Q,0-nek nevezik.

A tárolás alatti minőségváltozás számítása
Könnyű belátni, hogy a gyakorlati élet szempontjából milyen nagy jelentősége
lenne annak, ha a tárolás alatt bekövetkezett vagy bekövetkező minőségváltozáso
kat számítani tudnánk.
Erre a tárolási idő-hőmérséklet-minőségváltozás (a nemzetközi irodalomban
time-temperature-tolerance: TTT) összefüggés segítségével nyílik lehetőség.
Ez az összefüggés tulajdonképpen nem más, mint a minőségváltozás sebességé
nek hőfok-függését megadó diagram. Segítségével bármely tárolási hőmérséklethez
tartozó minőségváltozási sebesség értéket meghatározhatjuk. így rendelkezésünkre
áll a termék hőtörténete: tárolási hőfokok és időtartamok, valamint a minőségvál
tozási sebességek.
A számítást az alábbi a negatív hőmérsékleti tartományokra, elméletileg is
alátámasztott szabályok teszik lehetővé:
— A minőségi változások irreverzibilisek, az egyszer bekövetkezett változás
tehát véglegesen megmarad.
— A minőségi változások kumulatívok, tehát összegeződnek.
— A minőségi változások kommutatívok, tehát a különböző időtartamok
alatt létrejövő minőségi változások eredője független a részváltozások sor
rendjétől.
Ezek alapján a számítást egyszerűen elvégezhetjük: A tárolási idő és minőség
változási sebesség szorzatából a hőtörténet minden egyes lépcsőjére kiszámítjuk a
minőségváltozás értékét, majd ezeket összegezve a teljes változást kapjuk meg.
Egy ilyen számítást mutat a következő táblázat:
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T áro lási hőfok
°C

M inőségvált.
sebesség
% /n ap

T árolási
idő, nap

M inőségvált.
m ennyisége

Term elő h ű tő h á z ..............
Elosztó h ű tő h á z ..............
S zállító g é p k o c s i................
Ü zleti h ű tő k a m r a .............
Ü zleti h ű t ő p u l t ..................
összesen .............................

-3 0
- 18
- 9
- 18
- 12

0,23
0,48
1,90
0,48
0,91

90
30
1
10
2

20,70
14,40
1,90
4,80
1,82
43,62

A termék a fenti hőtörténet alatt tehát a gyakorlati tárolhatósági időtartam
mal definiált minőségváltozásnak 43,62%-át szenvedte el. További 100-43,62 =
— 56,38%-ot veszíthet eredeti minőségéből, hogy tárolhatósági időtartamának
(fogyasztásra alkalmas minőségének) végére érjen.
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A TTT összefüggés meghatározásával a jól kiépített hűtőlánccal rendelkező
ipari országokban sokat foglalkoztak. Ugyanakkor nálunk, ahol a rossz hűtőlánc
szükségessé tenné ezek használatát csak egyetlen, sertéshúsra elvégzett TTT fel
vétel ismert.
Ezért végeztük el a gyf. parajkrém tárolási hőmérséklet —idő-minőségváltozás
(TTT) összefüggésének meghatározását, mégpedig olyan részletességgel, hogy a
gyf. termékekre általánosan használható meghatározási metodikát adjunk.
A gyorsfagyasztott parajkrém minőségi jellemzó'inek tárolás alatti változása
A frissen nyártott parajkrémet —25°C; —18°C; —12°C; —7°C;0°C; +5°C;
+ 12°C és —20 °C hőmérsékleteken tároltuk. Valamennyi a tárolási hőmérsékletre
feltehetően érzékeny jellemzőjének időbeli változását vizsgáltuk úgy, hogy a vár
ható gyakorlati tárolhatósági időtartamot egyenletesen átfogjuk. Vizsgálataink
során a következőket állapítottuk meg:
Az érzékszervi összpontszám a tárolási idővel csökken, a csökkenés sebessége a
tárolási hőfoktól nagymértékben függ (1. ábra).
A nagyobb tárolási hőfokokon a tárolt minták érzékszervi összpontszáma a
következő idők alatt csökken 65 pontra:
0 °C
+ 5 °C
+ 12 °C
+ 20 °C

3,3
2,2
1,2
0,9

nap
nap
nap
nap

Az ízpontszám tárolás alatti változása az érzékszervi összpontszámhoz teljesen
hasonló.
A szín a tárolás során változik, amit két vizsgálati módszer is egyértelműen
bizonyít:
A MOMCOLOR színmérővel mért felületi színkülönbség (a friss parajkrémhez
viszonyított szín) a tárolási idővel az alacsonyabb hőfokokon exponenciálisan, a
magasabban lineárisan emelkedik (2. ábra).
A magasabb hőfokokon tárolt minták a 4,00 színkülönbséget a következő táro
lási idők alatt érték el:
0 °C 8 nap
+
5 °C 6 nap
+12 °C 4 nap
+ 20 °C
1,5 nap
A klorofill tartalom a tárolási idővel exponenciálisan csökken, a csökkenés
sebessége a tárolási hőmérséklettől függ (3. ábra).
A magasabb hőfokokon tárolt minták klorofill tartalma a következő tárolási
idők alatt csökkent 8 ,0 -ra:
0 °C 4 nap
+
5 °C 3 nap
+ 12 °C 2 nap
+ 20 °C
1,5 nap
A nitrát tartalom a tárolás során gyakorlatilag nem változik.
A nitrit tartalom a tárolási idővel lineárisan csökken, a csökkenés sebessége
hőfokfüggő.
A C vitamin tartalom a tárolási idővel lineárisan, a tárolási hőfoktól függő
sebességgel csökken (4. ábra).
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A nagyobb hőfokokon tárolt minták C vitamin tartalma a következő tárolási
idők alatt csökkent 2 , 0 mg/%-ra.
0 °C
+ 5 °C
+12 °C
+ 20 °C

8
nap
5 nap
1,5 nap
1 nap

A pH kicsiny tárolási hőfokokon nem változik. Nagyobbon viszont egy, a
tárolási hőfoktól függő hosszúságú változatlan szakasz után határozott csökkenés
figyelhető meg (5. ábra).
A mezofil aerob élőcsíraszám a kis tárolási hőfokokon csökken, a nagyobbon
( - 7 °C) emelkedik (6. ábra).
A 0 °C és ennél nagyobb tárolási hőfokokon az emelkedés még gyorsabb:
0 °C-on 8 napos
+ 5 °C-on 6 napos
+12 °C-on 1 napos
+ 20°C-on 2 napos

tárolás
tárolás
tárolás
tárolás

után
után
után
után

2,3 •101 0
2,3 -101 0
6,2 • 109
2,3-101 2

A kóliform szám kisebb tárolási hőfokokon ( —25 - 18 °C) erőteljesen csökken.
Nagyobb 0 °C alatti tárolási hőfokokon kezdeti emelkedést, majd csökkenést tapasz
taltunk.
A 0°C és ennél nagyobb tárolási hőfokokon egyértelmű emelkedés volt:
0 °C-on
+ 5 °C-on
+ 12 °C-on
+ 20 °C-on

8
6
1
2

napos
napos
napos
napos

tárolás
tárolás
tárolás
tárolás

után 2,3- 1 0 9
után 6 , 2 1 0 7
után 2,3-10®
után 2,3-1 0 1 0

A pszichrofil élőcsíraszám kisebb tárolási hőfokokon ( —12, —18, —25 °C) kis
mértékben csökken, nagyobbon ( —7 °C) emelkedik (7. ábra).
A 0°C és ennél nagyobb tárolási hőmérsékleteken gyors emelkedést észleltünk:
0 °C-on 8 napos tárolás után 3 •10'°
+ 5 °C-on 6 napos tárolás után 2,3-1 0 9
+ 12 °C-on 1 napos tárolás után 2 , 6 1 0 9
+ 20 °C-on 2 napos tárolás után 1 , 6 • 1 0 1 0
Az egyes minőségi jellemzők változása közötti kapcsolat
A jellemzők időbeli változásának vizsgálata mellett a jellemzők változása kö
zötti kapcsolattal is foglalkoztunk. A gyakorlati hasznosítás szempontjából ugyan
is nagy jelentősége volna annak, ha valamely lényeges, de sorozatban nehezen vizs
gálható jellemzőre megbízhatóan következtethetnénk egy másik, könnyen és gyor
san vizsgálható jellemző értékéből.
A korrelációszámítást elvégezve szoros összefüggést találtunk az érzékszervi
összpontszám — ízpontszám; érzékszervi összpontszám — C vitamin tartalom
között.
Az érzékszervi összpontszám — pH összefüggést vizsgálva megállapítottuk,
hogy 55 körüli érzékszervi összpontszámnál 1,0 pH esés következik be. Az ilyen
érzékszervi összpontszám a minősítő gyakorlat szempontjából már a fogyasztásra
alkalmatlanságot a teljes romlást jelenti, így a pH mérés az ilyen tételek kiszűrésére
használható.
3*

81

A

pszichrofil

élőcslraszám

völiozdsa

82

A minőségváltozás
gyakorlati

sebessége

t a r o l k a t ős á g i
kofokfű gg ese

és a

id ő t a r t a m

/ ’/•/nap')

.

sebessége

8

Minőségváltozás

G ya k o rla ti

{d ro lh a lő sa q i

id ő -ta r l a m

/п а р /

Pszichrofit

é/őcsi'i

7. ábra

A gyorsfagyasztott parajkrém tárolási hőmérséklet - időtartam - minőségváltozás
(TTT) kapcsolatának meghatározása
A korábbiakban definiált gyakorlati tárolhatósági időtartamot a napi minőségellenőrzési gyakorlatra úgy lehet alkalmazni, mint azt az időtartamot, ameddig a
termék a rá vonatkozó termékszabvány minőségi előírásainak megfelel. A gyorsfagyasztott parajkrém vizsgált minőségi jellemzői közül szabványelőírás van az
érzékszervi összpontszámra (minimum 65.) és ízpontszámra (minimum 25.).
A gyakorlati tárolhatósági időtartamot a gyorsabban csökkenő — ez esetben
az érzékszervi összpontszám — határozza meg.
Reciprokai a minőségváltozás sebességét adják:
Az értékeket diagramban ábrázolva (8. ábra) elérjük célunkat: valamennyi
tárolási hőmérséklethez tartozó minőségváltozási sebesség értéket meg tudjuk ha
tározni.
A gyorsfagyasztott élelmiszerek tárolási hőmérséklet —időtartam - minőségváltozás
(TTT) összefüggésének meghatározási metodikája
7. A vizsgálatra kerülő termékek kiválasztása
A hasonló nyersanyagból, hasonló technológiával előállított termékek tárolás
alatti változásai természetesen közel azonosak. Ezért célszerű a termékeket ilyen
szempontból csoportosítani és elegendő minden csoport 1 -1 jellemző termékét
vizsgálni.
2. A vizsgálandó paraméterek és vizsgálati módszereik
A tárolási idővel és hőmérséklettel változó paraméterek közül csak a termék
minőségét döntően befolyásolókat érdemes vizsgálni. A gyf. termékeknél ezek általá
ban a következők:
— Érzékszervi összpontszám (termékszabványos és MSZ 12251, MSZ 7304
szerint.
— Mezofil aerob élőcsíraszám (MSZ 08 —1494/3 szerint).
3. A tárolási hőfokok kiválasztása
A minőségmegőrzési időtartam, illetve reciproka a minőségváltozás sebessége
hőfokfüggésének felvételéhez legalább 4 pontra szükség van. így a következő táro
lási hőfokok célszerűek:
(hűtőházi raktárban)
-2 5 °C
(hűtőházi raktárban)
-1 8 °C
-1 0 °C körül (szabályozható hőfokú hűtőpult)
— 5 °C körül (szabályozható hőfokú hűtőpult)
(háztartási hűtőszekrény)
— 0°C
Hangsúlyozni kell, hogy a 0°C-os tárolásra a fogyasztók már kialakult tájékoz
tatása miatt van szükség. Értékei a TTT összefüggéshez nem használhatók fel.
A tárolási kísérletek
A mintákat friss gyártásból, az azonos kiindulási minőségre gondosan ügyelve
kell venni és a különböző tárolási hőfokokra egyidejűleg elhelyezni. A minőségi
jellemzők időbeli változásának megállapításához 4 —5 adat szükséges. Ezért a vizs83

T árolási hőfok
°С

G y a k o rla ti tá ro lh a tó ság i
id ő ta rta m n ap

- 7
- 12
- 18
-2 5

M inőségváltozás sebessége
n ap _1

7,5
60
380
640

0,1333
0,0166
0,0026
0,0016

% /nap
13,33
1,60
0,26
0,16

A nagyobb táro lás hőfokokon:
- 0
4- 5
+ 12
+ 20

3,3
2,3
1,2
0,9

0,3030
0,4348
0,8333
1,1111

30,30
43,48
83,33
111,11

gálatok gyakoriságát úgy állapítjuk meg, hogy az egyes tárolási hőfokokon várható
minőségmegőrzési időtartamokat 4 egyenlő részre osztjuk. Ezek általában a kö
vetkezők:
- 25 °C-on
4 - 6 havonta
—18 °C-on
2 —3 havonta
-1 0 °C-on
2 - 3 hetente
— 5 °C-on
1 —2 naponta
0 °C-on
1 naponta
A vizsgálati adatok feldolgozása
— A jellemzők időbeli változásából valamennyi tárolási hőfokra megállapít
juk a minőségmegőrzési időtartamokat.
— A minőségmegőrzési időtartamok reciprokait számítva megállapítjuk min
den tárolási hőfokra a minőségváltozási sebesség értékét.
— A minőségváltozási sebesség értékét a tárolási hőfok függvényében diag
ramban ábrázoljuk.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ТЕМПЕРАТУРОЙ И СРОКОМ
ХРАНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЕМ КАЧЕСТВА БЫСТРОЗАМОРОЖЕННОЙ
ШПИНАТНОЙ ПАСТЫ
Э. Рац и Л. Саболч
Авторы исследовали изменения некоторых показателей качества быстро
замороженной шпинатной пасты в процессе хранения при разных темпера
турах.
Установили, что обшее число сенсорных баллов, в к у с о в ы х баллов, содер
жание хлорофила, содержание витамина С, содержание нитрита умелньшается
со сроком хранения. Уменьшение скорости в большей степени зависит от
температуры хранения.
Со сроком хранения повышается разница поверхностного цвета, содер
жание свободной воды. Повышение скорости в большой степени зовисит от
температуры хранения.
При низкой температуры хранения pH не изменяется в зависимости от
высшей температуры хранения, после определенного срока хранения pH резко
на 1 , 0 уменьшается.
34

Число живых мезофильных аэробных зародышей, число колиформ и число
живых психрофильных зародышей при низких температурах хранения умень
шаются, в зависимости от повышения температуры скорость их размножения
повышается. Содержание нитрита в течении хранения не изменяется.
Исследуя связей между изменениями некоторых показателей качества
установили тесную связь .между общим числом сенсорных баллов, числом
вкусовых баллов, а также общим числомсенсорных баллов и содержанием
витамина С. В случае обшего числа сенсорных баллов около 55, происходит
уменьшение значения pH прибл. на 1,0. Самое быстрое изменение показателей
происходит в общих числах сенсорных баллов и таким образом это определяет
и скорость изменения качества шпинатного крема, точнее шпинатной пасты.
BESTIMMUNG DER ZUSAMMENHÄNGE ZWISCHEN DER LAGERUNGS
TEMPERATUR, LAGERUNGSZEIT UND QUALITÄTSÄNDERUNG DER
SCNELLGEFRORENEN SPINATCREME
E. Räcz und L. Szabolcs
Die zeitlichen Änderungen der einzelnen Qualitätsmerkmale des chnellgefrorenen Spinats wurden während seiner Lagerung bei unterschiedlichen Temperaturen
untersucht. Es wurde dabei festgestellt, dass
- die Gesamtzahl der sensoriellen Punkte-Geschmackspunkte, der Chlorophyll
gehalt, der C-Vitamingehalt und der sich Nitritgehalt mit der Lagerungszeit
vermindern, und die Geschwindigkeit der Verminderung von der Lagerungstem
peratur bedeutend abhängig ist;
- der Unterschied der oberflächlichen Farbe und der Gehalt an freiem Wasser
sich mit der Lagerungszeit vergrössern, und die Geschwindigkeit dieser Erhö
hung von der Lagerungstemperatur bedeutend abhängig ist;
- der pH-Wert bei einer niedrigen Lagerungstemperatur unverändert bleibt,
aber bei einer höheren Temperatur von der Lagerungstemperatur abhängig
nach einer gewissen Zeit rasch um 1,0 niedriger wird;
- die Zahl der mesophilen aeroben virulenten Keime, die Coliformzahl und die
Zahl der psychrophilen lebendigen virulenten Keime sich bei einer niedrigen
Lagerungstemperatur vermindern, während bei einer höheren Temperatur
bei einer von der Temperatur abhängenden Geschwindigkeit erhöhen;
- der Nitratgehalt während der Lagerung unverändert bleibt.
Bei der Untersuchung des Zusammenhanges zwischen den Änderungen der
einzelnen Qualitätsmerkmalen wurde ein enger Zusammenhang zwischen den
Zahlen der sensoriellen Gesamtpunkte und der Geschmackspunkte, bzw. den
Zahlen der sensoriellen Gesamtpunkte und dem C-Vitamingehalt gefunden. Bei
einem Wert von etwa 55 der sensoriellen Gesamtpunktzahl verminderte sich der
pH-Wert um 1,0. Daher wird die Geschwindigkeit der Qualitätsänderung der
Spinatcreme durch die Änderung des am raschesten veränderlichen Merkmals, der
sensoriellen Gesamtpunkzahl bestimmt.
DETERMINATION OFTHE CORRELATIONS BETWEEN THE STORAGE
TEMPERATURE, STORAGE PERIOD AND QUALITY CHANGE OF
QUICK-FROZEN SPINACH CREAM
E. Rácz and L. Szabolcs
Changes in time of the individual quality characteristics were investigated
during the storage at various temperatures of quick-frozen spinach cream. It was
found that
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— the total number of sensory scores, the taste scores, the chlorophyll content,
C-vitamin content and nitrite content decrease with the length of storage
period, the rate of this decrease depending to a great extent on the temperature
of storage;
— the difference of superficial colour and the content of free water increase with
the length of the storage period, the rate of this increase depends to a great
extent on the temperature of storage;
— at a low storage temperature the pH value does not change, at higher tem
perature suddenly decreases by 1 . 0 after certain time the length of which de
pends on the temperature of storage;
— the number of mesophilic aerobic viable germs, the coliform number and the
number of psychrophilic viable germs decrease at a low storage temperature
whereas they increase at higher temperatures at a rate depending on the actual
temperature.
On investigating the correlation between the changes of the individual quality
characteristics a close relationship was found between the total number of sensory
scores and the taste scores, further between the total number of sensory scores
and the C vitamin content. At a value of 55 of the total number of sensory scores
the pH values decreases by 1.0. Of these characteristics the total number of sen
sory scores is changing very quickly. Thus the rate of quality chenge of spinach
cream is determined by this latter value.

KÜLFÖLDI LAPSZEMLE
SVORCOVA, L.
Alkoholmentes italokban előforduló
nyálkaképző baktériumok és élesztők
kimutatása
( Diagnostics of slime-producting bacteria
and of yeasts in non-alcoholic beverages)
Kvasny Prum, 24, (5) 112, 1978.
A cikk elemzi az alkoholmentes ita
lokban előforduló nyálkaképző bakté
riumok és élesztők meghatározását.
Azokban az esetekben, ahol a mikroba
szaporodását gátló tényezők megszűn
nek, pl. a C0 2 tartalom kisebb mint
5 g/1, vagy/ a termék pH értéke 3,5
fölé emelkedik, bekövetkezik a nemkívánatos mikroba szaporodás, különö
sen azokban az esetekben, amikor a
terméket 20 —25 °C-on tárolják. A rom
lás láthatóan bekövetkezik, ha a bak
tériumszám a 1 0 5 cm3 értéket megha
ladja, és ugyanez az élesztők esetében
a 1 0 MÓI 5 x l0 3 /cm 3 esetében követ
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kezik be. Alkoholmentes italok nyúlódása már akkor is bekövetkezhet, ill. be
is következik, ha a nyúlódást okozó
Leuconostoc mesenteroides száma meg
haladja a 104 cm3 értéket. Egy másik
romlást okozó mikroba a Gluconobacter, amely nem kívánatos idegen ízt
okoz a termékekben, még a 2,4 pH érté
kű termékben is szaporodik és nem a
citromsav, sem pedig a szorbinsav nem
gátolja meg elszaporodását. Az élesztők
zavarosodást okozhatnak és ráadásul
patogén Candida és Cryptococcis tör
zsek is lehetnek közöttük. Véleményünk
szerint, az alkoholmentes italok összes
élő mikróbaszámának vizsgálata, meg
határozása nem elegendő, nem kielé
gítő. Feltétlenül részletesebb vizsgála
tok szükségesek a higiéniai szempontok
figyelembevételéhez, valamint a lehet
séges romlás előrejelzéséhez.
Tabajdiné Pintér V.
( Budapest)

