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• celi (integralni) kosi • zmleta surovina – mešanica mesa in 
maščobe (npr. suha salama, klobasa)“Prekmurska šunka” “Kraški pršut”

Tipi mesnih izdelkov

• večina izdelkov posebne kakovosti
• tradicija, specifične senzorične lastnosti, kulinarična dediščina regije, 

ugled pri potrošnikih
• primeri: proizvodi z geografskim poimenovanjem, tradicionalni proizvodi, 

blagovne znamke, ekološki proizvodi ipd.Ni za
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ŽIVAL

Pasma/geni     Spol     Reja Natovarjanje, prevoz, omamljanje, 
izkrvavitev,  ohlajevanje itd.

POSTOPKI PRED IN PO ZAKOLU

PRESNOVA 
GLIKOGENA

StresRast tkiva
presnova beljakovin, nalaganje maščob

Presnova 
glikogena

SUROVINA Masa stegna IM maščoba pH, SVV Izgled

Izguba 
vode

Aktivnost 
vode

Navzem
soli
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PRŠUT Izgube Kemijska sestava Senzorična kakovost

Dejavniki, ki vplivajo 
na kakovost mesnih 

izdelkov
(pršut)

Kakovostna surovina je 
ključna za kakovosten 

končni izdelek. 
Dobro kakovost izdelkov je 

težko zagotoviti s 
standardnim pitancem iz 

intenzivne reje.Ni za
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 najbolj tipičen predstavnik izdelkov posebne kakovosti: PRŠUT
 izdelava pršuta vključuje samo dodajanje soli ter spremljanje 

temperature, vlage in trajanja zorenja → lastnosti surovine (stegna) 
imajo ključen vpliv na kakovosti končnega izdelka. 

Faza Dehidracija Navzem soli Proteoliza Lipoliza Oksidacija
Soljenje + +++ - - -

Počivanje + + - - -
Sušenje +++ - ++ ++ +
Zorenje +++ - +++ +++ ++

Dehidracija izguba vode, v začetnih fazah zaradi izceje in izmenjave s soljo, kasneje zaradi 
izhlapevanja iz površine izdelka

Navzemanje soli v fazi soljenja prodre sol le v površinski sloj, v fazi počivanja se sol izenačuje znotraj 
celotnega kosa mesa

Proteoliza razgradnja beljakovin z endo- (katepsini B, D, H, L, kalpaini) in eksopeptidazami (peptidaze, 
aminopeptidaze) → nastajanje krajših peptidov in prostih aminokislin

Lipoliza razgradnja maščob z lipolitičnimi encimi; tvorba prostih maščobnih kislin, številnih hlapnih in 
nehlapnih aromatskih spojinNi za
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KAKOVOST (PRAŠIČJEGA) MESA
 zelo širok pojem, različni vidiki (Shema 1)  →  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 ključnega pomena TEHNOLOŠKA KAKOVOST oziroma primernost mesa za 
predelavo

Kakovost mesa

Prehranska kakovost
količina in kakovost maščob, maščobno-
kislinska sestava, vsebnost beljakovin, 
vitaminov itd.

Tehnološka kakovost
vrednost pH, sposobnost za 
vezavo vode (SVV), barva, 
obstojnost, kakovost slanine itd.

Senzorična kakovost
mehkoba, sočnost, barva, 
aroma, okus, izgled itd.

Socio-etični pomen
skrb za okolje in dobro počutje živali

Mikrobiološka kakovost
odsotnost patogenih 
mikroorganizmov, ostankov 
antibiotikov, hormonov, pesticidov 
itd.
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LASTNOSTI TEHNOLOŠKE KAKOVOSTI
 primer PRŠUT

večina lastnosti (z izjemo 
izgleda) ima z vidika tehnološke 
ustreznosti za predelavo v 
izdelke višje kakovosti
optimalno območje, nižje/višje 
vrednosti manj ali neprimerne 

• pH vrednost
• sposobnost za vezavo vode (SVV)
• količina in kakovost maščobe
• teža kosa mesa
• izgled
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pH vrednost

 normalen potek                                     
zniževanja

 Anomalije:
 BMV kakovost (bledo, 

mehko, vodeno meso
 TČS kakovost (trdo, 

čvrsto, suho meso)
 Kislo meso

živa žival ≈
7,2

1h po zakolu: 
>6,0

24h po zakolu: 
5,4-5,8
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 priporočena pH vrednost svežega stegna 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 – eden večjih problemov v proizvodnji pršuta; slaba tekstura (nesprejemljiva mehkoba, pastoznost), neprijetni
okus (grenkoba, kovinski okus), oblikovanje tirozinskih kristalov in pojav belega filma na površini vakuumsko pakiranega pršuta

pH vrednost
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 različni depoji maščobnega tkiva

 KOLIČINA MAŠČOBE
• optimalna stopnja zamaščenosti (debelina slanine) → prenizka / previsoka stopnja 

zamaščenosti imata neugoden vpliv na kakovost izdelka
• odbira surovine (stegen)
• ovira za difuzijo vode in navzemanje soli → podkožna maščoba preprečuje hitro sušenje 

(zaskorjenost), zmanjšuje procesne izgube ter preprečuje prekomerno navzemanje soli
• trajanje postopka predelave – ustrezna količina maščobe omogoča podaljšan čas zorenja

→ razvoj ugodnih senzoričnih lastnosti (posebna kakovost izdelkov)
• ključna za razvoj arome (lipoliza in naknadna oksidacija maščob)
• blagodejen vpliv na sočnost in teksturo (ustrezno mehkobo)
• PRENIZKA VSEBNOST MAŠČOBE → zaskorjenost, presuh, preslan izdelek
• PREVISOKA VSEBNOST → prekomerna mehkoba in pastoznost

Količina in kakovost maščob Intramuskularna 
maščoba

Intermuskularna
maščoba

Podkožna 
maščoba
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 KAKOVOST MAŠČOBE
• maščobno-kislinska (MK) sestava 

pršuta – vsebnost nasičenih (NMK), 
večkrat nenasičenih (VNMK), 
posameznih MK itd.

• pomembna z vidika senzorične in 
prehranske kakovosti

• večja zamaščenost prašičev (pri 
pitanju na večje teže) →
večji delež NMK 

• VNMK povečujejo oljavost in 
mehkobo maščobe ter poslabšajo 
oksidacijsko stabilnost

Količina in kakovost maščob

ugodno z vidika proizvodnje pršuta 
ugodno → boljša obstojnost, 
manjša žarkost in manjša 
površinska oljavost (pomembno 
zlasti pri dolgem procesu zorenja)
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 ključna lastnosti pri odbiri stegen (poleg maščobe)
 optimalna teža stegna med 9 in 14 kg (večja ali manjša teža je z vidika primernosti 

za predelavo manj ugodna)
 posredna povezava med težo stegna in primernostjo za predelavo preko stopnje 

zamaščenosti (z naraščanjem teže prašiča se zamaščenost praviloma povečuje)

Teža stegna
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 stegna brez vizualnih napak
 različne okvare/nepravilnosti: 

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 - "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 še vedno niso pojasnjeni (na primer "veining defect"), pogosto 
posledica slabo prilagojenih klavnih in predklavnih postopkov

 možne posledice: povečana možnost bakterijskega kvara, povečane 
procesne izgube ali zgolj vizualno kvarjenje izgleda in s tem manjša 
komercialna vrednost končnega izdelka

Izgled
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Specifikacija za pršut Parma

Ni predpisano.

Ni predpisano.

Debelina slanine > 1,0 cm
Teža stegna > 9 kg

pH = 5,4-6,2

Dodatki – samo sol

MK sestava – ni določil
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Specifikacija za pršut Parma

Starost > 12 mesecev

Sol < 7,4%
Osušek > 33%

aw < 0,93
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ŽIVAL

Pasma/geni     Spol     Reja Natovarjanje, prevoz, omamljanje, 
izkrvavitev,  ohlajevanje itd.

POSTOPKI PRED IN PO ZAKOLU

StresRast tkiva
presnova beljakovin, nalaganje maščob

Presnova 
glikogena

SUROVINA Masa stegna IM maščoba pH, SVV Izgled

Izguba 
vode

Aktivnost 
vode Navzem soli
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PRŠUT Izgube Kemijska sestava Senzorična kakovost

Dejavniki, ki vplivajo na 
kakovost mesnih izdelkov

(pršut)
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HVALA ZA 
POZORNOST
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