
ÚVOD
Vzhledem k nutričním vlastnostem a benefitům pro zdraví spotřebitelů se konzumace

ryb včetně tresky obecné v poslední době zvyšuje, s čímž souvisí rostoucí poptávka po

tresce pro hospodářské účely i světový obchod s treskou (FAO, 2016). Čerstvá treska

však velmi rychle podléhá kažení, což omezuje její distribuci a uvádění na trh. Kažení

lze potlačit použitím nízké skladovací teploty a také vhodného způsobu balení tresky.

V současné době se vedle prostého balení v praxi běžně využívá balení ryb

v modifikované atmosféře, které zahrnuje balení ve vakuu či v ochranné atmosféře.

Čerstvé mořské ryby mohou být uváděny do oběhu v tajícím ledu, tedy při teplotě od -
1 do +2 °C, čerstvé chlazené ryby se uvádí do oběhu balené ve vakuu nebo

v ochranné atmosféře při teplotě od -1 do +5 °C. Pokud při transportu ryb dojde

k porušení chladírenského řetězce, může být kvalita čerstvých ryb velmi rychle

negativně ovlivněna. Doba působení zvýšené teploty v jádře filetu však není shodná

s dobou působení zvýšené teploty v prostředí skladování filetů (Golian et al., 2021;

Masniyom, 2011; Nařízení 853/2004/ES).

Cílem této práce bylo stanovit rozdíl v době potřebné k ohřátí a následnému

ochlazení jádra balených filetů tresky obecné vlivem tří způsobů balení. Teplota

v prostředí byla cíleně zvýšena tak, aby imitovala porušení chladírenského řetězce při

přepravě filetů.
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ABSTRACT
In this study, the influence of the packaging method on the temperature rate of the core of cod fillets (Gadus morhua) was monitored due to the increased
temperature of the external environment (monitored temperatures of 8 and 20 °C). The fillets were packed in a simple package in a bowl, vacuum package

and in a protective atmosphere. It was found that fillets packed in a vacuum are tempered the fastest, while fillets packed in a protective atmosphere are

tempered the slowest to the temperature of the external environment, apparently due to the gaseous atmosphere present inside the package, which acts as

a thermal insulator.
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MATERIÁL A METODIKA
Jako materiál byly zakoupeny čerstvé filety tresky obecné (Gadus morhua) bez kůže

dopravené do laboratoře v tajícím ledu. Ihned po nákupu byly filety naporcovány na

cca 160 g porce, z nichž třetina byla po jedné porci zabalena do prostého balení

v podobě plastové misky z polypropylenu překryté průtažnou polyetylenovou folií

(obrázek č. 1). Druhá třetina naporcovaných filetů byla po jedné porci zabalena

vakuově v sáčku z kombinované folie polyamid/polyetylen (obrázek č. 2) s využitím

vakuové baličky TekVac 411 (Distform, Španělsko). Poslední třetina naporcovaných filetů

byla po jedné porci zabalena v ochranné atmosféře tvořené komerčně dodanou směsí

70 % dusíku a 30 % oxidu uhličitého (AirProducts, USA) do polypropylenové misky vložené

v sáčku z kombinované folie polyamid/polyetylen (obrázek č. 3) také s využitím vakuové

baličky TekVac 411 (Distform, Španělsko).

Do každého zabaleného filetu bylo aplikováno vpichové teplotní čidlo NTC spojené se

záznamníkem teploty Testo 175 T2 (Testo SE & Co. KGaA, Německo), který disponuje

funkcí záznamu teploty v okolním prostředí i v jádře výrobku současně. Místo vpichu čidla

do obalu bylo opatřeno septem k zamezení průniku plynů z nebo do obalu. Poté byly
filety uloženy v termostatu k vychlazení na teplotu tajícího ledu (1 ± 1 °C).

Vychlazené filety byly vloženy do termostatu vytemperovaného na zvýšenou teplotu
imitující porušení chladírenského řetězce, a to 8 nebo 20 °C po dobu 4 hodin. Poté byly

filety vráceny ke zchlazení na teplotu tajícího ledu. Pomocí záznamníku teploty byla

zaznamenávána teplota v jádře filetu i v okolním prostředí každých 20 s.

Statistické zhodnocení výsledků bylo provedeno pomocí nepárového testu v programu

Unistat 6.5 (Londýn, UK).

VÝSLEDKY A DISKUSE
Průběh monitoringu teploty v jádře zabalených filetů je znázorněn na obrázcích 4 – 6, které pomocí křivek (červená a modrá) ukazují průběh teploty v jádře
filetu a ve vnějším okolí zabaleného filetu po vložení do prostředí se zvýšenou teplotou (20 °C = teplota porušení chladírenského řetězce) a následně do

prostředí s teplotou tajícího ledu. Z rozdílného průběhu červené a modré křivky je zřejmé, že u teploty porušení 20 °C se liší doba potřebná k ohřátí jádra filetů

na teplotu porušení a následného ochlazení zpět na teplotu chlazení u všech tří typů balení. V případě balení ve vakuu je průběh modré i červené křivky

nejvíce podobný, a tudíž temperace filetu na teplotu vnějšího prostředí je nejrychlejší, zatímco v případě balení v ochranné atmosféře jsou oblouky modré

a červené křivky od sebe nejvíce vzdáleny, a tudíž temperace na teplotu vnějšího prostředí je nejpomalejší. Podobný průběh vykazují teplotní křivky pro
teplotu porušení 8 °C. Souhrnné výsledky pro všechny vzorky ukazuje graf 1, který zahrnuje i výsledky statistického vyhodnocení. Rozdíl v době potřebné

k ohřátí a následnému ochlazení filetů je u obou teplot 8 i 20 °C statisticky vysoce významný (p < 0,01) u filetů balených ve vakuu a v ochranné atmosféře,

přičemž doba ohřátí a chlazení u filetů balených ve vakuu je nejkratší a u filetů balených v ochranné atmosféře nejdelší. U balení prostého se projevil rovněž
statisticky vysoce významný (p < 0,01) rozdíl v délce doby potřebné k ohřátí či ochlazení filetů při teplotě 8 °C. U teploty 20 °C byl statisticky významný rozdíl

pouze u ohřevu. Lze tedy předpokládat, že plynná atmosféra přítomná uvnitř balení prostého či v ochranné atmosféře kolem filetu tresky působí jako teplotní

izolant a výrazně snižuje rychlost změny teploty filetu, zatímco v případě balení ve vakuu folie sáčku těsně obepíná filet a teplota působící z vnějšku prostupuje

skrz folii přímo do filetu. V případě balení v ochranné atmosféře je zpomalení prostupu teploty k filetu ještě zřejmě umocněno tím, že ochranná atmosféra je

(na rozdíl od vzduchu přítomného v prostém balení) prostá vzdušné vlhkosti, která u prostého balení urychluje prostup tepla. Voda a tím pádem i vzdušná

vlhkost je totiž velmi dobrý přenašeč tepla díky vysoké hodnotě měrné tepelné kapacity. Podobnou závislost rychlosti teplotních změn tresky na způsobu

balení stanovili autoři Margeirsson et al. (2012), kteří porovnávali teplotní změny filetů tresky balených v transportních boxech z extrudovaného polystyrenu a

extrudovaného polypropylenu, který méně zatěžuje životní prostředí.

ZÁVĚR
Z uvedených výsledků je zřejmé, že způsob balení filetů tresky velmi výrazně ovlivňuje dynamiku teplotních změn v jádře filetů způsobených

změnami teploty vnějšího prostředí. V balení prostém a v ochranné atmosféře působí plynná atmosféra přítomná kolem filetu jako teplotní

izolant, čímž snižuje rychlost teplotních změn v jádře filetu, zatímco v jádře filetů balených ve vakuovém balení probíhají teplotní změny

výrazně rychleji.
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Obrázek 1, 2 a 3: Balení prosté (1), v ochranné atmosféře (2) a vakuové (3) filetů tresky se zapíchnutým teplotním čidlem a záznamníkem Testo

Graf 1: Délka ohřevu a chlazení balených filetů tresky na teplotu vnějšího

prostředí
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statistickou významnost rozdílů (p < 0,01)
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Obrázek 4, 5 a 6: Záznam monitoringu teploty prostředí (20 °C = modrá křivka) a jádra filetu (červená křivka) baleného ve vakuu (4), v prostém

balení (5) a v ochranné atmosféře (6).
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