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Uvod

Pri proizvodnji mesnin se za doseganje specifičnih lastnosti končnega proizvoda
dodajo različni aditivi, zaradi njihovega prispevka k zagotavljanju mikrobiološke
varnosti kot tudi vpliva na (izboljšanje) senzorične lastnosti. Tako jedilna (NaCl)
kot nitritna sol imata izjemno pomembno vlogo pri izdelavi mesnin. Njuna primarna vloga je podaljšanje obstojnosti, saj preprečujeta ali zavirata rast mikroorganizmov. Dodatni učinki so manj pomembni, vendar zaželeni; zaradi dodatka nitritov se razvije značilna rožnato rdeča barva mesnin, tako navadna kot nitritna
sol prispevata tudi k oblikovanju tipičnega okusa izdelka. Zaradi polemik o škodljivih učinkih soli in nitritov, se pojavljajo težnje po njihovi zmanjšani uporabi.
Glede na vrsto dodatkov, ki jih uporabimo v postopku izdelave mesnin, razlikujemo soljenje in razsoljevanje. Pri soljenju meso obdelamo s čisto kuhinjsko soljo
(NaCl), medtem ko gre pri razsoljevanju za uporabo mešanice kuhinjske soli, nitrata ali nitrita ter še morebitnih drugih snovi. Čeprav se je razsoljevanje sprva
uporabljalo kot način konzerviranja mesa za čas v letu, ko to sicer ni bilo na voljo,
se je ta način izdelave mesnin kljub sodobnim načinom hlajenja in pakiranja ohranil zaradi vpliva na mikrobiološko stabilnost ter specifičnega okusa in videza.

Slika 1: Načini soljenja/razsoljevanja mesnin

Sol

Sol v mesninah pomembno vpliva na njihovo kakovost.
• Je sredstvo za konzerviranje zaradi bakteriostatičnega učinka,
saj zmanjšuje aktivnost vode (aw)
• Vpliva na okus
• Poveča ionsko moč (večje nabrekanje in topnost miofibrilarnih proteinov).
To je osnova za oblikovanje proteinske mreže, ki veže maščobo in vodo
• Vpliva na proteolizo in lipolizo in s tem na teksturo, okus, aromo
• Ima prooksidativni učinek (oksidacija maščob - žarkost, diskoloracije,
nastajanje oksidov holesterola)
2

Pri nekaterih vrstah mesnin (npr. kraški pršut) je sol edini dovoljeni dodatek. Količina dodane soli (1,5 do 3 %) je odvisna od recepture izdelka, navzemanje soli je
poleg okoljskih vplivov (temperatura, vlaga, koncentracija) odvisno od lastnosti
mesa (pH, količina maščobe), kar se izrazi predvsem pri integralnih kosih.
Sol v mesninah ni dovolj učinkovit konzervans in jo je potrebno kombinirati
z drugimi metodami konzerviranja:
• sušenje
• toplotna obdelava
• pri fermentiranih izdelkih (npr. salame) s pomočjo delovanja
mlečnokislinskih bakterij
Pri zmanjševanju vsebnosti soli je potrebno upoštevati, da premajhna količina soli
povzroči slabšo stabilnost proizvoda ter napake v teksturi, okusu, aromi.

Slika 2: Fizikalna, kemijska in mikrobna stabilnost živila v povezavi z aw

Vpliv soli na zdravje

Predelane mesnine predstavljajo enega največjih virov zaužite soli. Čezmeren vnos
soli oz. natrija je pomemben prehranski dejavnik tveganja, saj je eden od glavnih
vzrokov za povišanje krvnega pritiska, ki vodi do možganske kapi. Poleg tega je
čezmeren vnos natrija povezan z razvojem srčno-žilnih bolezni, zapleti pri sladkorni
bolezni tipa 2, osteoporozo, debelostjo, boleznimi ledvic, astmo in rakom na želodcu.
Dnevno naj ne bi zaužili več kot 5 g kuhinjske soli (2 g natrija).
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Zmanjševanje soli v mesninah

Sol ima v izdelkih pomembno vlogo, zato razvoj mesnin z nizko vsebnostjo soli ni
preprost. Težave predstavlja manjša slanost, pa tudi značilna aroma, na katero so
potrošniki navajeni in jo želijo tudi pri izdelkih z manj soli. Preden najdemo ustrezen nadomestek za kuhinjsko sol, je najboljša pot postopno zmanjševanje vsebnosti soli v izdelkih. Raziskave kažejo, da do 25-odstotno zmanjšanje vsebnosti soli v
živilu lahko dosežemo brez negativnih sprememb senzorične kakovosti.

Principi zmanjševanja vsebnosti soli

• Zmanjšanje količine dodane soli
• Skrajšanje dolžine soljenja
• Delna zamenjava z drugimi vrstami soli (KCl, CaCl2, MgCl2) → potrebno
podaljšati čas soljenja. Pri tej metodi moramo biti previdni, ker so divalentni
kationi grenkega okusa, zato se lahko v mesninah razvijejo kovinski, trpki,
neprijetni priokusi
• Uporaba drugačne fizične oblike soli, npr. kosmičena sol
Na zaznavo slanosti vpliva vsebnost vode, zato je občutek slanosti manjši pri izdelkih z manj vode.

Nitrit

Nitrit (KNO2 - E 249, NaNO2 - E 250) je aktivno sredstvo pri razsoljevanju, saj so
vse reakcije, do katerih prihaja med razsoljevanjem, povezane s kemizmom nitrita. Nitrit je univerzalen dodatek: razsoljeno meso pridobi tipično barvo, značilen
okus po razsoljenem, deluje kot bakteriostatični agens in je kot dodatek pomemben zaradi preprečevanja prehranskih intoksikacij.
Dovoljena vsebnost nitritov v toplotno neobdelanih predelanih mesninah znaša 150 mg/kg (na koncu proizvodnega procesa).
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Antimikrobno delovanje nitrita

Pri zastrupitvah z mesom je eden najnevarnejših povzročiteljev bakterija Clostridium botulinum, ki izloča nevarni nevrotoksin (botulin). Ker so spore C. botulinum prisotne v zemlji praktično povsod po svetu, je vedno potrebno vzeti v ozir
možnost okužbe s to bakterijo. Spore preživijo visoke temperature in se ob pravih
pogojih v različnih medijih razvijejo in rastejo. V primeru, da proizvajalci ne upoštevajo preventivnih postopkov, ki inaktivirajo razvoj spor C. botulinum, lahko
pride do pojava botulizma. Meso je idealen medij za razvoj te bakterije, dodatek
nitrita pa učinkovito preprečuje njen razvoj.

Vpliv nitrita na barvo

Barva in s tem videz hrane sta najpomembnejši lastnosti, ki vplivata na sprejemljivost izdelka za potrošnika. Dodatek nitrita mesu zagotavlja značilno rožnato barvo mesa.
Brez nitritov

120 mg nitrita/kg

Slika 3: Razvoj tipične barve zaradi
delovanja nitrita v mesu

Slika 4: Vpliv nitrita na barvo pri salami

Zaradi preprečevanja predoziranja z nitritom je nitritna sol predhodno zmešana s
kuhinjsko soljo. Vsebnost nitrita v predhodno pripravljeni mesarski soli znaša od
0,4 do 1 %.
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Zmanjševanje nitritov v mesninah

Dodajanje nitritov mesu povezujejo z razvojem raka, ki naj bi ga povzročali N-nitrozamini. Nadzorovanje endogenih dejavnikov, ki vplivajo na nastanek nitrozaminov, je zelo težko, zato je skrb za zmanjšanje dodajanja nitritov pri predelavi
mesa smotrna.
Možnost, da bi tako univerzalen dodatek kot je nitrit, nadomestili z eno samo spojino je zelo majhna, saj ga težko nadomestimo v vseh lastnostih. Na zmanjšanje
negativnih vplivov nitritov vplivamo na dva načina in sicer s prenehanjem dodajanja nitrita ali z dodajanjem snovi, ki zavirajo nastajanje N-nitrozaminov. Možnosti za njegovo zamenjavo so obravnavane glede na učinek.
Barva
Pri dolgo zorjenih mesninah (pršut) se rdečkasta barva razvije brez dodatka nitritne soli (poruši se struktura mioglobina → zaradi delovanja feroketalaze pride do
sprostitve železovega iona).
Na barvo mesnin lahko vplivamo tudi s prehrano živali. Z zauživanjem večjih količin antioksidantov se poveča njihova vsebnost v mesu, s čimer vplivamo na obstojnost barve.
Za zagotavljanje primerne barve mesnih izdelkov se kot alternativo nitritom lahko doda barvilo. Zaradi povečanih zahtev potrošnikov po naravno pridelani hrani brez aditivov, se je povečala težnja po dodajanju barvil iz naravnih virov, ki so
lahko rastlinskega, živalskega ali mineralnega izvora.
Preprečevanje oksidativnega kvarjenja
Na preprečevanje oksidativnega kvarjenja lahko vplivamo z dodajanjem naravnih
antioksidantov (izvlečki začimbnic, zelišč in drugih rastlinskih vrst, ki so bogate s
polifenoli). Zaradi vpliva na okus je dodajanje pogosto omejeno.
Pri izdelkih, ki so klasificirani kot organski, naravni ipd. so velikokrat dodani zelenjavni sokovi/ekstrakti (zelena, solata, pesa). Ker vsebujejo precejšnje količine
nitratov, lahko prispevajo k dvigu vsebnosti nitritov v izdelku. Predvsem zelena, ki
je zaradi nevtralne barve in blagega okusa primerna za dodajanje mesninam, lahko predstavlja naravni vir nitritov.
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Mikrobiološka stabilnost
Snovi, ki bi bile sposobne nadomestiti bakteriostatičen učinek nitrita, bi morale
biti učinkovite pri vseh vrstah razsoljenega mesa, preprečevati razvoj patogenov in
kvarljivcev, hkrati pa ne bi smele posegati v razvoj koristne mikroflore (v primeru
fermentiranih izdelkov). Poleg tega bi morala biti taka snov vsaj toliko učinkovita
kot nitrit, varna, temperaturno obstojna, brez okusa in učinkovita že v majhnih
koncentracijah. Alternative nitritom vključujejo sorbično kislino in njene kalijeve
soli, estre mravljične kisline, mlečno kislino in njene soli, nizin in druge baktericine. Na mikrobiološko stabilnost mesnin lahko vplivamo tudi z dodajanjem rastlinskih snovi naravnega izvora. K antimikrobnim lastnostim teh prispevajo
predvsem fitoaleksini, organske kisline in fenolne spojine.
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