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Cílem studie bylo změřit a vyhodnotit barevné parametry u 6 druhů párků zakoupených v tržní síti. Stanovení probíhalo
pomocí přístroje Superchroma S-Spex, který měřil hodnoty pro parametr L*, a* a b*, následně byly dopočítány
parametry C* a h°.
U parametru L* se hodnoty pohybovaly v rozmezí od 64,38 do 75,02, přičemž nejvyšší hodnotu měl vzorek č. 4. – sýrový
párek speciál. Parametr a* vykazoval hodnoty v rozmezí od 6,31 do 16,83, nejvyšší hodnotu měl vzorek č. 2 –
debrecínské párky. U parametru b* se hodnoty pohybovaly v rozmezí od 9,11 do 22,34 a u parametru C* od 11,09 do
27,97. Nejvyšší hodnoty u obou parametrů dosahoval opět vzorek č. 2 – debrecínské párky. U parametru h° se naměřené
hodnoty pohybovaly v rozmezí od 0,85 do 1,05 a nejvyšší hodnotu měl vzorek č. 4.
U všech posuzovaných parametrů L*, a*, b*, C*, h° byly statisticky významné rozdíly (P < 0,05) mezi jednotlivými druhy
párků.

Materiál a metodika
V tržní síti České republiky bylo zakoupeno 6 druhů párků, všechny od
výrobce Řeznictví H + H, s.r.o. Vzorek č. 1 - Frankfurtské šunkové párky, vzorek
č. 2 - Debrecínské párky, vzorek č.3 - Vídeňské párky, vzorek č. 4 - Sýrové
párky speciál, vzorek č. 5 - Štýrský párek, vzorek č. 6 - Dětské párečky NIKI.
Od každého druhu párků bylo zakoupeno 5 nožiček, které byly podélně
rozříznuty nožem a překryty potravinářskou fólií, aby se zabránilo znečištění
přístroje.
Stanovení barvy se provádělo spektrofotometricky dle systému CIELAB (CIE
1986) pomocí přenosného spektrofotometru Color Guide Sphere Spex od
firmy BYK Gardner. Před každým měřením byl přístroj nakalibrován přiložením
přístroje kolmo na černý standard a následně i na standard bílý. Kontrola
kalibrace se prováděla na zelený standard. Kolmým přiložením přístroje na
vzorek byly získány parametry L*a*b* a následně dopočítány parametr
sytosti C* a měrný úhel h°.
Výsledky byly statisticky zpracovány v programu Microsoft Excel. Byl vypočten
aritmetický průměr, směrodatná odchylka a jednotlivé vzorky byly mezi sebou
porovnány pomocí jednofaktorové analýzy rozptylu (ANOVA). Pomocí analýzy
rozptylu bylo provedeno vícenásobné porovnávání středních hodnot na
hladině významnosti α = 0,05.

Graf 1: Hodnoty parametru L* 
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Graf 2: Hodnoty parametru a*
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Graf 3: Hodnoty parametru b*
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Graf 4: Hodnoty parametru C*
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Graf 5: Hodnoty parametru h°
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Závěr
Naše studie se zabývala stanovením barevných parametrů u různých druhů
párků. Mezi jednotlivými druhy byly nalezeny u parametrů L*a*b*C*h°
statisticky významné rozdíly P < 0,05. Největší odchylky vykazovali debrecínské
párky u parametru a*b*C* a sýrové párky speciál u parametrů L* a h°.

Výsledky a diskuze
V grafu 1 jsou uvedeny výsledné hodnoty parametru L*, který představuje jas
a jehož hodnoty se pohybují od 0 do 100 a odpovídají barvám od černé po
bílou (Doležalová et al., 2016). Nejvyšší hodnotu měl vzorek č. 4 - sýrové
párečky speciál, vyšší hodnota je pravděpodobně způsobena obsahem sýru
(15 %).
U parametru a* a b* má nejvyšší hodnotu vzorek č. 2 – debrecínské párky
(graf 1 a graf 2). Vyšší hodnota parametru a*, který představuje část spektra
vlnových délek odpovídající barvám od zelené po červenou může být
způsobena složením. Debrecínské párky obsahují navíc sušenou zeleninu a
vyšší hodnota může být způsobena obsahem červené papriky, která obsahuje
přírodní barvivo kapsanthin, jež má oranžové až červené zbarvení a řadí se do
skupiny karotenoidů. Pozitivní vliv přídavku barviva do masného výrobku
potvrzuje i Seo et al. (2021), který sledoval vliv přídavku antaxantinu ve
vepřových klobásách v závislosti na době skladování. Hodnoty parametru a*
u vzorku č. 2 jsou obdobné s výsledky Hu et al. (2022), který stanovoval
barevné parametry u sušených klobás se sníženým obsahem soli. V průběhu
fermentace docházelo ke snižování parametru L*, což odpovídá tmavšímu
odstínu výrobku.
V grafu 4, který znázorňuje výsledné hodnoty parametru C*, nabývá nejvyšší
hodnoty vzorek č. 2 – debrecínské párky. V grafu 5 jsou hodnoty parametru h°
poměrně vyrovnané, ale mezi všemi druhy párků byly nalezeny statisticky
významné rozdíly P < 0,05. Nejvyšší hodnoty měl vzorek č. 4 – sýrové párky
speciál.


