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Abstract
The use of plant essential oils (EOs) in the food industry as natural preservatives is known mainly for their antimicrobial effects, which has been
confirmed by many scientific studies. However, their inhibitory effects depend on many external and internal factors. The aim of our study was to monitor
the effect of different concentrations (0 - control, 0.5; 1; 1.5 and 2%) of thyme (TO), marjoram (MO) and oregano EOs (OO) on the microbiological quality
of pork pure minced meat (PM) and meat preparation (P) (salt, black pepper, ground cumin, fresh garlic) on the 0th, 10th and 15th days of storage at t +2
to +4 °C. The results showed, that the minimum inhibitory concentration for PM was 1, or 0.5% OO and for P 1% TO compared to the control. OO had
the best inhibitory effects at all applied concentrations for PM on the 10th day of storage, including the control on the 0th day. No inhibitory effect had been
recorded on the 15th day of storage.
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Materiál a metodika

Bravčové mäso chudé bolo zomleté na mlynčeku (5 mm) a rozdelené na dve rovnaké časti. Jedna polovica mletého mäsa bola ponechaná čistá (ČM)

a do druhej časti, do prípravku (P), boli pridané a zamiešané soľ, čierne korenie, mletá rasca a čerstvý cesnak. Vzorky mäsa (n = 66) o hmotnosti 350 g

boli ošetrené postrekom rastlinných silíc (RS), a to tymianovou (TS), majoránovou (MS) a oreganovou (OS) silicou riedené jedlým slnečnicovým olejom
v rôznych koncentráciách (0 – kontrola, 0,5 ;1; 1,5 a 2 %), zabalené, zavákouvané a uchovávane v chladničke pri t = +2 až +4 °C. Na 0., 10. a 15. deň

bol stanovený celkový počet mikroorganizmov (CPM).

Tab. 1

Kontrolná vzorka CPM (KTJ.g-1) na 0., 10. a 15. deň pri 0 % koncentrácii RS 

Legenda: ČM- čisté mäso, P – prídavok, RS – rastlinná silica, TS –

tymianová silica, MS – majoránková silica, OS – oreganová silica, CPM –

celkový počet mikroorganizmov, KTJ – kolónie tvoriaca jednotka

Výsledky a diskusia

V tabuľke 1 sú uvedené výsledky kontrolnej vzorky CPM na 0., 10. a 15. deň skladovania. Na 0. deň boli prekročené limity len pri kontrolnej vzorke P

OS. Na 10. deň vyhoveli iba vzorky ČM ošetrené TS a OS. Ostatné kontrolné vzorky na 10. a 15. deň nezodpovedali požiadavkám CPM.

Tab. 2 

Celkový počet mikroorganizmov (KTJ.g-1) na 10. a 15. deň pri 0,5; 1; 1,5 

a 2 % koncentrácii RS 

Záver

Inhibičný účinok rastlinných silíc na celkový počet mikroorganizmov sa pri všetkých aplikovaných siliciach prejavil len pri čistom mletom mäse na 10. deň

skladovania pri koncentrácii 2%. Pri porovnaní rastlinných silíc na 10. deň skladovania mala najúčinnejší inhibičný účinok oregánová silica pri čistom

mletom mäse pri všetkých použitých koncentráciách. Naopak, pri mäsovom prípravku, iba tymiánová silica (1; 1,5%) prejavila inhibičný účinok

v porovnaní s kontrolou na 10. deň. Použitie prísad pri mäsovom prípravku ako potenciálnych kontaminantov, pravdepodobne spôsobilo nižší inhibičný

účinok rastlinných silíc. Tieto fakty je nutné zohľadniť pri aplikácii rastlinných silíc v mäsových prípravkoch. Z uvedených výsledkov vyplýva, že najnižšia

možná koncentrácia rastlinných silíc na predĺženie trvanlivosti na 10 dní pre čisté mleté bravčové mäso je 0,5%, resp. 1% pri použití oregánovej silice

a pri mäsovom prípravku je to použitie tymiánovej silice pri koncentrácii 1%. Otázna ostáva akceptovateľnosť konzumentom vzhľadom na výraznú arómu

a príchuť rastlinnej silice. Tejto problematike sa budeme venovať v ďalšej štúdii pri senzorickom testovaní vzoriek.
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V tabuľke 2 sú uvedené hodnoty CPM. Minimálna inhibičná koncentrácia, v

porovnaní s kontrolou stanovená pri ČM bola 1% OS, resp. 0,5% a pri P 1%

TS. Pri ošetrení OS 1,5% pri ČM sme tiež zaznamenali hodnoty

neprekračujúce stanovené limity. V prípade 2% koncentrácie sa inhibičný

účinok na 10. deň prejavil pri všetkých aplikovaných siliciach len pri ČM. V

mäsom prípravku sme pri tejto koncentrácii zaznamenali prekročené limity

CPM. Jedným z dôvodov, prečo sa účinok RS neprejavil aj pri P, kde sú

pridané prísady, môže byť spôsobený tým, že koreniny sú považované za

jeden z najčastejších zdrojov nežiadúcich mikroorganizmov.

V našom prípade taktiež predpokladáme, že na 10. deň skladovania začala

pôsobiť nežiadúca mikrobiota. Rozbory vzoriek mletého mäsa na 15. deň

skladovania prekročili stanované limity CPM pri kontrole aj pri všetkých

koncentráciách RS.
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Koncentrácia RS

0. deň 10. deň 15. deň

ČM P ČM P ČM P

0 % TS 7,5E+03 9,4E+04 4,9E+05 6,9E+05 3E+06 3,8E+06

0 % MS 1,9E+04 2,4E+05 6,3E+05 8,5E+05 7,5E+06 5,3E+06

0 % OS 1,2E+04 2,3E+06 3,6E+04 1,5E+06 1,7E+06 4,9E+06

Koncentrácia Silica
10. deň 15. deň

ČM P ČM P
0,5 % TS 6E+05 7,1E+05 4,2E+06 7,9E+06
0,5 % MS 7,4E+05 7,8E+05 1E+07 7,4E+06
0,5 % OS 5,7E+04 1,9E+06 1,9E+06 3,6E+06
1 % TS 8,4E+05 4,7E+05 5,4E+06 4,4E+06
1 % MS 7,6E+05 7,2E+05 7E+06 6,9E+06
1 % OS 6,4E+03 2,6E+06 2,2E+06 3,9E+06

1,5 % TS 2,9E+05 5E+05 6,4E+06 6,4E+06
1,5 % MS 5,5E+05 5,4E+05 1,4E+07 4E+06
1,5 % OS 1E+05 1,4E+06 2,9E+06 3,9E+06
2 % TS 9,4E+05 1,8E+06 2E+06 4,7E+06
2 % MS 1,4E+05 3E+06 3E+06 5,2E+06
2 % OS 9,8E+4 2,1E+06 2,6E+06 4,1E+06
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