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1.	Cíl

1.1.	Co	je	cílem	projektu	

Cílem bylo přispět k účinnějšímu využití kvalitního masa sladkovodních ryb a přispět 
k vývoji nových zpracovatelských postupů. Přinést podklady k vyšší potravní bezpečnosti 
nových výrobků. Definovat návrh receptury výrobku připraveného na bázi strojně odděleného 
masa kapra.

1.2.	V	čem	tkví	inovativnost	vyvíjeného	výrobku

Inovativnost řešení spočívá v komplexním hodnocení strojně odděleného masa kapra z
pohledu rozvoje mikroorganismů, textury a senzorického hodnocení.

Výsledky řešení slouží jako model pro technologický podklad operací pro bezpečné 
skladování, další zpracování a distribuci separovaného masa. Jsou také významným zdrojem 
informací při přípravě širší základny pro další vývoj nových výrobků připravených na bázi 
strojně děleného rybího masa.

1.3.	Proč	je	nutná	vyvíjená	inovace

Efektivnějším využitím rybí suroviny přispěl vyvíjený postup k vyšší hospodárnosti 
při zpracování ryb a dává podklady pro další inovativní práci při zavádění nových metod 
zpracování sladkovodních ryb. 

Strojně dělené maso ryb je velmi citlivou surovinou a uplatní se jako základ pro další 
formy při vyvíjení nových výrobků. Bylo proto nutné detailněji poznat základní vazby, které 
v této surovině mohou probíhat v různých teplotních režimech. Ty mají následný vliv na 
potravní bezpečnost výrobků připravených na základě strojně děleného masa.   
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2.	Úvod

Průměrná celosvětová spotřeba ryb (sladkovodních i mořských) je přibližně 16 
kg/obyvatele/rok, v zemích Evropské unie je to 11 kg/obyvatele/rok. V České republice celková 
spotřeba ryb dlouhodobě stagnuje a pohybuje se mezi 5-6kg/obyvatele/rok. Spotřeba sladkovodních 
ryb je nízká, v současnosti nedosahuje ani 1 kg/obyvatele/rok. Důvodem menšího zájmu o sladkovodní 
rybu je také menší sortiment výrobků.

Rybí maso je zdrojem lehce stravitelné živočišné bílkoviny a dalších látek vysoké biologické 
hodnoty a mělo by být naším zájmem, aby se stalo pravidelnou součástí jídelníčku. V české domácí 
kuchyni jsou ryby stále zastoupeny v menší míře bez ohledu na sociální skladbu obyvatelstva nebo 
cenovou úroveň.

Projekt pomohl řešit vhodnou formu využití strojně děleného masa a přispěl ke 
zvýšení využitelnosti ryb. 

Vývoj byl zaměřen na základní rozbor potravně bezpečnostní charakteristiky suroviny
při zvládnutí technických záležitostí strojní separace masa na pásovém zařízení. To je zatím 
v České republice ojedinělé a zvládnutí základních požadavků umožní další návazný vývoj
produktů z rybího separovaného masa.
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3.	Materiál	a	metodika
K hodnocení byla použita surovina z kapra obecného. Ryby byly zabity, 

odšupinovány, odříznuty ploutve a hlava. Kosterní zbytky byly zpracovány tak, že byla 
strojně oddělena svalovina a kosti. Dochází k desintegraci svalových vláken, které je na tomto 
typu stroje šetrnější, než při použití jiných typů separátorů, využívajících princip celkové 
desintegrace hmoty a její následné dělení lisováním.

V separátoru nového typu je svalovina tlakem běžícího pásu protlačena otvory ve válci 
(pás přiléhá zhruba k 25 % obvodu válce). Válec přitom rotuje o něco málo rychleji než pás. 
Otvory ve válci mají určitý průměr; pro zpracování sladkovodních ryb jsou vhodné otvory 4-5 
mm. Čím menší jsou otvory válce, tím větší musí být intenzita protlačování hmoty. Tlak pásu 
na válec může být regulován v závislosti na typu a velikosti zpracovávané suroviny a průměru 
válce. 

Návazné posuzování hmoty připravené strojním dělením masa probíhalo na základě 
mikrobiologických rozborů, textury a organoleptického (sensorického) hodnocení. Před 
vlastním odběrem vzorků byla příslušná partie vakuově balené strojně dělené svaloviny o 
hmotnosti 3 kg ještě, pro zajištění stejnorodosti a vyrovnanosti, homogenizována na zařízení 
Kenwood KM 070. Planetární systém homogenizace na tomto zařízení je šetrný k uspořádání 
svalových vláken a umožňuje lepší zachování původních vlastností separátu pro další 
hodnocení.

3.1. Mikrobiologický	rozbor

Posouzení výrobku po stránce rozvoje mikroorganismů (celkový počet 
mikroorganismů, rozvoj psychrofilních a psychrotrofních mikroorganismů, stanovení 
koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy), Listeria 
monocytogenes a Escherichia coli) je uváděno v hodnotách KTJ/g.

Použité metody:
ČSN EN ISO 4833 Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda pro stanovení 
celkového počtu mikroorganismů – Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 oC.

ČSN ISO 16649-2    Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda stanovení počtu 
beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli. Část 2: Technika počítání kolonií 
vykultivovaných při 44 °C s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolil beta-D-glukoronidu.

ČSN EN ISO 6888-1    Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda pro stanovení 
celkového koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) Část 1: 
Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera.

ČSN EN ISO 11290-1    Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda pro stanovení 
počtu  Listeria monocytogenes. Část 2: Metoda průkazu.

ČSN EN ISO 11290-2    Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda pro stanovení 
počtu  Listeria monocytogenes. Část 1: Metoda stanovení počtu.
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ČSN 56 0100 čl. 75, ČSN EN ISO 4833    Mikrobiologické zkoušení poživatin, předmětů 
běžného užívání a prostředí potravinářských provozoven. Stanovení počtu termofilních a 
psychrofilních mikrobů zaléváním do agarové půdy. 

ČSN EN 17410 Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda pro stanovení počtu 
psychrotrofních mikroorganismů. 

Stanovení koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus) a 
glukuronidázopozitivních (Escherichia coli) bakterií dává obrázek o zdravotní přijatelnosti 
produktu.

Z důvodu zvýšeného výskytu Listeria monocytogenes v předešlých letech bylo ze 
strany dozorových orgánů (Státní veterinární správy ČR, Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce, orgánů ochrany veřejného zdraví) České republiky přistoupeno ke sjednocení 
přístupu v interpretaci výsledků vyšetření na Listeria monocytogenes v potravinách. 
Základem tohoto jednotného přístupu je přímo aplikovatelný předpis Společenství a to 
nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologických požadavcích na potraviny, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1441/2007 a nařízení Komise č. 365/2010/EU, které doplňuje tzv. 
„hygienický balíček“ evropských nařízení a na rozdíl od dříve platné národní legislativy mění 
i systém sledovaných komodit.

Ve výše uvedeném nařízení Komise je Listeria monocytogenes spolu se salmonelou na 
prvním místě v ukazatelích zdravotní nezávadnosti potravin. Ovšem nové předpisy pro 
mikrobiologické hodnocení rozlišují kategorie potravin pro přímou a nepřímou spotřebu. U 
potravin pro přímou spotřebu jsou přísnější kritéria hodnocení. Limity pro L. monocytogenes 
jsou tímto nařízením stanoveny pro potraviny určené k přímé spotřebě. Strojně dělené maso 
kapra v této formě není k přímé spotřebě určeno, uvedené normy se tak k němu nevztahují.
V našem případě záchyt listerií byl průkazem o hygienicky nezvládnuté výrobě a je to jasný 
signál o tom, kam zaměřit další pozornost.

Model uspořádání pokusu pro mikrobiologické hodnocení

Skupina A 
Surovina před zpracováním uchovávaná mrazením 90 dní, potom separovaná a rozborovaná: 

-  (A1)   bezprostředně po separaci 
- (A2)   po dvou dnech skladování při 10 oC 
-  (A3)   po čtyřech dnech skladování při 10 oC  

Porovnání v rámci skupiny A1 
Surovina před zpracováním uchovávaná mrazením 90 dní, potom separovaná a rozborovaná:           
-  (A1)       bezprostředně po separaci 
-  (A1/30)  po 30 dnech skladování při teplotě  -25 oC 
-  (A1/90)  po 90 dnech skladování při teplotě  -25 oC   

Porovnání v rámci skupiny A2 (po 2 dnech uskladnění v chladírně)
Surovina uchovávaná mrazením 90 dní, potom separovaná a dále uchovávaná:         
-  (A2)       dva dny při teplotě 10 oC 
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-  (A2/30)  dva dny při teplotě 10 oC a dalších 30 dní při teplotě -25 oC                                      
-  (A2/90)  dva dny při teplotě 10 oC a dalších 90 dní při teplotě -25 oC  
                 
Porovnání v rámci skupiny A3  (po 4 dnech uskladnění v chladírně)
Surovina uchovávaná mrazením 90 dní, potom separovaná a dále uchovávaná: 
-  (A3)       čtyři dny při teplotě 10 oC     
-  (A3/30)  čtyři dny při teplotě 10 oC a dalších 30 dní při teplotě  -25 oC
-  (A3/90)  čtyři dny při teplotě 10 oC a dalších 90 dní při teplotě  -25 oC

Skupina B 
Čerstvá surovina
B1 – čerstvě separovaná surovina
B2 – čerstvě surovina uchovávaná 2 dny (48 hodin) při teplotě 10 oC
B3 – čerstvě surovina uchovávaná 4 dny (96 hodin) při teplotě 10 oC

Porovnání skupin A a B
A  -  surovina uchovávaná mrazením 90 dní, potom separovaná a rozborovaná:
A1 -  bezprostředně po separaci 
A2 - dva dny při teplotě 10 oC 
A3 -  čtyři dny při teplotě 10 oC 

B – surovina z čerstvě zabitých ryb:
B1 – čerstvě separovaná surovina
B2 – čerstvě surovina uchovávaná 2 dny (48 hodin) při teplotě 10 oC
B3 – čerstvě surovina uchovávaná 4 dny (96 hodin) při teplotě 10 oC

Vyšší teplota skladování (10 oC ) byla volena úmyslně proto, aby byly lépe zachyceny 
nárůsty mikroorganismů a byly více zdůrazněny rozdíly v potenciálu jejich rozvoje. Při 
běžném zpracování této suroviny je však nutné postupovat podle jiných kritérií. Zde bylo 
účelem vytvořit maximálně riskantní a limitní prostředí.

Záchyt bakterií Listeria monocytogenes
Listerióza je vážné onemocnění způsobené kontaminováním potravy bakteriemi 

Listeria monocytogenes. Je to velmi odolný mikroorganismus značně rozšířený v životním 
prostředí.  Pro člověka je však patogenní. 

Listeria monocytogenes na rozdíl od většiny jiných patogenních bakterií je schopna se 
rozmnožovat i za chladničkových teplot, proto se po nějaké době z původně neškodné 
potraviny může stát líhniště listerií. Bakterie jsou bezpečně zničeny tepelnou úpravou surovin. 
Vysoká teplota je pro zničení listerií velmi účinná, je ovšem důležité, aby působení vysoké 
teploty trvalo tak dlouho, dokud není požadovaná teplota dosažena i uvnitř suroviny. 
Minimálním požadavkem bezpečnosti je působení teploty uvnitř pokrmu alespoň 75 °C po
dobu 5 minut.

Vnímavost lidí je různá. Někteří i zdraví lidé onemocní po požití třeba jen malého
množství škodlivých bakterií, jiní neonemocní ani po konzumaci velkého počtu těchto 
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bakterií. Nejvíce jsou ohroženy především těhotné ženy, velmi malé děti, starší lidé, lidé trpící 
vážným onemocněním jater, ledvin nebo lidé s oslabenou imunitou.

Rozvoj psychrofilních a psychrotrofních bakterií
Psychrofilní a psychrotrofní bakterie, jsou organizmy, které mají největší rozvoj při 

nízké teplotě. Bývají velkou příčinou znehodnocení potravin díky tomu, že potraviny a 
obzvlášť maso převážně uchovávají v chladu. Tyto organizmy jsou adaptovány na život 
v extrémních podmínkách. Obě skupiny bakterií si jsou velice podobné, přežívají a rostou 
v chladných podmínkách kolem 0 °C. V těchto podmínkách mají za následek rozkladné 
procesy a kažení masa.      

Psychrotrofní bakterie se vykazují optimálním růstem v teplotách vyšších jak 20 °C, 
ale mohou se rozmnožovat a růst i při teplotách v rozmezí 0 až 5 °C. Psychrofilní bakterie, 
které se vyznačují optimálním růstem při teplotách pod 16 °C, rostou poměrně dobře i při 
teplotách kolem než 0 °C. Některé druhy vyšších psychrofilních mikroorganismů (například 
některé plísně) jsou schopny pomalého růstu ještě při teplotách kolem -10 °C. 
K psychrofilním bakteriím patří některé druhy rodů Pseudomonas, Micrococcus, 
Flavobacterium.

Celkový počet mikroorganismů (hodnoceno spolu s rozvojem psychrofilních a 
psychrotrofních bakterií)

Celkový počet mikroorganismů charakterizuje běžný stupeň kvality produktu.  
Vyhodnocením nárůstu více skupin mikroorganismů dostáváme první globální pohled na 
mikrobiologickou kvalitu produktu v daných podmínkách a můžeme usuzovat na celkovou 
hygienu při zpracování a na potravní bezpečnost výrobku. Současným porovnáním rozvoje 
celkového počtu mikroorganismů s rozvojem psychrofilních a psychrotrofních bakterií 
dostáváme tedy komplexnější obrázek o rozvoji mikrobiální zátěže. V tomto projektu nebylo 
cílem stanovit konkrétní hranici pro jednotlivé mikroorganismy nebo jejich skupiny
z hlediska potravního limitu, ale monitorovat podmínky ovlivňující jejich rozvoj a získat 
poznatky, kde je nejvíce citlivé místo výroby.

3.2.		Hodnocení	parametrů	textury	
Usiluje se o postupné rozšiřování instrumentálního měření, i když měřit texturu 

mechanickými způsoby je složité vzhledem k anizotropní a heterogenní struktuře masa, 
kterou mu udělují myofibrilární bílkoviny a pojivová tkáň.  

Pro technické měření parametrů textury byl používán přístroj TA.XTPlus. Technika 
zahrnuje stlačování vzorku v několika (obvykle ve dvou) cyklech za přesně definovaných 
podmínek. Tento test stlačování napodobuje žvýkání potraviny a měří sílu vynaloženou na 
vzorek, obvykle se napodobují první dvě skousnutí při žvýkání potraviny. 

Pro měření textury je důležitá standardizace podmínek vlastního měření (rozměry 
vzorků, typ sondy, orientace svalových vláken, rychlost a směr působení síly na svalová 
vlákna. 

Mechanické vlastnosti jsou ty, které se vztahují k reakci potraviny na mechanické 
namáhání a dělí se do několika parametrů; uvádí je ČSN ISO 11 036 (1997). Profil textury se 
upřednostňuje proto, že poskytuje kompletní analýzu všech texturálních vlastností. 
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3.3.		Organoleptické	(senzorické)	posuzování
Podstatou tohoto posuzování je rozbor kvality výrobku z pohledu spotřebitelské 

(konzumentské) hodnoty. Postup má řadu šířeji platných a doporučených kroků, které 
vycházejí z principů senzorické analýzy. 

Organoleptické hodnocení se provádělo s opakováním v panelu 10 osob. Hodnotitelé 
výsledky zaznamenali do předem připraveného protokolu. Byly sledovány čtyři jakostní 
znaky: vůně, chuť, pachuť a konzistence.

Ke každému hodnocenému znaku je na protokolu předtištěna deseticentimetrová 
úsečka. Na levém konci úsečky jsou vždy použity parametry jakosti kladné, na opačném 
konci záporné. Hodnotitelé označili na úsečce místo, které podle jejich smyslů odpovídalo 
vjemům daného vzorku. Při získání výsledků se vychází z toho, že vzdálenost od začátku 
(žádoucí, kladná vlastnost) k označenému místu změříme a její hodnotu v mm převedeme do 
numerického vyjádření. Čím je tato vzdálenost větší, tím je hodnocení méně příznivé. 
Shodného výsledku lze dosáhnout i číselným převedením hodnot měřených od druhého 
(pravého) konce úsečky. V tom případě je kladný výsledek odečítán vzestupně, podle rostoucí 
hodnoty vjemu. Získané údaje byly dále matematicky zpracovány.   

Vzorkovnice se vzorky byly označeny kódovými čísly. Každá vzorkovnice musí 
obsahovat poměrnou část hodnoceného vzorku. Tepelná úprava vzorků trvala 20 minut při 
teplotě 250 °C. Organoleptická analýza byla hodnocena s použitím nestrukturovaných 
grafických stupnic (hédonická stupnice). 

Pro senzorické hodnocení byl připraven materiál zachycující možné mezní podmínky 
skladování. Jedna skupina vzorků byla připravena z čerstvě děleného masa a druhá skupina 
z děleného masa jeden rok uchovávaného mrazením při - 25 oC.

3.4.		Návrh	výrobku	připraveného	na	základě	strojně	děleného	masa	
kapra

Po poznání technologických charakteristik základní suroviny lze navrhnout výrobky, 
které jsou upraveny z hodnocené suroviny a vyhovují požadavkům potenciálních 
konzumentů. V této části byl navržen produkt vhodný jak pro finální tepelnou úpravu 
smažením nebo pečením, tak i vhodný pro naložení do láku, marinování. Výrobky byly 
senzoricky hodnoceny. Hodnocení proběhlo ve dvou cyklech s použitím preferenční metody. 
Konečný výsledek senzorického hodnocení je vyjádřením celkového rozložení preferenčních 
hlasů pro předkládanou úpravu výrobku.

3.5.		Obsah	nežádoucích	příměsí	(kostí)	ve	strojně	děleném	mase	kapra
Stanovení obsahu svalových kostí bylo prováděno rozplavováním vzorku separované 

hmoty na petriho misce o průměru 25 cm a dalším optickým hodnocením pod mikroskopem.
Celkově bylo rozborováno 156 vzorků strojně děleného masa kapra z rozdílných šarží. 
Z každé šarže byl odebírán směsný vzorek. Z něj byly tvořeny a  rozborovány vzorky o 
průměrné hmotnosti 115 g, které byly postupně rozplavovány vodou, při tom byla uvolňována 
a oddělována svalová vlákna. Nález kostí byl identifikován optickým systémem, 
mikroskopem a byl zaznamenáván.
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4.	Výsledky a	závěry

4.1.	Mikrobiologický	rozbor

Hodnotilo se:

a) výskyt Listeria monocytogenes  (grafy č. 1 – 5)

b) rozvoj psychrofilních a psychrotrofních bakterií (grafy č. 6 – 9)

c) celkový počet mikroorganismů (spolu s rozvojem psychrofilních a psychrotrofních 
bakterií)  (grafy č. 10 – 14) 

4.1.1.	 Výskyt	 koagulázopozitivních	 	 stafylokoků	 a	 glukuronidázopozitivních	
zárodků

Hodnoty koagulázopozitivních mikroorganismů, představované výskytem stafylokoků 
Staphylococcus aureus a dalšími druhy z této kategorie, se u všech vyšetření pohybovaly pod 
hodnotou nižší než 50 KTJ/g.

Rovněž výskyt Escherichia coli v kategorii beta-glukuronidázopozitivních zárodků nebyl 
vyšší než 10 KTJ/g. (Pro hodnoty velkého M, což je hodnota množství mikroorganismů, které 
se ještě připouští při mikrobiologických rozborech, je tato hranice v úrovni až stokrát vyšší.) 

Z tohoto pohledu zpracovávaná surovina vyhověla základním kvalitativním požadavkům.

4.1.2.		Procentuální	 výskyt	Listeria	monocytogenes ve	vzorcích
(grafy č. 1 – 5)

V grafech o výskytu listerií je zachycen výsledek mikrobiologického hodnocení 
uvedený v protokolech o zkoušce výrokem pozitivní/negativní. To znamená, zda byl, nebo 
nebyl prokázán výskyt těchto bakterií ve vzorku. Nejedná se tedy o kvantitativní stanovení 
nárůstu mikroorganismů. Proto maximální hodnota na svislé ose grafů je v úrovni 100.
(V grafech osa y). Tato hodnota pak vyjadřuje, že všechny vzorky z rozborované skupiny 
vykazovaly záchyt bakterií Listeria monocytogenes. Grafy dále vyjadřují podíl výskytu 
bakterií ve sledovaných skupinách A a B, podle rozpisu uvedeného u každého grafu.
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Graf č. 1 - Skupina A – surovina před zpracováním uchovávaná mrazením 90 dní, 
potom separovaná a rozborovaná (vazba na různou dobu skladování):
- (A1)   bezprostředně po separaci     (na ose x označeno 0)
- (A2)   po dvou dnech skladování při 10 oC       (na ose x označeno 2)
- (A3)   po čtyřech dnech skladování při 10 oC  (na ose x označeno 4)

              

Graf č. 2 - Porovnání v rámci skupiny A1 - surovina před zpracováním uchovávaná 
mrazením 90 dní, potom separovaná a rozborovaná (vazba na různou dobu skladování 
mrazením):           
- (A1)       bezprostředně po separaci      (na ose x označeno 0)
-  (A1/30)  po 30 dnech skladování při teplotě  -25 oC     (na ose x označeno 30)
-  (A1/90)  po 90 dnech skladování při teplotě  -25 oC     (na ose x označeno 90)
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Graf č. 3 - Porovnání v rámci skupiny A3  (po 4 dnech uskladnění v chladírně) surovina 
uchovávaná mrazením 90 dní, potom separovaná a dále uchovávaná (s vazbou na různou 
dobu skladování mrazením):
- (A3)   čtyři dny  při teplotě 10 oC      (na ose x označeno 4)
- (A3/30) čtyři dny při teplotě 10 oC a dalších 30 dní při teplotě -25 oC (na ose x označeno 30)
- (A3/90) čtyři dny při teplotě 10 oC a dalších 90 dní při teplotě -25 oC (na ose x označeno 90)
    

             

Graf č. 4 - Skupina B – čerstvá surovina (s vazbou na různou dobu skladování)
B1 – čerstvě separovaná surovina          (na ose x označeno 0)
B2 – čerstvě surovina uchovávaná 2 dny (48 hodin) při teplotě 10 oC
                                                                (na ose x označeno 2)
B3 – čerstvě surovina uchovávaná 4 dny (96 hodin) při teplotě 10 oC
                                                                (na ose x označeno 4)
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Graf č. 5 - Porovnání skupin A a B (s vazbou na různý původ suroviny)
A  -  surovina uchovávaná mrazením 90 dní, potom separovaná a rozborovaná:
A1 -  bezprostředně po separaci         (na ose x označeno A1/B1)
A2 - dva dny při teplotě 10 oC           (na ose x označeno A2/B2)
A3 -  čtyři dny při teplotě 10 oC         (na ose x označeno A3/B3)  

B – surovina z čerstvě zabitých ryb:
B1 – čerstvě separovaná surovina        (na ose x označeno A1/B1)
B2 – čerstvě surovina uchovávaná 2 dny (48 hodin) při teplotě 10 oC  
                                                             (na ose x označeno A2/B2)
B3 – čerstvě surovina uchovávaná 4 dny (96 hodin) při teplotě 10 oC
                                                              (na ose x označeno A3/B3)

   							

Shrnutí
Záchyt listerie v tomto testu byl určitým překvapením.  Na jejím průkazu a 

determinaci se následně podílela i certifikovaná veterinární laboratoř v Brně. Listerie je 
mimořádně citlivá na hygienu zpracování a její pomnožení představuje bezpečnostní riziko
pro potraviny určené k přímé spotřebě, To ale není tento případ, kdy je surovina určená jako 
základ pro další tepelné zpracování.

Už v prvních hodinách po zpracování docházelo k nepravidelnému záchytu listerie. 
Ten pak samo sebou přetrvává i v dalších formách skladování separátu mrazením. Tento 
záchyt bakterií listerie je ovšem výrazným upozorněním na dodržování potravně 
bezpečnostních pravidel při zpracování citlivé suroviny. V tomto sledování byly zjištěny horší 
výsledky při zpracování čerstvé suroviny. To vypovídá o tom, že rozborovaná čerstvá 
surovina byla připravena z méně kvalitní hmoty.  Je to i výrazné upozornění na význam 
chlazení a nízkých teplot při práci se strojně děleným masem. 
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4.1.3.		Rozvoj	psychrofilních	 a	psychrotrofních	bakterií
(grafy č. 6 – 9)

Hodnocení růstu bakterií v separátu z čerstvé suroviny

Graf č. 6 - růst bakterií v separátu z čerstvého masa skladovaného různou dobu při 
teplotě 10 oC 

Legenda:
B1  – separát připravený z čerstvé svaloviny 
B2  – separát připravený z čerstvé svaloviny, skladovaný 2 dny při teplotě 10 oC 
B3  – separát připravený z čerstvé svaloviny, skladovaný 4 dny při teplotě 10 oC  

Průměrné hodnoty KTJ/g
Vzorek Psychrofilní bakterie Psychrotrofní bakterie

B1 8,95 x 105 7,60 x 104

B2 1,85 x 106 1,35 x 106

B3 2,76 x 108 2,16 x 107
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Graf č. 7  - surovina před zpracováním uchovávaná mrazením 90 dní, potom 
separovaná a rozborovaná

Legenda:           
-  (A1)     bezprostředně po separaci 
-  (A1/30)  po 30 dnech skladování při teplotě  -25 oC 
-  (A1/90)  po 90 dnech skladování při teplotě  -25 oC   

Průměrné hodnoty KTJ/g
Vzorek Psychrofilní bakterie Psychrotrofní bakterie

A1 3,95 x 105 2,62 x105

A1/30 6,20 x 106 1,80 x 106

A1/90 5,40 x 109 3,30 x 1010
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Graf č. 8  - surovina před zpracováním uchovávaná mrazením 90 dní, potom 
separovaná, skladovaná dva dny při teplotě 10 oC a rozborovaná po 30 a 90 zamrazení 
při teplotě -25 oC

Legenda:
-  (A2)      dva dny při teplotě 10 oC 
-  (A2/30)  dva dny při teplotě 10 oC a dalších 30 dní při teplotě -25 oC                                      
-  (A2/90)  dva dny při teplotě 10 oC a dalších 90 dní při teplotě -25 oC                   

Průměrné hodnoty KTJ/g
Vzorek Psychrofilní bakterie Psychrotrofní bakterie
A2 1,35 x 106 4,75 x 105

A2/30 3,10 x 107 1,60 x 106

A2/90 4,65 x 1011 7,20 x 1012



           

Stránka 19 z 41

EVROPSKÝ RYBÁŘSKÝ FOND

INVESTOVÁNÍ DO UDRŽITELNÉHO 
RYBOLOVU

FAKULTA RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY 

VOD
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH 

BUDĚJOVICÍCH

Graf č. 9 - surovina uchovávaná mrazením 90 dní, potom separovaná a dále uchovávaná 
čtyři dny při teplotě 10 oC a rozborovaná po 30 a 90 zamrazení při teplotě -25 oC

Legenda: 
-  (A3)       čtyři dny při teplotě 10 oC     
-  (A3/30)  čtyři dny při teplotě 10 oC a dalších 30 dní při teplotě  -25 oC
-  (A3/90)  čtyři dny při teplotě 10 oC a dalších 90 dní při teplotě  -25 oC
      
Průměrné hodnoty KTJ/g
Vzorek Psychrofilní bakterie Psychrotrofní bakterie
A3 1,10 x 107 6,20 x 106

A3/30 5,60 x 109 3,60 x 107

A3/90 1,30 x 1013 3,36 x 1012

Shrnutí
Ve všech případech hodnocení nárůstu psychrotrofních a psychrofilních bakterií 

dochází ke zvýšení jejich počtů. Citlivěji reagují psychrofilní bakterie. Na nárůsty těchto 
bakterií má rozhodující vliv zacházení se separovaným masem těsně po jeho výrobě. 
Nepříznivě se projevuje nešetrné uchování strojně děleného masa při vyšších teplotách, které 
zde byly úmyslně zvoleny proto, aby byl dokladován potenciál jejich rozvoje. Pomnožení 
mikroorganismů se následně přenáší i do fáze zmrazování a nelze ho upravit nebo zvrátit.
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4.1.4.		Celkový	počet	mikroorganismů	 (spolu	s rozvojem	psychrofilních	 a	
psychrotrofních	bakterií

Hodnoty jsou vyjádřeny jako celkový počet mikroorganismů (CPM) v jednotkách 
tvořících kolonie (jako KTJ/g). Společné vyjádření rozvoje CPM a psychrofilních a 
psychrotrofních mikroorganismů dává ucelený pohled na zacházení se surovinou určenou pro 
další úpravu. Tyto tři skupiny mikroorganismů se v surovinách i výrobcích z ryb vyskytují 
společně, ale podle různých teplot skladování mají různou intenzitu rozvoje. Psychrofilní a 
psychrotrofní mikroorganismy jsou schopny pomnožování i při nižších teplotách, které jsou 
doporučovány pro zacházení s rybami.
(grafy č. 10 – 14)

Graf č. 10 - souborné vyjádření rozvoje mikroorganismů - surovina před zpracováním 
uchovávaná mrazením 90 dní, potom separovaná a rozborovaná: 
-  (A1)   bezprostředně po separaci 
- (A2)   po dvou dnech skladování při 10 oC 
-  (A3)   po čtyřech dnech skladování při 10 oC  

Vzorky CPM
(KTJ/g)

Psychrofilní 
bakterie (KTJ/g)

Psychrotrofní 
bakterie (KTJ/g)

A1 140 000 390 000 260 000

A2 830 000 1 000 000 710 000

A3 790 000 1 300 000 6 200 000



           

Stránka 21 z 41

EVROPSKÝ RYBÁŘSKÝ FOND

INVESTOVÁNÍ DO UDRŽITELNÉHO 
RYBOLOVU

FAKULTA RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY 

VOD
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH 

BUDĚJOVICÍCH

Graf č. 11 -  souborné vyjádření rozvoje mikroorganismů - čerstvá surovina
B1 – čerstvě separovaná surovina
B2 – čerstvě surovina uchovávaná 2 dny (48 hodin) při teplotě 10 oC
B3 – čerstvě surovina uchovávaná 4 dny (96 hodin) při teplotě 10 oC

Vzorky CPM
(KTJ/g)

Psychrofilní bakterie 
(KTJ/g)

Psychrotrofní bakterie 
(KTJ/g)

B1 810 000 220 000 76 000

B2 1 240 000 1 400 000 1 180 000

B3 300 000 000 270 000 000 21 000 000
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Graf č. 12 -  souborné vyjádření rozvoje mikroorganismů - surovina před zpracováním 
uchovávaná mrazením 90 dní, potom separovaná a rozborovaná:           
-  (A1)       bezprostředně po separaci 
-  (A1/30)  po 30 dnech skladování při teplotě  -25 oC 
-  (A1/90)  po 90 dnech skladování při teplotě  -25 oC   

Vzorky CPM
(KTJ/g)

Psychrofilní bakterie
(KTJ/g)

Psychrotrofní bakterie 
(KTJ/g)

A1 140 000 390 000 260 000

A1/30 2 600 000 6 200 000 1 800 000

A1/90 39 000 000 5 400 000 000 33 000 000 000
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Graf č. 13 -  souborné vyjádření rozvoje mikroorganismů - surovina uchovávaná 
mrazením 90 dní, potom separovaná a dále uchovávaná:         
-  (A2)       dva dny  při teplotě 10 oC 
-  (A2/30)  dva dny při teplotě 10 oC a dalších 30 dní při teplotě -25 oC                                      
-  (A2/90)  dva dny při teplotě 10 oC a dalších 90 dní při teplotě -25 oC                   

Vzorky CPM
(KTJ/g)

Psychrofilní bakterie 
(KTJ/g)

Psychrotrofní bakterie 
(KTJ/g)

A2 830 000 1 000 000 710 000

A2/30 2 400 000 31 000 000 1 600 000

A2/90 270 000 000 000 10 000 000 000 000 9 300 000 000 000
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Graf č. 14 -  souborné vyjádření rozvoje mikroorganismů - surovina uchovávaná 
mrazením 90 dní, potom separovaná a dále uchovávaná: 
-  (A3)       čtyři dny  při teplotě 10 oC     
-  (A3/30)  čtyři dny při teplotě 10 oC a dalších 30 dní při teplotě  -25 oC
-  (A3/90)  čtyři dny při teplotě 10 oC a dalších 90 dní při teplotě  -25 oC

Vzorky CPM 
(KTJ/g)

Psychrofilní bakterie 
(KTJ/g)

Psychrotrofní bakterie 
(KTJ/g)

A3 790 000 13 000 000 6 200 000

A3/30 36 000 000 5 600 000 000 134 000 000

A3/90 2 800 000 000 000 10 000 000 000 000 3 300 000 000 000

Shrnutí
Na hodnotách mikrobiologických rozborů je dokladováno, jak je důležité zachovávat a 

provádět správná technologická opatření o chlazení této mimořádně citlivé suroviny – chladit
surovinu už před vlastním strojním dělení masa na teploty co nejblíže teplotě tajícího ledu. Je 
to mimořádně důležitý požadavek. Jeho nedodržení vede k rozvoji mikroorganismů, který 
není už možné později redukovat. 

To se nám prakticky projevilo i v rozdílech mezi mikrobiologickou kvalitou strojně 
děleného masa připraveného z čerstvé a mrazené suroviny. Z technických důvodů zpracování 
mrazené suroviny probíhalo při teplotách nižších o 3 až 5 oC a mělo za následek mírnější 
rozvoj mikroorganismů.  Čerstvá surovina už před vlastním zpracováním měla teplotu 7 až 10
oC a tím i výsledný separát měl teplotu vyšší než hmota vyrobená z mražené suroviny. To ve 
výsledku přineslo i podstatnější rozvoj mikroorganismů, právě v počáteční fázi zpracování. 
Číselné hodnoty jsou patrny z předcházejících grafů. Nyní platná legislativa je volnější než 
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dříve platná a přímo nestanoví limity výskytu těchto mikroorganismů. Avšak i podle dříve 
platné přísnější legislativy však strojně dělené maso vyhovělo požadavkům.

Dříve platná vyhláška ministerstva zdravotnictví 294/1997 Sb. o mikrobiologických 
požadavcích na potraviny zmiňovala pro množství mikroorganismů, které se ještě připouští 
(označováno symbolem M) pro čerstvé ryby a rybí výrobky určené k tepelné úpravě hodnotu 
5.106 a mezní hodnotu aerobních mezofilních mikroorganismů pro potraviny určené k přímé 
spotřebě hodnotu 108/g.

4.2. Textura      
Získané údaje z grafů č. 15 a 16 dávají obrázek o vlivu technologických opatření na 

měřené hodnoty textury (rozdíl mezi strojně děleným masem připraveným z čerstvé a 
mrazené suroviny). V práci bylo potřeba prověřit i vliv typu sondy na použitelnost údajů. 
Výsledky tedy zachycují i vliv použitých sond a jejich vazbu na vhodnost údajů. Měření 
tuhosti je vyjadřováno ve hmotnostních údajích (zde v gramech). Hodnoty by měly být 
v kladných číslech. Záporné hodnoty ukazují na nevhodnou sondu, nepoužitelnou pro další 
práce se strojně děleným masem. Měření tuhosti se musí provádět v kalibrovaných nádobách,
a proto výsledné hodnoty nekopírují hodnoty pevné svaloviny. 

Graf č. 15 – měření tuhosti strojně děleného masa kapra
(číselné údaje na svislé ose jsou uvedeny v gramech)

První soubor měření 

Sonda Čerstvá 
surovina

Mrazená 
surovina

plochá -1,095 1,752
kulová -2,409 -20,151
válcová 851,805 466,97
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Graf č. 16 – měření tuhosti strojně děleného masa kapra

Druhý soubor měření

Sonda Čerstvá 
surovina

Mrazená 
surovina

plochá 235,018 1,862
kulová -1,095 -0,095
válcová 1450,521 697,28

Druhý soubor měření tuhosti
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Shrnutí
Testy prokázaly, že optimální a použitelné výsledky dává přístroj za použití válcové 

sondy. Ta objektivně měří vliv textury desintegrované suroviny v kalibrovaném objemu 
vzorku masa.

Rozdíly mezi čerstvou a mraženou surovinou jsou logické a umožňují porovnání pro 
směrování suroviny na různé způsoby jejího dalšího zpracování. Vliv mrazení se projevuje 
únikem volné (a snad i méně pevně vázané) vody ze svaloviny. Tento poznatek lze dále 
prakticky využít při tvorbě návazné receptury výrobků. Pro některé výrobky požadujeme tužší 
konzistenci, která pak pomáhá k menším ztrátám vody během tepelného zpracování a výrobek 
tím lépe zachovává svoji velikost a tvar. Pro jiné typy výrobků je zase vyžadována řidší 
struktura, která zase lépe umožní stejnoměrnost míchání ingrediencí. 

Použitá metoda měření dosahuje dobré průkaznosti rozdílu a je využitelná k další práci 
na vývoji výrobků ze strojně děleného masa kapra.
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4.3.	Senzorické	hodnocení	kvality	kapřího	masa
(grafy č. 17 – 21)

Hodnotila a posuzovala se kvalita kapřího separátu připraveného z čerstvé a jeden rok 
mrazené suroviny a dále byla zjišťována preference pro tepelně upravený výrobek a pro 
výrobek naložený do láku. 

Graf č. 17 – hodnocení vlivu chuti mezi čerstvým a dlouhodobě mrazeným strojně 
děleným masem kapra   
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Pozn.: Po stránce chuti byly oba separáty hodnoceny velice vyrovnaně v poměru bodů 87:88.
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Graf č. 18 – hodnocení přítomnosti pachuti mezi čerstvým a dlouhodobě mrazeným 
strojně děleným masem kapra
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Pozn.: Nepatrný rozdíl ve vnímání tohoto parametru byl zaznamenán. I když rozdíl je opravdu 
velmi malý, bude při další práci vhodné volit pro výrobky z dlouhodoběji mrazeného masa
takový způsob přípravy, kde se uplatní použití výraznějšího koření nebo aroma.

Graf č. 19 – souhrnné senzorické hodnocení podle jednotlivých parametrů pro vyjádření 
rozdílů mezi čerstvým a mrazeným strojně děleným masem kapra
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Pozn.: V tomto souhrnném hodnocení se zřetelněji a více uplatňují rozdíly mezi vnímáním 
konzistence (řidší u vzorků z čerstvé suroviny) a vůně, která je též intenzivnější u produktu 
připraveného z čerstvé suroviny).
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Shrnutí
           Celkové hodnocení přineslo vyrovnané výsledky. Rozdíly jsou u lepšího vnímání 
konzistence u dlouhodobě mrazeného masa. Je to pravděpodobně způsobeno větším a 
snadnějším uvolněním volné vody z dělené svaloviny. Ve výsledku to logicky přináší tužší 
konzistenci vzorku. Dalším rozdílným parametrem bylo hodnocení chuti. Zde se příznivěji 
projevilo hodnocení čerstvého děleného masa, které si lépe ponechává vlastnosti původní 
suroviny připravené z čerstvých ryb. 
             Použitelný výsledek je v tom, že i dlouhodobě mrazený separát si ponechává vcelku 
odpovídající senzorické vlastnosti, je vhodný jako základ pro další výrobky. Musíme ovšem 
rozlišit druh výrobků - to, jaké výrobky chceme z čerstvého a nebo zmrazeného separátu dále 
připravit. 
           Vedle zvládnuté technologie strojního dělení masa se z nutričního pohledu limitujícím 
bude stávat obsah vysoce nenasycených mastných kyselin ve svalovině ryb. To sice nebylo 
předmětem zkoumání v tomto projektu, ale otevírá to prostor pro další práci. Tyto mastné 
kyseliny jsou reaktivnější, jsou náchylnější k rychlejšímu uvolnění dvojmocných vazeb 
v molekule mastné kyseliny a projevují vyšší citlivost na enzymatické změny. To se např. 
mohlo projevit v tom, že lépe byl hodnocen parametr vůně (a návazně na to, v obráceném 
sledu, parametr hodnotící pachuť) pro čerstvé maso. Ostatní parametry byly hodnoceny téměř 
vyrovnaně.
            Vážným limitem zůstává jak hygiena zpracování, tak technologická kázeň při strojním 
dělení a dalším skladování suroviny. Toto poměrně obecné konstatování je zde podloženo 
řadou rozborů. Ověřeným poznatkem je, že při dodržení požadavků tykajících se nízké teploty 
a vysoké hygieny při výrobě je i dlouhodobě skladované mrazené strojně dělené maso kapra 
dobře použitelné k dalšímu zhodnocení. V tomto případě platí, že pro výrobky z něj bude 
vhodné použít přídavek koření nebo aroma pro to, aby se eliminoval mírný vliv rostoucí 
pachuti suroviny do výsledného výrobku.

4.4.	Návrh	receptury	pro	výrobek	ze	strojně	děleného	masa	kapra

        Receptura byla sestavena na základě dřívějších zkušeností se zpracováním ryb. 
Vycházela z dostupnosti složek v receptuře a svoji váhu měla i jednoduchost základní 
přípravy. Sestava a složení navrhovaného výrobku vyhovuje pro širší použití. Byla navržena a 
testována pro dva typy úprav. První úprava v základní sestavě je vhodná pro produkt, který je 
připravován pro další tepelné zpracování.  Druhý postup rozšiřuje použití, uvádí naložení 
výrobku do nálevu. Zde odzkoušený typ nálevu je pouze jedním z celé řady, které lze pro 
marinování používat.

Základní příprava:

1000 g strojně dělené maso ryb
1 ks vejce
10 g kořenící směs pro ryby
20 g soli
1 g pepře
1 g chilli
80 g hladké mouky
200 g strouhanky
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Z rovnoměrně promíchané hmoty složené z výše uvedených ingrediencí (v předepsaných 
objemech a dávkách) se vytvarují válečky, kuličky nebo noky apod. 
Smaží se na oleji při 170 oC do zlatova.

Pro jiné použití je vhodné využít naložení zpracované a tvarované hmoty do nálevu:

1000 ml vody
300 ml octa
100g cukru
30 g soli
nové koření, pepř, bobkový list

Vše převařit přidat:  200 g kysaného zelí
                                   60 g cibule
                                   80 g mrkve nakrájené na jemné proužky

Vařit cca 10 minut.  Do nádob rovnoměrně rozložit zeleninu, tepelně opracované
noky, zalít horkým nálevem a uzavřít. Před konzumací nechat odležet cca 24 hodin.

Tyto dvě úpravy byly senzoricky hodnoceny panelem hodnotitelů (graf č. 21). 
Hodnocení proběhlo ve dvou nezávislých posuzováních.

Graf č. 20 - vyhodnocení vlivu úpravy výrobku (tepelná úprava, naložení do láku)
připraveného na základě strojně děleného masa kapra   
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V tomto případě bylo použito preferenční senzorické hodnocení. To pojednává o 

preferenci pro daný výrobek a zahrnuje celkový dojem hodnotitele, nerozlišuje jednotlivě 
chuť, pachuť, konzistenci a vůni. Různé věkové skupiny mohou také mít zcela odlišné 
preference a potravní zvyklosti.

Obě předkládané formy výrobku jsou použitelné pro další postup. Na jednoduchém 
grafu výše můžeme pozorovat jednoznačnou dominanci tepelně upraveného produktu nad 
produktem naloženým do nálevu. Tendence pro vyšší hodnocení pečeného výrobku má jistě 
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vazbu k dlouhodobé oblibě tepelně upravovaných jídel v naší společnosti. Druhým přístupem 
k hodnocení ale může být i rychlost úpravy a směr použití: teplá nebo studená kuchyně apod.

4.5.	Obsah	nežádoucích	kostí	ve	strojně	děleném	mase	kapra

Jedním z omezujících faktorů, který je konzumenty hodnocen jako nepříjemný, je 
obsah svalových kostí, které jsou ve výrobku obsaženy. Provedená měření prokázala, že 
z tohoto pohledu je výsledný produkt bez problémů.

Pořadí měření Celková hmotnost 
vzorků (g)

Počet vzorků Obsah kostí (ks)

1. 2 500 17 0
2. 3 350 25 0
3. 4 230 42 1
4. 1 760 21 0
5. 3 420 32 0
6. 2 780 19 0

Aplikovaná forma výroby strojně děleného masa kapra je z pohledu obsahu svalových 
(i jiných) kostí velmi vhodným postupem. Strojní dělení spolehlivě oddělí svalovinu od 
případných dalších tuhých dílů. Záchyt pouze jednoho kusu kosti ve všech vzorcích byl 
mimořádný a je pouze ojedinělý. Obsah kostí není limitujícím faktorem.
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5.	Závěr

Výstupem projektu je pomoc při vývoji nového výrobku, který přispěje k rozšíření 
sortimentu. Sortiment výrobků ze sladkovodních ryb je v České republice stále málo 
rozvinutý. Dosud širší tržní uplatnění nacházejí většinou sladkovodní ryby živé, nebo čerstvé, 
popřípadě mrazené. Širší uplatnění nacházejí také sladkovodní ryby uzené. Chybí ale nové 
typy výrobků vhodné pro rozvinutý trh. Jsou to např. výrobky vhodné pro mikrovlnný ohřev, 
výrobky pro rychlou kuchyňskou přípravu a jiné pokročilejší formy, které jsou ve světě 
označovány jako „value added products“, tedy výrobky s vyšším podílem zhodnocení, včetně 
širšího zapojení lidské práce do konečné formy produktu. Strojně dělené maso kapra je 
jedním z vhodných kandidátů pro nové výrobky.

V souladu s cílem projektu o účinnějším využití kvalitního masa byly pojednány 
vstupní parametry uplatnitelné při dalším rozvoji výrobků připravených na bázi rybí suroviny. 
Byl prověřován rozvoj mikroorganismů na surovině připravené z čerstvé suroviny a dále pak 
skladované v úmyslně limitních podmínkách 10 oC po dobu 48 a 96 hodin. Stejný modelový 
přístup byl zvolen pro strojně dělené maso kapra, které bylo připraveno z mrazené suroviny. 
Vyšší teplota skladování v počátku pokusů byla zvolena úmyslně, protože navozuje nevhodné 
podmínky, které se mohou v běžných provozních podmínkách vyskytnout. Tím se lépe a 
zřetelněji ilustruje i prokazuje vliv podmínek skladování. Byl testován vliv teploty a doby na 
rozvoj koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další stafylokoky), 
bakterií Escherichia coli a dalších mikroorganismů, jejichž životní optimum je v pásmu 
nižších teplot. Následně byl hodnocen rozvoj mikroorganismů v separátu po 30 a 90 dnech 
skladování při teplotě -25 oC.

Technologicky správným postupem je, že už při přípravě suroviny a následné výrobě 
separátu je nutné jeho zchlazení na teplotu tajícího ledu. To je základní a důležitý požadavek.
Vyšší teplota skladování se velmi nepříznivě projevuje na její kvalitě a ovlivňuje celkovou 
potravní bezpečnost produktu. Provedené testy prokázaly, že je nutné tyto požadavky 
zachovávat. Dodržení předepsané doby a teploty zchlazování je opravdu zásadní.  Jsou to 
naprosto klíčové a neopominutelné podmínky a jejich nedodržení se projeví ve výrazném 
snížení potravní bezpečnosti produktu.

Výsledky měření textury i senzorického hodnocení dávají pak podklady pro vývoj 
dalších produktů na bázi rybí suroviny, které budou vyvíjeny v dalším období. Z naměřených 
hodnot se ukazuje, že bude vhodné uvažovat o dvou typech produktů, které budou ale 
vyžadovat odlišný postup, odlišnou recepturu. Na jedné straně to budou výrobky vycházející 
z čerstvé suroviny. Tato surovina má příznivě vnímaný parametr chuti s nižším podílem 
pachutí. Je ale také surovinou s menší tuhostí. Na druhé straně dlouhodobě mrazené strojně 
dělené maso kapra je zase tužší, ale vykazuje méně příznivě vnímanou pachuť. Bude tedy 
vhodné pro výrobky s různými příchutěmi, vyšším podílem koření, nebo pro marinované 
výrobky s omezenější trvanlivostí.

Projekt řešil současně dva okruhy. Jednak to byl nepřímý okruh, který přispívá 
k účinnějšímu využití kvalitního masa, které zbývá na kosterním základu. Druhý okruh řešení 
projektu uvádí hodnoty s vazbou na potravní bezpečnost suroviny. Ta bude tvořit základ pro 
další formy výrobků. Strojně dělené maso je základem pro nový tržní produkt připravený ze 
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sladkovodních ryb. Přispívá tím k inovativnosti procesu zpracování, zavádí novou technologii
zpracování ryb. 

Podstatná část řešení vycházela z mikrobiologických hodnocení. Ty jsou podkladem 
ke zpřesnění hodnot pro definování parametrů potravní bezpečnosti strojně děleného masa. V 
této práci (jedná se stále o surovinu) proto nebyla cíleně stanovována limitní hodnota obsahu 
mikroorganismů. Ta, pro surovinu, není zákonným předpisem definována a váže se až na 
výrobky určené pro spotřebu. Bude předmětem další práce se strojně děleným masem ryb.

Na různých modelových postupech uvedených v metodice práce je hodnocen rozvoj 
koagulázopozitivních mikroorganismů, bakterií Escherichia coli a celkový počet 
mikroorganismů (CPM) zpracovaný podle metodik mikrobiologického hodnocení. Kultivace 
mikroorganismů pro stanovení CPM probíhá při teplotě 30 oC. Byl také sledován rozvoj 
psychrofilních a psychrotrofních bakterií.  Tyto organismy nacházejí vhodné podmínky pro 
svůj rozvoj při nižších teplotách (kultivační teplota je 6,5 a 21 oC). Společně to dává obrázek 
o tom, jak je nutné se surovinou zacházet během skladování a vymezuje hranice technologie 
zpracování. 

V návaznosti na dřívější, dnes již neplatnou, legislativu tvořenou vyhláškou 294/1997 
Sb. a dalšími později zpracovanými návaznými předpisy (vyhláškami 132/2004 Sb. a 
467/2006 Sb.), je nyní platné Nařízení 2073/2005 ES. To odkazuje na používání 
mikrobiologických kritérií, které by měly být součástí provádění postupů založených na 
zásadách HACCP a dalších opatřeních na kontrolu hygieny. Při stanovení mikrobiologických 
kritérií se Komise řídila pokynem Kodexu Alimentarius „Zásady stanovování a používání 
mikrobiologických kritérií pro potraviny CAC/GL 21“. Jako kritérium bezpečnosti potravin je 
pro produkty uvedené na trh během doby údržnosti, pro strojně dělené maso, uváděna pouze 
nepřítomnost salmonely a limitovaný obsah histaminu pro produkty rybolovu z druhů ryb 
spojovaných s vysokým množstvím histidinu. Limitní hodnota je 200 mg/kg v kategorii 
označené M, což je hodnota, která se ještě připouští u omezeného počtu vzorků. Toto platné 
Nařízení je v požadavcích volnější a obecnější než naše dřívější legislativní opatření. Přijetí 
kritérií Společenství má obecně přispět k rozšíření obchodu díky tomu, že se stanoví 
harmonizované mikrobiologické požadavky na potraviny a nahradí kritéria jednotlivých 
členských států.

K potravní bezpečnosti přispívá pojednání o záchytu bakterií Listeria monocytogenes.
V tomto případě je její zjištění vážným upozorněním na nedodržení hygienických a potravně 
bezpečnostních hledisek. Listeria monocytogenes je sice limitující jen pro přímo 
konzumovatelné potraviny. To není tento případ. Zde se jedná o surovinu, která je určena pro 
další zpracování. Je to ale důrazným varováním pro další práci. Musí dojít k přesnému 
dodržování technologických pokynů.

Byl také zpracován modelový návrh receptury na dva typy výrobků ze strojně 
děleného masa kapra vhodných pro kuchyňské zpracování. Jejich složení a senzorické 
hodnocení je uvedeno v kapitole pojednávající o výsledcích. 

Na podkladě těchto výsledků se v další práci, která se bude zabývat vývojem výrobků,
budeme věnovat definování podmínek pro skladování, dobu údržnosti pro nový výrobek a 
zpracujeme podklady pro zdravotně nezávadný a chuťově přijatelný produkt.
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Strojně dělené maso kapra je novým postupem při zpracování ryb. Přináší 
produkt, který má řadu citlivých bodů. Je však vhodný pro přípravu dalších výrobků 
připravených na bázi separace masa. Základní požadavek je, že při práci se strojním 
dělení masa je nutné zachovávat nízkou teplotu suroviny, nejlépe v úrovni teploty 
tajícího ledu. Teplota suroviny nad 5 oC je nevhodná.

V dalším vývoji lze vycházet ze suroviny vyrobené z čerstvého základu, tak i ze 
suroviny, která byla dlouhodoběji mrazena a jako mrazená byla uchovávána.  
Dlouhodobě zmrazená surovina je ale vhodnější pro jiné typy výrobků. Je tužší a 
vykazuje intenzivněji vnímanou pachuť. Je též náchylnější k rozvoji mikroorganismů. A 
to jak ke zvýšení počtu všech mikroorganismů (to je hodnoceno parametrem nazvaným 
celkový počet mikroorganismů (CMP) – „vyjádřený hodnotou KTJ/g“), tak také 
k rozvoji mikroorganismů, které lépe rostou při nižších teplotách (psychrofilní a 
psychrotrofní).  Nejúčinnějším postupem je, postarat se o vytvoření takových podmínek, 
ve kterých se mikroorganismy nemohou rychle pomnožovat a zůstávat v surovině. To je 
sice obecné konstatování, zde je doložené naměřenými hodnotami.

Výskyt Escherichia coli v kategorii beta-glukuronidázopozitivních zárodků nebyl 
vyšší než 10 KTJ/g. Hodnoty koagulázopozitivních mikroorganismů, představované 
výskytem stafylokoků Staphylococcus aureus a dalšími druhy z této kategorie, se u všech 
vyšetření pohybovaly pod hodnotou nižší než 50 KTJ/g. Z tohoto pohledu zpracovávaná 
surovina vyhověla základním kvalitativním požadavkům.

Nepřímým doporučením je, že při skladování strojně děleného masa kapra je 
vhodné omezit oxidační pochody ve skladované hmotě (používat vakuové balení). I když 
jsme testovali rozvoj mikroorganismů po době až 90 dní skladování, doporučujeme 
nepřekročit skladování mrazením déle než jeden měsíc. To proto, aby byla výrazněji 
podpořena doba bezpečné trvanlivosti výrobku.

Strojní dělení masa představuje postup, který umožňuje další vývoj výrobků jak 
z čerstvé suroviny, tak i ze suroviny déle mrazené. Typy výrobků vhodných pro další 
rozvoj jsou pojednány výše. Záleží na dalším záměru vývoje. Projekt definoval základní 
parametry.
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6.	Přílohy

6.1.	Fotodokumentace	aktivit	projektu

Obr. 1 Mikroskopický řez strojně děleným masem kapra

Obr. 2 Vícečíselné kódování vzorkovnic pro senzorické hodnocení
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Obr. 3 Kosterní zbytky po strojním dělení masa

Obr. 4 Dělené maso na výstupu ze stroje
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Obr. 5 Evidování vzorků pro další hodnocení

Obr. 6 Vakuově zabalený vzorek strojně děleného masa
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Obr. 7 Válcová sonda pro měření textury vzorků

Obr. 8 Senzorické hodnocení vzorků v laboratoři s individuálními boxy
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Obr. 9 Vzorek tepelně zpracovaného výrobku

6.2	Popis	technologie	strojního	dělení	masa

V novém typu separátoru je svalovina tlakem běžícího pásu protlačována otvory ve 
válci (pás přiléhá zhruba k 25% obvodu válce). Válec se otáčí vyšší rychlostí než pás. Válec 
má otvory obvykle ve velikosti průměru 3 – 7 mm, pro zpracování sladkovodních ryb jsou 
vhodné otvory spíše ve velikosti průměru 4 – 5 mm. Čím jsou otvory menší, tím je 
protlačovací intenzita silnější. Tlak pásu na válec může být regulován v závislosti na typu a 
velikosti zpracovávané suroviny a průměru. Využití separátoru při zpracování např. okouna, 
cejna, plotice a dalších nabízí perspektivu přípravy nových výrobků, které odpovídají 
současným konzumentským požadavkům a budou tedy tržně úspěšné. 
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Obr. 10 Schéma technologie strojního dělení masa
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