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Celem badañ by³a ocena wp³ywu mikroflory twarogów na fluktuacje fazy
wodnej miêdzy powierzchni¹ produktów a opakowaniami. Wyniki badañ wykaza³y, ¿e zmiany zawartoci wody mo¿na by³o wyraziæ za pomoc¹ równania wielomianowego stopnia trzeciego. Z równañ korelacji liniowej opisuj¹cych zale¿noci miêdzy poziomem mikroflory w twarogach a zawartoci¹ wody wynika³o,
¿e drobnoustroje wp³ywaj¹ na fluktuacjê fazy wodnej w produktach. Wartoci
wyznaczonych wspó³czynników determinacji sugerowa³y, ¿e istotny wp³yw na
zmiany zawartoci wody w twarogach wody miêdzy produktem a opakowaniem
wykazywa³y dro¿d¿e, enterokoki i gronkowce.
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WSTÊP
W ostatnich latach pojawi³y siê obok tradycyjnych nowe metody pakowania serów twarogowych, do których zaliczyæ mo¿na: pakowanie systemem pró¿niowym w opakowania
PA/PE, obkurczanie laminatu Cryovac na produkcie oraz technikê podwójnego pakowania
w pergamin i laminat PA/PE.
W kraju prowadzono niewiele badañ zwi¹zanych z wp³ywem systemu pakowania na
jakoæ twarogów pakowanych ró¿nymi systemami [3, 4, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15]. Wp³yw
modyfikacji atmosfery stosowanej do pakowania na jakoæ tych serów znajduje odzwierciedlenie w pismiennictwie zagranicznycm jedynie w odniesieniu do cottage cheese [1].
Jednak¿e technologia wytwarzania cottage cheese stanowi o tym, ¿e ich trwa³oæ oraz cechy fizyko-chemiczne s¹ odmienne od tych jakie charakteryzuj¹ kwasowe sery twarogowe.
Niewielka iloæ pimiennictwa na tematy zwi¹zane z jakoci¹ a zw³aszcza cechami mikrobiologicznymi twarogów w powi¹zaniu z systemem ich pakowaniem i stanem opakowañ
w procesie przechowywania twarogów sk³aniaj¹ do podjêcia tej tematyki.
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Celem niniejszej pracy by³a ocena wp³ywu czynników mikrobiologicznych na zachowanie wody wewn¹trz hermetycznego opakowania twarogów przechowywanych w warunkach
niskich temperatur.
MATERIA£ I METODY
Materia³ do badañ pochodzi³ z zak³adu mleczarskiego z Pó³nocnej Polski, w którym nie wdro¿ono systemu HACCP. Badaniom poddano 8 warów twarogów pakowanych pró¿niowo w laminaty
PA/PE. Ka¿d¹ partiê twarogów dzielono na 9 czêci z których, pierwsz¹ poddawano analizie przed
przechowywaniem, a po dwie kostki po 2, 4, 7 i 14 dniach przechowywania w temperaturze 6±2°C.
W twarogach oznaczano zawartoæ wody i liczebnoæ populacji mikroflory stanowi¹cej zanieczyszczenie produktów. W celu oceny stanu mikrobiologicznego twarogów w czasie przechowywania
oznaczono liczebnoæ populacji takich jak; pa³eczki Escherichia coli, Enterococcus sp., Staphylococcus areus, grzyby i mikroorganizmy psychrotrofowe. Próbki do badañ mikrobiologicznych przygotowywano i poddawano analizie zgodnie z Polskimi Normami [5, 6] oraz w modyfikacji w³asnej
dotycz¹cej po¿ywek do oceny Escherichia coli i Enterococcus sp. Oznaczenia liczebnoci populacji
mikroorganizmów dokonano stosuj¹c nastepuj¹ce pod³o¿a hodowlane: Staphylococcus aureus  Baird
Parker RPF, Escherichia coli- Coli ID, Enterococcus sp.  D-coccosel, psychrotrofy  agar od¿ywczy, grzyby strzêpkowe i dro¿d¿e  pod³o¿e YGC z chloramfenikolem
Zawartoæ wody oznaczano metod¹ techniczn¹ poprzez suszenie 3 g twarogu z 30 g piasku
w temperaturze130° ± 2°C przez 30 min. Oznaczeñ dokonywano z dok³adnoci¹ do 0,01 g [7].
Oznaczeñ barierowoci i ch³onnoci wody próbek laminatów PA/PE dokonano wed³ug zaleceñ Polskiej Normy [7, 8].
Wyniki badañ poddano analizie statystycznej za pomoc¹ pakietu STATISTICA Version 5 oraz
Renglinp z programu EXCEL. Wyznaczano parametry funkcji regresji, miary dopasowania (wspó³czynniki determinacji, redni b³¹d szacunku) oraz wartoci wspó³czynników korelacji pomiêdzy liczb¹
mikroorganizmów a zawartoci¹ wody w produktach.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
W czasie 14 dniowego przechowywania twarogów pakowanych systemem pró¿niowym
obserwowano fluktuacjê fazy wodnej w produktach.
Po 2 dniach stwierdzono obni¿enie zawartoci wody o 1,1% a nastêpnie po 4, 7 i 14
dniach odpowiednio wzrost rednio o 0,3%, 0,4% g oraz 1,1% w stosunku do wartoci
oznaczonej w twarogach przed przechowywaniem.
Na rycinie 1 zaprezentowano linie trendów obserwowanych zmian zawartoci wody
w czasie przechowywania twarogów. Trend zmian najlepiej opisywa³o równanie wielomianowe stopnia trzeciego aczkolwiek liniowy trend obserwowanych zmian równie¿ charakteryzowa³ siê wysokim wspó³czynnikiem determinacji R 2 = 0,8258 (Ryc. 1]). Uzyskane dane
wykaza³y istnienie przeciêtnej korelacji liniowej miêdzy pocz¹tkow¹ zawartoci¹ wody
w twarogach a jej poziomem po 14 dniach (Tabela I).
Analiza wartoci b³êdu estymacji i wspó³czynnika korelacji wskaza³a, ¿e zmiany zawartoci wody w ci¹gu 14 dniowego procesu przechowywania twarogów powinny byæ wyra¿one za pomoc¹ funkcji logarytmicznej lub wielomianowej. B³êdy estymacji by³y dla tych
równañ mniejsze ni¿ dla funkcji wyk³adniczej , liniowej i potêgowej a wspó³czynniki korelacji najwy¿sze (Tabela 1). W czasie przechowywania twarogów stwierdzono wzrost stopnia spêcznienia laminatów PA/PE o 0,36% po 7 dniach. Znaczne obni¿enie ch³onnoci wody
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Ryc. 1.
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Ró¿nice zawartoci wody w twarogach w czasie przechowywania w pró¿niowych opakowaniach w laminaty PA/PE
Differences in water content in lactic acid cheese during storage in vacuum laminates PA/PE

przez te opakowania stwierdzono po 14 dniach przechowywania produktów.
Zmiany stopnia spêcznienia opisano za pomoc¹ równania kwadratowego (Tabela I).
Równie¿ obserwowane zmiany przepuszczalnoci laminatów PA/PE wzglêdem pary
wodnej mo¿na by³o opisaæ za pomoc¹ równania kwadratowego o postaci:
Y= ax2-bx +c
[1]
Wyznaczone równanie liniowe opisuj¹ce trendy zmian barierowoci charakteryzowa³
tak¿e wysoki wspó³czynnik determinacji R 2 równy 0,7808.
W czasie przechowywania twarogów oznaczono zmiany liczby bakterii wzglêdnie beztlenowych, grzybów oraz psychrotrofów (Tabela II). Obserwowano wzrost liczby enterokoków i gronkowców koagulazo-ujemnych w czasie ca³ego okresu przechowywania. W tym
czasie liczba organizmów psychrotrofowych pozostawa³y na niezmienionym poziomie.
W okresie 14 dniowego przechowywania stwierdzono obni¿enie liczebnoci gronkowców
koagulazo-dodatnich i pa³eczek Escherichia coli (Tab. 2).
Równania korelacji liniowej miêdzy zawartoci¹ wody w produkcie a poziomem okrelonego gatunku drobnoustrojów wskazywa³y na istnienie s³abych korelacji liniowych miêdzy tymi parametrami (Tabela III). Dotyczy³o to zale¿noci zwi¹zanych z rozwojem populacji enterokoków gronkowców i dro¿d¿y. Ujemne wartoci wspó³czynników korelacji mog³y
sugerowa³y, ¿e wzrost wielkoci populacji wy¿ej wymienionych drobnoustrojów wp³ywa³
na obni¿enie zawartoci wody w przechowywanych twarogach. Stwierdzono ponadto brak
korelacji liniowej miêdzy wielkociami populacji Escherichia coli i grzybów strzêpkowych
a poziomem wody w twarogach w czasie ich przechowywania (Tabela III). Parametry równania korelacji liniowej miêdzy grzybami strzêpkowymi a faz¹ wodna produktów mog³y
sugerowaæ bardziej skomplikowane zale¿noci o charakterze nieliniowym.
Dane uzyskane przez mietanê i wsp. [14] wykaza³y stabilnoæ fazy wodnej w twarogach pakowanych w foliê barierow¹, pakowanych systemem pró¿niowym. Jednak¿e prezentowane przez autorów wyniki dotyczy³y produktów o wysokiej czystoci mikrobiologicznej, w których nie wykazano obecnoci gronkowców i pa³eczek Escherichia coli a licz-
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Parametry i równania charakteryzuj¹ce zmiany fazy wodnej w twarogach oraz
w³aciwoci laminatu PA/PE w czasie przechowywania produktów
Parameters and equations describing water phase fluctuation in lactic acid cheese and
PA/PE properties during this products storage
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Zmiany liczebnoci populacji mikroorganizmów w twarogach
Changes of the amount microorganisms populations in lactic acid cheese
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Ta b e l a I I I . Ocena korelacji liniowej miêdzy wzrostem populacji mikroflory twarogów a fluktuacj¹ wody w produktach.
Assessment of the correlation between growth lactic acid cheese microorganisms
and water fluctuation in this products
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ba grzybów nie przekracza³a wymagañ Polskich Norm obowi¹zuj¹cych w tym okresie.
mietana obserwowa³, ¿e po 10 i 20 dniach przechowywania zawartoæ wody w przechowywanych twarogach pozostawa³a na poziomie 75,0±0,2%. Dotyczy³o to produktów wytwarzanych now¹ zmodyfikowan¹ technologi¹ obejmuj¹c¹ etapy formowania i prasowania
twarogów co w znacznym stopniu mog³o wp³ywaæ na stabilnoæ fazy wodnej.
Przedstawione w niniejszej pracy wyniki wskazuj¹ na fakt, ¿e zmiany fazy wodnej
w przechowywanych twarogach s¹ wynikiem wielorakich oddzia³ywañ miêdzy opakowaniem a powierzchni¹ produktów. Barierowoæ opakowañ wzglêdem pary wodnej jest cile
okrelona dla laminatów stosowanych do pakowania serów. Jednak¿e wzrost stopnia spêcznienia materia³u opakowaniowego obserwowany po 7 dniach przechowywania produktów
wskazuje na istnienie znacznej objêtoci pary wodnej, która nie wydostaje siê na zewn¹trz.
W tym czasie obserwowano równie¿ spadek barierowoci laminatów wzglêdem pary wodnej. Zmniejszenie stopnia spêcznienia, przy jednoczesnym spadku barierowoci, sugerowa³
kr¹¿enie wody miêdzy powierzchni¹ produktu a opakowaniem. Wzrost populacji dro¿d¿y,
enterokoków i gronkowców w czasie 14 dni mo¿e wiêc stanowiæ czynnik biologiczny odpowiedzialny za zmiany wody wewn¹trz opakowania. Ró¿nica w iloci wody, która mo¿e
byæ wydzielana na zewn¹trz a iloci¹ wody pobran¹ przez mikroorganizmy w procesach
od¿ywiania jest zale¿na od wielu czynników: cinienia osmotycznego panuj¹cego w rodowisku, wymagañ drobnoustrojów odnonie wody dostêpnej oraz potencja³u oksydoredukcyjnego. W pierwszym okresie przechowywania twarogów istniej¹ce wewn¹trz opakowania warunki mikroaerofilne, mog³y sprzyjaæ procesom utleniania substratów przez takie
bakterie jak np. gronkowce. Zapotrzebowanie wody przez drobnoustroje istnieje równie¿
wówczas, kiedy odbywaj¹ siê procesy hydrolizy bia³ek twarogów. Protezy mikroorganizmów rozk³adaj¹ polipeptydy z jednoczesnym przy³¹czeniem cz¹steczki wody [2]. Cinienie osmotyczne panuj¹ce w komórkach jest wynikiem zawartoci wody, która w komórki
bakterii waha siê od 73% do79 %. Zawartoæ wody w twarogach wynosi³a rednio od 71,6%
do 73%, co stosunku do iloci wody obecnej w komórkach mikroorganizmów mog³o wp³ywaæ na kierunek kr¹¿enia wody. Powy¿sze procesy by³y zatem powodem zmian zawartoci
wody obserwowanych w twarogach pakowanych hermetycznie w czasie przechowywania
tych produktów.
WNIOSKI
1. Zmiany fazy wodnej obserwowane w twarogach o wysokiej jakoci mikrobiologicznej ró¿ni³y siê istotnie od stwierdzonych w produktach, charakteryzuj¹cych siê znacznym
zanieczyszczeniem mikrobiologicznym.
2. Twarogi wykazuj¹ce obecnoæ dro¿d¿y, enterokoków i gronkowców nie powinny byæ
przechowywane w opakowaniach hermetycznych PA/PE d³u¿ej ni¿ 7 dni.
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INFLUENCE OF MICROBIOLOGICAL QUALITY OF LACTIC ACID CHEESE ON WATER
PHASE IN CONDITIONS OF HERMETIC PACKING
Summary
Aim of research was to assess the influence of lactic acid cheese micro-flora on water phase
fluctuation between surface of products and the packaging. Results of research showed that changes
of water content could be expressed with the help of polynomial cubic equation. From linear correlation equations describing level of micro-flora in lactic acid cheese and water content it resulted
micro-organisms had a significant influence on the water phase fluctuation. Values of determined
coefficients of determination suggested that yeast, enterococci and staphylococci had a significant
influence on water fluctuation between product and the packaging.
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