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Predelava mesa v sušene mesne izdelke je star način konzerviranja, kjer s pomočjo
soljenja/razsoljevanja in sušenja mesa dosežemo dolgo obstojnost. Sušene mesnine predstavljajo enega najbolj reprezentativnih oziroma značilnih tradicionalnih
živil, za katere je značilna široka paleta vonjev, okusov in tekstur. Tovrstni izdelki
pomembno prispevajo k lokalni ekonomiji ter kulturni in gastronomski dediščini.
Glede na regijo in podnebje se uporabljajo različni deli živali/kosi mesa (stegno,
potrebušina, pleče itd.), še posebej pa gre za razlike v načinu oziroma postopku izdelave izdelkov. Za severne dežele je značilno dimljenje in krajše zorenje, v južnih
predelih pa obratno – dolgo obdobje zorenja brez dimljenja.

• v to skupino sodi večina izdelkov posebne kakovosti
• gre za tradicionalne mesne izdelke s specifičnimi senzoričnimi lastnostmi, ki
predstavljajo kulinarično dediščino regije in imajo velik ugled pri potrošnikih
• primeri: proizvodi z geografskim poimenovanjem (zaščiteno geografsko preklo, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost), tradicionalni proizvodi, blagovne znamke, ekološki proizvodi ipd.

Proizvodnja izdelkov posebne kakovosti je povezana s specifičnimi lastnostmi surovine oziroma tehnološko kakovostjo (zlasti pri izdelkih iz celih kosov, napak
surovine ni možno popravljati).
Dobro kakovost tovrstnih izdelkov je težko zagotoviti s standardnim pitancem iz
intenzivne reje.
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Kakovost mesnih izdelkov določajo:
• lastnosti surovine (tehnološka kakovost) in pogojev predelave (način oziroma
tehnika konzerviranja)
• na kakovost surovine vplivajo številni dejavniki (Shema 1, primer pršut)

IM = intramuskularna
SVV = sposobnost vezave vode
Shema 1: Dejavniki, ki vplivajo na kakovost pršuta
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Najbolj tipičen predstavnik izdelkov
posebne kakovosti: PRŠUT
Izdelava pršuta vključuje samo do
dajanje soli ter prilagajanje tempe
rature, vlage in trajanja zorenja. Lastnosti surovine (stegna) imajo ključen vpliv na kakovosti končnega izdelka.

Faze izdelave in biokemijski postopki v predelavi pršuta
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Kakovost (prašičjega) mesa

• zelo širok pojem, različni vidiki (Shema 2) → pomembnost posameznega vidika
je odvisna od mesta v verigi proizvodnje in predelave mesa
• rejcem sta pomembni teža in mesnatost klavnega trupa
• potrošnikom je pomembna senzorična kakovost (izgled, barva, mehkoba, sočnost itd.) in jedilna kakovost, ki je tesno povezana s kemijsko sestavo (vsebnost
beljakovin, maščob, vode itd.) in prehransko vrednostjo mesa (vsebnost vitaminov, antioksidantov, nenasičenih maščobnih kislin itd.)
• za mesno predelovalno industrijo je ključnega pomena Tehnološka kakovost
oziroma primernost mesa za predelavo

Shema 2: Vidiki kakovosti mesa
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Vrednost pH

• pomemben pokazatelj kakovosti mesa
• dinamika zniževanja pH vrednosti vključuje hitrost in obseg padanja pH vrednosti po zakolu

Slika 5: Merjenje pH vrednosti v stegnu
(m. semimembranosus)
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• priporočena pH vrednost svežega stegna (mišica semimembranosus, Slika 5),
namenjenega za pršut: 5,6-6,2 (optimum)
• vpliv pH na strukturo mišice, barvo in SVV
• hiter padec ali zelo nizke končne vrednosti pH (BMV kakovost) povzročijo slabo SVV in s tem večje izgube med predelavo ter povečano navzemanje soli →
posledica je bolj trd, suh in slan končni izdelek
• nezadostno znižanje končne vrednosti pH (TČS kakovost) povzroči, da meso
prekomerno zadržuje vodo, kar zavira navzemanje soli in skupaj z visoko pH
vrednostjo poveča možnost bakterijskega kvara (slaba mikrobiološka obstojnost)
• vpliv pH na encimsko aktivnost
• nizke pH vrednosti povečujejo aktivnost številnih proteolitičnih encimov, zaradi česar se poveča obseg razgradnje beljakovin → težave s pastoznostjo in pretirano mehkobo
• visoke pH vrednosti so povezane z visoko SVV, zmanjšanim navzemanjem soli
ter visoko aktivnostjo vode (aw), kar spet vodi do povečane encimske aktivnosti → težave s pastoznostjo in pretirano mehkobo
Prekomerna proteoliza je eden večjih problemov v proizvodnji pršuta. Povezana je
s slabo teksturo (nesprejemljivo mehkobo ali pastoznostjo), neprijetnim okusom
(grenkoba, kovinski okus), oblikovanjem tirozinskih kristalov in pojavom belega
filma na površini vakuumsko pakiranega pršuta.
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Količina in kakovost maščobe

• različni depoji maščobnega tkiva (Slika 6): podkožna, intermuskularna in medmišična (intramuskularna) maščoba (medsebojna povezanost)
• pomembna sta tako količina kot kakovost (maščobno-kislinska sestava) maščobnega tkiva

Količina maščobe

• debelina slanine je poleg teže ključni dejavnik, na osnovi katerega poteka odbira
surovine (stegen); med težo stegna in debelino slanine obstaja pozitivna povezava
• z vidika tehnološke kakovosti je pomembno zagotoviti določeno (optimalno)
stopnjo zamaščenosti (debelina slanine) → prenizka kot tudi previsoka stopnja
zamaščenosti imata neugoden vpliv na kakovost izdelka
• maščobni depoji predstavljajo oviro za difuzijo vode in navzemanje soli → zadostna plast podkožne maščobe preprečuje hitro sušenje (zaskorjenost), zmanjšuje procesne izgube ter preprečuje prekomerno navzemanje soli
• maščoba določa trajanje postopka predelave; ustrezna količina maščobe omogoča podaljšan čas zorenja, kar ima za posledico razvoj ugodnih senzoričnih lastnosti (posebna kakovost izdelkov)
• maščoba je ključna za razvoj arome (lipoliza in naknadna oksidacija maščob)

Kakovost maščobe

• maščobno-kislinska (MK) sestava pršuta je pomembna z vidika senzorične in
prehranske kakovosti
• večja zamaščenost prašičev (pri pitanju na večje teže) je povezana z večjim deležem nasičenih maščobnih kislin (NMK), kar je z vidika proizvodnje pršuta
ugodno → boljša obstojnost, manjša žarkost in manjša površinska oljavost (pomembno zlasti pri dolgem procesu zorenja)
• večkrat nenasičene maščobne kisline (VNMK) povečujejo oljavost in mehkobo
maščobe ter poslabšajo oksidacijsko stabilnost
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Slika 6: Različni depoji maščobnega tkiva

Teža kosa mesa

• ključna lastnost pri odbiri stegn (poleg maščobe)
• optimalna teža stegna med 9 in 14 kg (večja ali manjša teža je z vidika primernosti za predelavo manj ugodna)
• gre za posredno povezavo med težo stegna in primernostjo za predelavo preko
zamaščenosti (z naraščanjem teže prašiča se zamaščenost praviloma povečuje)
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Izgled

• za predelavo v pršut so primerna le stegna brez vizualnih napak
• okvare (Slika 7) vključujejo kožne spremembe (ureznine, raztrganine, prisotnost ščetin, bleda mesta na koži zaradi dotikanja trupov v hladilnici in pordečela koža in napake v podkožnem sloju (npr. podkožni hematom - vidna mreža podkožnih krvnih žil, poznana pod pojmom “veining defect”) in globljih
tkivih (krvavitve v mišicah, zlomi kosti, izpahi sklepov)
• neuporabna so tudi stegna z mehko, mlahavo in destrukturirano mišičnino, pri
katerih pride do ločevanja maščobnega in mišičnega tkiva ali kjer gre za izrazito dvobarvnost (npr. BMV kakovost)
• vzroki za pojav napak v izgledu: nekateri še vedno niso pojasnjeni (na primer
“veining defect”), pogosto so posledica slabo prilagojenih klavnih in predklavnih postopkov
• možne posledice: povečana možnost bakterijskega kvara (npr. ločevanje tkiva,
večji hematomi, TČS kakovost mesa), povečane procesne izgube (npr. BMV
kakovost mesa) ali zgolj vizualno kvarjenje izgleda in s tem manjša komercialna vrednost končnega izdelka (npr. podkožni hematom, mreža podkožnih krvnih, rdeča obarvanost kože, modrice, bele lise zaradi dotikanj in intramuskularne petehije itd.)

a

b

Slika 7: Različne anomalije v izgledu stegna; - a - krvavitev, b-vidni preplet krvnih žil ali “veining effect”,
c-hematon
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c

Neskladje med tehnološko ustreznostjo in zahtevami potrošnika
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