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Cieľom práce bolo analyzovať a zhodnotiť

vybrané ukazovatele mikrobiologickej

kvality cícerových nátierok uchovávaných

pri rôznych modelových situáciách aj vo

vzťahu k prítomnosti citrónovej šťavy či

druhu použitého oleja. Vzorky boli

analyzované v čerstvom stave, následne po

24 a 48 hodinách uchovávania pri teplotách

4 a 9 °C.

Pomocou mikrobiologických metód boli stanovené

tieto ukazovatele: celkový počet mikroorganizmov

(CPM), koliformné baktérie, mikroskopické vláknité

huby (MVH) a kvasinky, ako aj baktéria Bacillus

cereus.

Všetky vzorky v prvom rade spĺňali legislatívne požiadavky na

prítomnosť a množstvo uvedených druhov mikroorganizmov

v zmysle Výnosu č. 06267/2006-SL. Zastúpenie MVH

v cícerových nátierkach bolo minimálne. Iba v nátierke so

slnečnicovým olejom a čerstvou šťavou z citróna (D4a), ktorá

bola analyzovaná po 24 hodinách uchovávania pri teplote 4 °C,

sa preukázala prítomnosť MVH (1.101 KTJ.g-1). Aj kvasinky sa

v nátierkach vyskytovali v malom množstve. Ich najvyšší počet

bol zistený vo vzorke B (čerstvá cícerová nátierka so

slnečnicovým olejom), v priemere: 4,9.102 ± 1,2.102 KTJ.g-1.

Najviac koliformných baktérií sa nachádzalo v skupine nátierok

s olivovým olejom a citrónovou šťavou (od 1,3.102 do 1.103

KTJ.g-1). Prítomnosť baktérie B. cereus nebola preukázaná

(<1.101 KTJ.g-1). Naopak, v cícerových nátierkach bolo vyššie

zastúpenie CPM (od 3,08 do 4,52 log KTJ.g-1), čo svedčí o

možnej kontaminácii vstupných surovín či hygienických

nedostatkoch pri samotnej výrobe nátierok.

Výsledky boli štatisticky spracované v programe SAS, verzia 8.2.

Tab. 1 Štatistické vyhodnotenie CPM pomocou Scheffeho testu v rôznych druhoch
cícerových nátierok
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