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ZÁVĚR

Modified atmosphere packaging of minced meat has remained one of the best methods to increase shelf life and allow distribution of a

consistent and cost-effective product to retail. The aim of this study was the monitoring of gasses presented in modified atmosphere of packed

minced meat from the retail and to monitor any change in the composition of gasses during five day storage. Representative samples of minced

meat (mixed – pork and beef, beef, chicken) packaged in modified atmosphere were purchased from the retail. The oxygen and carbon

dioxide content of each package was determined using CheckMate3 instrument. The nitrogen content was determined by adding up to 100%.

Average values of gasses in packages of minced mixed meat (pork and beef) was 77,93% O2 + 15,58% CO2 + 6,49% N2, the values in minced beef

were 76,04% O2 + 16,96% CO2 + 6,99% N2 and values of gasses in packages of chicken meat were 62,72% O2 + 21,14% CO2 + 16,18% N2.

Continuous measurement of the samples during their shelf life showed an increasing content of carbon dioxide inside the package for all types of

minced meat.

Masný průmysl neustále věnuje pozornost vývoji technologie balení,

která umožní prodloužit trvanlivost čerstvého masa při současném

zachování vzhledové atraktivnosti, nutriční kvality a zajištění

bezpečnosti (Fang et al., 2017). Takovou technologií je beze sporu

balení do ochranné atmosféry, kdy je interní atmosféra modifikována

speciální směsí plynů, čímž se dosahuje redukce nežádoucích

fyziologických, chemických/biochemických a fyzikálních změn a

kontroly mikrobiálního růstu (Sarkar a Kuna, 2020). Podle nařízení (EU)

č. 1169/2011 nemají výrobci povinnost uvádět přesné složení směsi

plynů, pouze musí být na obale uvedeno: “baleno v

ochranné/modifikované atmosféře“. Navíc při skladování a distribuci

již není složení plynů v balení kontrolováno. Proto byl cílem této práce

monitoring složení směsi plynů v ochranné atmosféře baleného

mletého masa (vepřové a hovězí, hovězí, kuřecí) uváděného na trh a

byla sledována případná změna v zastoupení jednotlivých plynů v

průběhu skladování.

V tržní síti České republiky bylo zakoupeno 127 vzorků mletého masa a

to míchaného vepřové + hovězí (n = 42), hovězího (n = 43) a kuřecího

(n = 42). Od každého druhu mletého masa bylo nakoupeno 5 různých

šarží, které se průběžně měřily až do doby spotřeby. Každý den se

měřilo jiné balení stejné šarže. Všechny zakoupené vzorky byly od

výrobce zabaleny v ochranné atmosféře a tato informace byla vždy

na obalu uvedena. Byly cíleně vybírány vzorky od různých výrobců

dostupné v tržní síti města Brna. Po zakoupení byly vzorky dopraveny v

přepravním boxu vybaveném chladícími vložkami do laboratoře k

analýze.

Analýza složení plynů v ochranné atmosféře byla provedena s využitím

přístroje CheckMate3 (O.K. Servis BioPro, s.r.o., Praha, Česká republika),

který je kalibrován pro stanovení obsahu kyslíku a oxidu uhličitého v

interní atmosféře balení. Zbývající množství plynu do 100 % jsme určili

jako obsah dusíku, který se běžně v praxi využívá jako třetí plyn pro

přípravu ochranné atmosféry balených potravin.

Z výsledků je patrné, že výrobci dodávající na trh balené mleté maso míchané a hovězí používají shodně směs 80 % O2 + 20 % CO2 , která je

komerčně běžně dostupná na trhu již namíchaná v tlakových lahvích od různých dodavatelů plynů. Důvodem k využití atmosféry s vysokým

obsahem kyslíku je, že za nízkého parciálního tlaku kyslíku dochází k oxidaci myoglobinu na metmyoglobin a tím k nežádoucí změně barvy masa.

Naopak za dostatečného přístupu kyslíku k pigmentu se vytváří červený oxymyoglobin (Arvanitoyannis, Stratakos 2012). U analyzovaných vzorků

mletého kuřecího masa v této studii se obsah kyslíku velmi lišil v jednotlivých baleních a to i v rámci jedné šarže. Nejméně se vzorky kuřecího

mletého masa lišily v obsahu CO2.

Ochranná atmosféra všech analyzovaných vzorků baleného mletého masa využívá zvýšeného obsahu CO2. Zvýšený obsah CO2 ve srovnání s

obsahem oxidu uhličitého v běžné atmosféře (což činí přibližně 0,04 % CO2) inhibuje autolytickou degradaci svaloviny během skladování a

inhibuje mikrobiální růst (Arvanitoyannis, Stratakos, 2012). Při nízké teplotě skladování se snižuje pH potraviny (Lee et al., 2015), čímž CO2 ještě

zvyšuje svoji antimikrobiální kapacitu.

McMillin (2008) uvádí, že směs plynů se mění v závislosti na oxidačních procesech a na propustnosti obalového materiálu, proto jsme vzorky

měřili postupně během doby údržnosti. Závislost obsahu CO2 na dnech zbývajících do data spotřeby jsou znázorněny v obrázku 1. Z grafu na

obrázku 1 vyplývá, že v průběhu skladování dochází k mírnému nárůstu obsahu oxidu uhličitého u všech druhů mletého masa. Balamatsia et al.

(2007) uvádí, že existuje mnoho faktorů zodpovědných za snižování množství O2 a konverzi na CO2, zejména rychlý růst a metabolismus bakterií,

enzymatická aktivita svaloviny a dekarboxylace biogenních aminů.

Uplatnění ochranné atmosféry při balení mletého masa je velmi vhodné, protože se prodlužuje doba jeho údržnosti. Tento ochranný efekt

modifikované atmosféry u baleného mletého masa závisí zejména na antimikrobiálních vlastnostech CO2 a jeho zvýšeném obsahu uvnitř balení.

Výsledky naší studie prokázaly, že ochranná atmosféra baleného mletého masa je stabilní a v průběhu skladování dochází k mírnému nárůstu

obsahu oxidu uhličitého. Z výsledků naší studie vyplývá, že pokud je mleté maso správně zabaleno, složení plynů se v průběhu skladování

zásadně nemění a funkčnost ochranné atmosféry je zachována po celou dobu údržnosti.

Obr. 1 Závislost obsahu CO2 v ochranné atmosféře baleného mletého masa 

na počtu dní zbývajících do data spotřebyTabulka 1: Složení směsi plynů v ochranné atmosféře baleného mletého masa

Mleté maso O2 (%) CO2 (%) N2 (%)

Míchané 77,93 ± 6,05 15,58 ± 5,39 6,49 ± 2,41

Hovězí 76,04 ± 3,16 16,96 ± 3,51 6,99 ± 2,32

Kuřecí 62,72 ± 11,92 21,14 ± 3,95 16,18 ± 10,49


