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Ryby sú zdravým pokrmom a zohrávajú významnú rolu vo výžive človeka a poskytujú najmenej 20 % z celkového príjmu bielkovín pre tretinu svetovej populácie. Bez
ohľadu na to, z akej perspektívy sa na pojem „kvalita rýb“ pozeráme, čerstvosť je vždy jednou z hlavných zložiek. Treska je obľúbený výrobok, ktorého história
siaha až do polovice minulého storočia a jej spotreba sa aj na Slovensku každoročne zvyšuje. Textúra a štruktúra rybieho mäsa sú dôležitým atribútom kvality a
čerstvosti, ktoré závisia od niekoľkých parametrov, ako je tvrdosť, súdržnosť, pružnosť, priľnavosť, ako aj vnútorné zosieťovanie spojivového tkaniva a
oddeľovanie vlákien (Cheng et al., 2014). Bez ohľadu na to z akej perspektívy sa na pojem „kvalita rýb“ pozeráme, čerstvosť je vždy jednou z hlavných zložiek.
Kvalita je definovaná vo forme štyroch pojmov bezpečnosti, zdravia, spokojnosti a prevádzky schopnosti, alebo štyrmi piliermi čerstvosti, bezpečnosti,
sledovateľnosti a overenia alebo dokonca v užšom rozsahu kombinácia nutričných, mikrobiologických, biochemických a fyzikálno-chemických charakteristík (Listrat
et al., 2016; Freitas et al., 2020; Hassoun, 2017). Textúra rýb je jedným z prvých znakov, ktoré podliehajú posmrtným zmenám u rýb v dôsledku vývoja rigor mortis
(Huss, 1988).
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Materiál a metodika
Sledovanie a porovnanie vybraných texturálnych parametrov vo filetoch tresky aljašskej pôvodom z USA, Ruska, Číny a Poľska. Sledovanými parametrami bola pevnosť a tvrdosť filetov po

rozmrazení na teplotu -1,5°C. Na analýzu sa použili 3 bloky Aljašskej tresky z USA, Číny a Ruska a vzorky tresky balenej v Poľsku, z ktorých sme z každej vzorkovacím systémom odobrali 8

vzoriek filetov. Na textúru resp. meranie tvrdosti a pevnosti pri každej vzorke vykonali 15 opakovaných meraní textúry na prístroji textúrometer TA.XT Plus (Stable Micro Systems),

vybavenom čepeľou Warner Bratzler (HDP/BS) a s vyhodnocovaním prostredníctvom softvéru Exponent (Stable Micro Systems). Zamerali sme sa na stanovenie dvoch konkrétnych

texturálnych parametrov - tvrdosť ako práca noža (N/mm.sec), pevnosť (N/mm) (Stable Micro Systems, 2021). Sumarizácia údajov a príprava tabuliek sa realizovala v programe Excel

(Microsoft, Redmond, WA, USA), na štatistickú analýzu sa použil program XLSTAT pričom na štatistické vyhodnotenie sme použili Shapiro – Wilkov test (test normality dát), ANOVA

(jednosmerná analýza rozptylu) a Tukeyov test.

Výsledky a diskusia
Testom normality sme zistili normálne rozdelenie v parametri pevnosť aj tvrdosť (pre p<0,05) u vzoriek s pôvodom USA, Rusko, Číny, a pri vzorkách pôvodom z Poľska spĺňala

normalitu len tvrdosť (p = 0,13). Priemerné hodnoty tvrdosti a pevnosti ako aj smerodajné odchýlky uvádzame v tabuľke 1.
Najvyššia tvrdosť a pevnosť suroviny bola zistená vo filetách s pôvodom z USA, najnižšia tvrdosť bola zaznamenaná v surovine z Ruska. Pevnosť bola porovnateľná u surovín z USA
a Ruska. Najnižšia pevnosť bola nameraná u suroviny z Poľska, kde bola stanovená aj najvyššia smerodajná odchýlka opakovaných meraní. Filety aljašskej tresky, ktoré boli pôvodom
z USA, Ruska a Poľska boli podrobené procesu zmrazovania len raz, keďže sa po ulovení okamžite spracujú a zapätí hneď zmrazia. Filety pochádzajúce z Číny boli vystavené
zmrazovaniu hneď dvakrát, pretože sa po ulovení ryby okamžite zmrazujú, následne sa rozmrazia, kde sa podrobia ďalšiemu spracovaniu a potom sa znovu zmrazia.

ZÁVER: Pre posudzovanie vlastností suroviny sú texturálne parametre jednými z východiskových

údajov o surovine. Pri hodnotení texturálnych vlastností tresky aljašskej sme zistili značnú

variabilitu v parametroch od štyroch dodávateľov, pričom z hľadiska tvrdosti a pevnosti sa ako

najkvalitnejšia javila surovina z USA, ktorá mala najvyššie hodnoty tvrdosti a pevnosti a nižšiu

variabilitu pri opakovaných meraniach. Najvyššia variabilita v parametri pevnosť bola zistená v

surovine od poľského dodávateľa, pričom táto surovina sa vyznačovala zároveň najnižšou

pevnosťou.

Tabuľka 1: Texturálne parametre filiet tresky aljašskej – práca 

noža/tvrdosť a pevnosť 

Poďakovanie: Práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na 

základe  Zmluvy č. APVV-17-0508.a projektu VEGA č. 1/0239/21

Tabuľka 2: Štatistické porovnanie surovín v parametroch tvrdosť a 

pevnosť

Obrázok 1 znázorňuje  grafické znázornenie tvrdosti a pevnosti 

jednotlivých filiet tresky vyjadrených prostredníctvom boxplotov

Krajina pôvodu Práca noža/tvrdosť Pevnosť

[N/mm.s] [N/mm]

x̄ SD x ̄ SD

USA 10,71 1,58 1,26 0,09

Rusko 7,83 1,99 1,21 0,09

Čína 9,15 2,07 1,11 0,13

Poľsko 8,14 1,49 0,98 0,24

Porovnávané suroviny Práca noža/tvrdosť Pevnosť

[N/mm.sec] [N/mm]

p p

Čína vs. Poľsko 0,15 0,07

Čína vs. USA 0,05 0,001

Čína vs. Rusko 0,09 0,06

Poľsko vs. USA 0,0001 0,0002

Poľsko vs. Rusko 0,64 0,001

USA vs. Rusko 0,0002 0,2

Na obrázku 1 sú znázornené boxploty, z ktorých každý jeden osobitne
obsahuje 15 opakovaní meraní pre jednotlivé parametre filiet tresky. Aubourg
et al. (2013) vo svojom výskume študoval zmeny texturálnych vlastností
makrely počas mrazenia a vopred ošetrenej vysokotlakovým spracovaním.
Zistili, že hodnota tvrdosti čerstvej vzorky svaloviny sa po zmrazení zvýšila.
Taktiež priľnavosť čerstvej vzorky bola vyššia ako priľnavosť zmrazenej
vzorky pričom hodnoty pružnosti a súdržnosti sa výraznejšie nezmenili. Čo sa
týka parametra pevnosti, došlo postupne k zvýšeniu z 1,33 na 6,12 N/mm počas
mesačného skladovania v mraziarenských podmienkach a následne po 3
mesiacoch klesla na 2,84 N/mm. Najnižšiu hodnotu tvrdosti spomedzi našich
vzoriek mali filety pôvodom z Poľska, kde bol zároveň aj najnižšia priemerná
hodnota 0,97 N/mm.s. Sigholt et al. (1997) študoval vplyv stresu počas
manipulácie na štruktúru lososa atlantického chovaného na farme resp.
v akvakultúre, kde sa potvrdilo, že stres pri manipulácii mal vplyv (p < 0,001) na
tuhosť filiet z lososa. Počas chladenia pri teplote 0,4 °C bola pevnosť skupine
so stresom nižšia, ako v kontrolnej skupine, zatiaľ čo pri chladení pri teplote
3,3 °C sa nezistil žiadny štatistický rozdiel v pevnosti svaloviny. Hagen et al.
(2010) vo svojej štúdii opísali vplyv výživy na textúru filiet z tresky z chovanej
na farme v akvakultúre pričom zistili, že výživa počas 11 týždňov neviedla
k strate biomasy. V porovnaní s kŕmenou kontrolnou skupinou bola textúra
skupiny s hladovaním pevnejšia o 15%. V ďalšej štúdií Suaréz et al. (2005)
študovali vzťah medzi pevnosťou rýb a obsahom kolagénu vo svale pražmy pri
rôznych podmienkach skladovania. Bolo potvrdené, že obsah kolagénu vo
svalovine sa o niečo znížil počas celej doby uskladnenia, čo bolo úzko spojené
s pevnosťou svaloviny rýb. S ohľadom na rozpustnosť kolagénu, v prvých
hodinách po usmrtení bolo zaznamenané, že obsah kolagénu rozpustného v
pepsíne vzrástol a obsah kolagénu rozpustného v kyseline mierne klesol.
Hodnota nerozpustného kolagénu po 96 hodinách klesla, čo zodpovedá strate
pevnosti rýb.


