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JAKOŚĆ SENSORYCZNA KIEŁBASY TYPU PARÓWKOWA 

Z UDZIAŁEM SUSZONEGO BOBU FERMENTOWANEGO 

 

Streszczenie 

W prezentowanej pracy zamieszczono wyniki badań farszów wędlin drobno 

rozdrobnionych typu parówkowa, w których dokonano częściowej wymiany tłuszczu 

suszonym bobem fermentowanym w ilości 20, 40 i 60%. Wymiana tłuszczu bobem 

fermentowanym w wyprodukowanych wędlinach miała swój wyraz w uzyskanych wynikach 

analizy składu podstawowego. Wraz ze wzrostem stopnia wymiany tłuszczu bobem jego 

ilość ulegała zmniejszeniu. Natomiast zawartość wody wzrastała. Substytucja tłuszczu 

suszonym bobem fermentowanym w ilości 20% nie miała statystycznie istotnego wpływu  

na pogorszenie jakości sensorycznej, tak jak to miało miejsce w przypadku wariantów  

z 40% i 60% wymianą tłuszczu bobem.  

 

Słowa kluczowe: bób fermentowany, tłuszcz, ocena sensoryczna, wędliny drobno 

rozdrobnione 

 

Wprowadzenie 

Wyroby drobno rozdrobnione typu parówkowa od zawsze cieszyły się popularnością  

i nadal są jedną z najczęściej wybieranych przez konsumentów grup wędlin drobno 

rozdrobnionych w Polsce [Olszewski, 2009]. Specyficzna konsystencja i charakterystyczny 

smak powodują, że parówki są najczęściej spożywane przez dzieci, ale także młodzież, 

dorosłych i osoby starsze. Według badań preferencji organoleptycznej są one najbardziej 

akceptowalne ze względu na rozdrobnienie oraz miękką i elastyczną konsystencję. Silne 

przyzwyczajenie konsumentów do produktów popularnych i tradycyjnych nie zmniejsza 

zainteresowania tym asortymentem [Makała, 2012]. 

Tłuszcz odgrywa bardzo ważną rolę w diecie, gdyż jest prekursorem niezbędnych 

kwasów tłuszczowych, witamin oraz innych substancji odżywczych. Niestety zbyt wysoka 

zawartość tłuszczu w diecie może nieść za sobą negatywne skutki, którymi są nadwaga oraz 
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otyłość [Ziemlański, 1998], a także choroby układu krwionośnego, takie jak miażdżyca, 

nadciśnienie tętnicze, czy choroby niedokrwienne serca [Gawęcki i Hryniewski, 2003]. 

Jednak rosnąca świadomość konsumentów na temat prawidłowego odżywiania, powoduje, 

że sięgają oni po produkty o obniżonej wartości energetycznej, w tym zmniejszonej 

zawartości tłuszczu [Piotrowska i in., 2005]. Coraz większa rzesza konsumentów  

ma świadomość jak tłuszcz zwierzęcy, w tym również nasycone kwasy tłuszczowe wpływają 

na zdrowie oraz jakie konsekwencje może nieść za sobą jego nadmierne spożycie 

[Piotrowska i in., 2007]. Wzrost świadomości konsumentów na temat zdrowego odżywiania 

i prowadzenia zdrowego trybu życia, spowodowały chęć zmniejszenia podaży tłuszczu  

w diecie, co przyczyniło się do zainteresowania produktami o obniżonej zawartości tłuszczu. 

Na podstawie badań obejmujących szereg wędlin drobno rozdrobnionych  

i homogenizowanych, zwłaszcza osoby młode deklarowały zainteresowanie kupnem 

parówek o obniżonej zawartości tłuszczu, czy też z udziałem błonnika pokarmowego  

i innych dodatków pochodzenia roślinnego [Makała, 2012]. Fakt ten zobligował 

producentów do sprostania oczekiwaniom konsumentów i wprowadzenia na rynek 

produktów o zmniejszonej zawartości tłuszczu oraz obniżonej kaloryczności. Jednak  

z technologicznego punktu widzenia wyprodukowanie takiej żywności wiąże się z wieloma 

trudnościami. Instytuty naukowe opracowują receptury dla nowych produktów spełniających 

powyższe wymagania [Piotrowska i in., 2005]. Zadanie nie jest jednak łatwe bowiem tłuszcz 

kształtuje smakowitość żywności, a zmniejszenie jego ilości powoduje, że produkty stają się 

mało wyraziste i „puste” smakowo. Obniżenie zawartości tłuszczu wpływa niekorzystnie na 

teksturę, powodując, że produkty stają się bardziej sztywne i mączyste [Mandigo i Eilert, 

1992; Krzywdzińska-Bartkowiak i in., 2008]. 

Producenci wychodzący naprzeciw oczekiwaniom konsumentów stale poszerzają 

asortyment o produkty niskotłuszczowe. W krajach rozwiniętych zjawisko to jest szczególnie 

zauważalne [Szczepaniak i in., 2005]. 

Według badań przeprowadzonych w latach 2009-2011, na rynku znaleźć można 

parówki o zróżnicowanym składzie surowcowym. Wśród parówek drobiowych, których 

asortyment stanowił 25 próbek, stwierdzono, że mięso drobiowe stanowi 10%, natomiast  

aż 40% to mięso oddzielane mechanicznie (MOM). Natomiast dla parówek wieprzowych  

(31 próbek) mięso wieprzowe stanowiło od 49 do 71%, a przy niższym udziale mięsa 

wieprzowego, deklarowano mięso wieprzowe oddzielane mechanicznie. 

Oprócz surowców podstawowych parówki zawierają w swym składzie dodatki 

funkcjonalne, którymi są skrobia ziemniaczana, kasza manna, maltodekstryna, białko 

sojowe, wieprzowe białko kolagenowe, kazeinian sodu, błonnik pszenny, czy też błonnik  

z bambusa, a inne substancje dodawane podczas produkcji, to przyprawy, aromaty naturalne, 

cukier, glukoza, syrop skrobiowy, dekstroza, wzmacniacze smaku i zapachu, 

przeciwutleniacze, stabilizatory, regulatory kwasowości, substancje żelujące, barwnik 

(koszenila). W zależności od użytych surowców i ich procentowego udziału, a także 

stosowanych dodatków, w sklepach można kupić parówki o zróżnicowanych cenach [Makała 

i in., 2006; 2012]. 

Według normy PN-A-82007:1996 zawartość białka w parówkach wieprzowych nie 

powinna być mniejsza niż 9% dla parówek homogenizowanych i 10% dla parówek drobno 

rozdrobnionych, a zawartość tłuszczu nie powinna być większa niż odpowiednio 40  i 35%. 
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Z kolei zawartość wody w parówkach wieprzowych nie powinna być większa niż 69% dla 

homogenizowanych i 68% dla drobno rozdrobnionych. 

Dodatki  technologiczne stosowane przy produkcji wędlin, a tym również parówek  

są stosowane, by osiągnąć odpowiednią jakość gotowego wyrobu, a dodatek takich 

surowców jak białka roślinne, białka zwierzęce, węglowodany, czy też hydrokoloidy 

(karageny) powinien wynikać wyłącznie z potrzeby technologicznej, w celu poprawy 

tekstury lub w celu obniżenia kaloryczności produktu [Olszewski, 2009]. 

W ocenie jakości technologicznej, a także wartości odżywczej, istotne jest 

zrównoważenie ilości białek i węglowodanów, a także tłuszczu w parówkach. Nie mniej 

jednak ważne jest, by produkt gotowy charakteryzował się odpowiednią wartością 

energetyczną. Zmniejszenie zawartości tłuszczu w składzie surowcowym przy produkcji 

wędlin drobno rozdrobnionych typu parówkowa, wiąże się z wieloma trudnościami podczas 

ich produkcji. Trudność ta wynika z faktu, iż tłuszcz stanowi istotny element w tworzeniu 

emulsji, a zminimalizowanie jego zawartości może prowadzić do jej destabilizacji, czyli  

do zniszczenia układu koloidalnego. Aby uniknąć tego problemu potrzebne jest 

opracowywanie nowych technologii produkcyjnych i zastosowania szeregu dodatków 

stabilizujących emulsję. 

Kolejnym problemem wynikającym z obniżenia zawartości tłuszczu w składzie 

surowcowym jest zmniejszenie atrakcyjności sensorycznej produktu gotowego. Znajduje  

to uzasadnienie w tym, że tłuszcz jest nośnikiem smaku i zapachu, a więc jest niezbędnym 

elementem tworzącym profil sensoryczny produktu, a znaczne obniżenie jego zawartości 

spowoduje, że produkt stanie się nijaki i mało wyrazisty smakowo, a tym samym 

niepożądany przez konsumentów [Matuszewska, 1997; Duda, 1998]. 

Od wielu lat prowadzone są badania mające na celu ocenę wpływu wymiany tłuszczu 

zwierzęcego w wędlinach homogenizowanych na inny składnik, który nie spowoduje 

niekorzystnych zmian jakości tekstualnej, ale i sensorycznej. Substancjami, na które 

wymienia się tłuszcz są zamienniki tłuszczu. 

Zamienniki tłuszczu stanowią grupę dodatków do żywności, które pod względem 

sensorycznym i funkcjonalnym przypominają tłuszcze, natomiast z chemicznego punktu 

widzenia nimi nie są. Można je podzielić na substytuty i mimetyki tłuszczu. Pierwsze z nich 

mają właściwości fizyczne i sensoryczne zbliżone do tłuszczu. Tłuszcz może być zastąpiony 

nimi we wszystkich zastosowaniach. Zamiennikami na bazie tłuszczów są np. olestra, 

caprenin, salatrim. Mimetyki tłuszczu to substancje, które posiadają typowe dla tłuszczów 

właściwości teksturotwórcze i emulgujące, ale mają inny profil smakowy. Oprócz tego nie 

mogą być stosowane podczas smażenia ze względu na łatwość ulegania procesom 

denaturacji i karmelizacji. Są to związki na bazie węglowodanów (celuloza, inulina, 

dekstryny, maltodekstryny, oatrim, błonnik) i białek (np. mikrorozdrobnione białka mleka  

i jaj, modyfikowane białka pszenne) [Górecka i Krygier, 2004]. 

Tekstura żywności, to według ISO zespół cech mechanicznych, fizycznych oraz 

powierzchniowych odbieranych przy pomocy zmysłów, a dokładniej za pomocą receptorów 

dotykowych, mechanicznych, a także wzrokowych i słuchowych. Tekstura jest ściśle 

związana ze strukturą żywności oraz jej cechami reologicznymi. Według Szcześniak (1963) 

tekstura jest sensorycznym odzwierciedleniem struktury żywności i sposobem, w jaki 

reaguje ona na przyłożone siły. Zmysłami biorącymi udział w ocenie tekstury są dotyk, 
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wzrok i słuch. Tekstura żywności jest wielowymiarowa i wynika ze struktury molekularnej, 

a także budowy mikro- i makroskopowej żywności [Szcześniak, 1963]. 

Z punktu widzenia konsumenta, tekstura odgrywa jedną z najistotniejszych ról  

w czasie dokonywania wyboru produktu np. podczas robienia zakupów. Konsument 

decydujący się na dany produkt kieruje się  w dużej mierze jego wyglądem zewnętrznym, 

biorąc pod uwagę np. jego barwę. Cechy kinestetyczne, czyli takie, które są odbierane 

zmysłami czucia również nie pozostają bez znaczenia. One także charakteryzują ogólną 

jakość produktu. Są to np. twardość, kruchość, płynność. Ludzka percepcja smaku nie składa 

się wyłącznie na odbieraniu właściwości sensorycznych, lecz także na odbiorze właściwości 

fizycznych, odczuwanych zwłaszcza podczas żucia [Baryłko-Pikielna, 1986; 2009]. 

Wzrost zainteresowania produktami o obniżonej kaloryczności, powoduje,  

że producenci żywności opracowują nowe produkty, aby zaspokoić wymagania 

konsumentów. Produkty mięsne o obniżonej kaloryczności otrzymuje się poprzez obniżenie 

zawartości tłuszczu lub zastosowanie ich zamienników [Backers i Noll, 1998; Colmenero, 

2000]. Problemem w produkcji takiej żywności jest fakt, że tłuszcz jest odpowiedzialny  

za kształtowanie smaku oraz tekstury produktów, a obniżenie jego zawartości lub całkowite 

wyeliminowanie pogarsza jakość sensoryczną oraz reologiczną żywności [Berry, 1984; 

Piotrowska, 2007]. Coraz częściej podejmuje się próby częściowego zastąpienia tłuszczu 

naturalnymi preparatami błonnikowymi, skrobią modyfikowaną, karagenem lub innymi 

rodzajami białka [Szczepaniak i in., 2005]. Zmniejszając ilość tłuszczu w produktach 

mięsnych oraz dodanie w zamian preparatów odgrywających rolę jego zamiennika, należy 

pamiętać o dodaniu do układu odpowiedniej ilości wody, umożliwiającej hydratację tych 

preparatów [Baranowska, 2005]. 

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu zróżnicowanej wymiany tłuszczu 

suszonym bobem fementowanym w zestawie surowcowym wędlin drobno rozdrobnionych, 

na sensoryczne wyróżniki jakościowe. 

 

Materiał i metody 

Materia badawczy 

Materiał badawczy stanowiły cztery warianty wyrobów drobno rozdrobnionych typu 

parówkowa z różną wymianą tłuszczu suszonym bobem fermentowanym. 

Produkcję przeprowadzono w przetwórni doświadczalnej Instytutu Technologii Mięsa 

na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Do produkcji użyto mięso wieprzowe 

(ścięgniste) kl. III oraz surowiec tłuszczowy, którym był tłuszcz drobny wieprzowy. 

Doświadczenie zostało wykonane w trzech powtórzeniach. Wydajność wyprodukowanych 

parówek wynosiła 130%. Podstawowy skład recepturowy uwzględniał 70% mięsa, 30% 

tłuszczu i 30% wody. Wariant kontrolny (K) stanowiły farsze oraz kiełbasy o podstawowym 

składzie recepturowym, wyprodukowane bez dodatku bobu. W kolejnych trzech wariantach 

dokonano częściowej wymiany tłuszczu suszonym bobem fermentowanym w ilości 

20%(wariant A), 40% (wariant B) i 60% (wariant C). 

Skład recepturowy poszczególnych wariantów wyrobów drobno rozdrobnionych typu 

parówkowa  zestawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1. Skład recepturowy wędlin drobno rozdrobnionych 

Składniki 

farszów 

Warianty 

K (%) A (%) B (%) C (%) 

Mięso 52,55 52,55 52,55 52,55 

Tłuszcz 22,53 18,03 13,52 9,02 

woda 22,53 24,78 27,04 29,28 

Sól 1,71 1,71 1,71 1,71 

Przyprawy 0,68 0,68 0,68 0,68 

Bób - 2,25 4,50 6,76 

 

Proces technologiczny produkcji wyrobów drobno rozdrobnionych 

Mięso peklowano mieszanką peklującą dodaną w ilości 2% w stosunku do ilości 

mięsa i przechowywano w chłodni przez 24 godz. w temp. 4 – 6°C. Surowce podstawowe 

rozdrabniano w wilku przez siatkę o średnicy oczek 3 mm, a następnie kutrowano, dodając 

wodę i mieszankę przypraw. W zależności od wariantu dodawano zróżnicowaną ilość 

suszonego fermentowanego bobu. Temperatura wyprodukowanego farszu nie przekraczała 

12°C. Farsz nadziewano w osłonki naturalne. Uformowane batony trafiały do komory 

wędzarniczo – parzelniczej, gdzie były podsuszane w temperaturze 35°C przez 30 minut.  

Po procesie suszenia następowało wędzenie przez 20 minut dymem o temperaturze 40°C 

oraz parzenie do uzyskania w centrum geometrycznym batonu 71°C. Tak wyprodukowane 

wędliny studzono pod natryskiem zimnej wody aż temperatura spadła poniżej 20°C  

i przechowywano w warunkach chłodniczych do następnego dnia. Po 24 godzinach 

przechowywania kiełbas w chłodni, poddawano je badaniom. 

 

Oznaczenie chemicznego składu podstawowego 

W wyprodukowanych wyrobach drobno rozdrobnionych oznaczono zawartość  

białka metodą Kjeldahla [PN 75/A-04018], zawartość tłuszczu metodą Soxhlet’a  

[PN ISO 1444 2000], oraz ogólną zawartość wody metodą suszenia [PN ISO 1442 2000]. 

Dla każdej serii pomiarowej wykonano oznaczenia w 5 powtórzeniach. Wyniki 

przedstawiono jako wartości średnie wraz z odchyleniem standardowym. 

 

Sensoryczna ocena konsumencka 

Przeprowadzono semikonsumencką ocenę sensoryczną, w której uczestniczyło  

30 osób. Konsumenci oceniali: barwę, konsystencję, smakowitość oraz ogólną pożądalność 

czterech wariantów wędlin [Baryłko-Pikielna, 2009]. Ocena konsumencka polegała  

na określeniu stopnia pożądalności prezentowanych wędlin doświadczalnych. W badaniach 

tych zastosowano 10-centymetrową skalę graficzną z następującymi oznaczeniami 

brzegowymi: ”bardzo mi nie odpowiada” – „bardzo mi odpowiada”. 
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Ilościowa analiza profilowa 

Ilościową analizę profilową przeprowadzono zgodnie z wymogami normy PN-ISO 

8589. W każdej próbie wędliny drobno rozdrobnionej typu parówkowa oceniano kolejno 

intensywność następujących deskryptorów: 

 Barwa na przekroju 

 - Natężenie (szara – różowa) 

 - Jednolitość (niejednolita – wyrównana) 

 Konsystencja 

 - Twardość (miękka – twarda) 

 - Grudkowatość (niewielka – znaczna) 

 - Związanie (słabe – mocne) 

 - Wodnistość (mała – duża) 

 - Soczystość (mała – duża) 

 Smak – intensywność 

 - Tłuszczowy (niewyczuwalny – bardzo intensywny) 

 - Mięsny (niewyczuwalny – bardzo intensywny) 

 - Słony (niewyczuwalny – bardzo intensywny) 

 - Obcy (niewyczuwalny – bardzo intensywny) 

 - Przyprawowy (niewyczuwalny – bardzo intensywny) 

 - Wędzarniczy (niewyczuwalny – bardzo intensywny) 

 Zapach – intensywność 

 - Tłuszczowy (niewyczuwalny – bardzo intensywny) 

 - Mięsny (niewyczuwalny – bardzo intensywny) 

 - Wędzarniczy (niewyczuwalny – bardzo intensywny) 

 - Przyprawowy (niewyczuwalny – bardzo intensywny) 

 - Obcy (niewyczuwalny – bardzo intensywny) 

 Ocena ogólna 

 

Analiza statystyczna 

Otrzymane wyniki badań zostały poddane analizie statystycznej przy wykorzystaniu 

programu Statistica 10 PL. Przeprowadzono analizę wariancji z wykorzystaniem testu 

Fishera. Na poziomie istotności p≤0,05 zweryfikowano występowanie istotnych 

statystycznie różnic między średnimi.  

 

Wyniki i dyskusja 

Nasiona strączkowe są bardzo dobrym źródłem białka. Bób zawiera go powyżej 20%. 

Oprócz tego zawierają także witaminy, węglowodany oraz tłuszcz w skład którego wchodzą 

wielonienasycone kwasy tłuszczowe [Harper i Jacobson, 2002]. Ze względu na zawartość 

związków antyodżywczych, takich jak inhibitory enzymów (trypsyny, chymotrypsyny) stają 

się ciężkostrawne. Aby zwiększyć strawność tych roślin poddaje się je wielu zabiegom 

biotechnologicznym, np. fermentacji za pomocą bakterii kwasu mlekowego (LAB) [Hag  

i in., 2002]. 
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Bób (Vicia faba L.) to gatunek jednorocznej rośliny z rodziny bobowatych. Pochodzi 

z południowo-zachodniej Azji i północnej Afryki i zaliczany jest do jednej z najdłużej 

uprawianych roślin strączkowych. Ze względu na odporność na niskie temperatury jest 

chętnie uprawiany w Ameryce Południowej i stanowi dla mieszkańców tych rejonów 

podstawowe źródło energii, białka, związków mineralnych oraz witamin [Azasa i in., 2009]. 

Bób jest dostępny w handlu w postaci surowej oraz jako konserwa w puszce. W Ameryce 

Południowej najbardziej popularny w formie ugotowanej, tzw. Mote, ale także suszonej 

[Gimenez i in., 2012]. 

Wyniki badań składu podstawowego wyprodukowanych wędlin drobno 

rozdrobnionych typu parówkowa z udziałem suszonego bobu fermentowanego 

przedstawiono w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Skład podstawowy wędlin drobno rozdrobnionych z udziałem suszonego bobu 

fermentowanego 

 
Warianty 

K A B C 

Białko (%) 12,71a ± 1,31 13,24ab ± 1,04 13,50ab ±0,71 14,55b ±1,81 

Tłuszcz (%) 23,41a ± 1,96 20,37b ± 1,75 14,75c ±1,05 11,79d ±1,77 

Woda (%) 60,69a ± 5,94 61,05a ± 2,53 66,48b ± 1,70 68,72b ± 3,14 

a,b,c,d – wartości średnie w kolumnach oznaczone różnymi literami różnią się od siebie istotnie statystycznie 

(p≤0,05) 

 

Analizując skład podstawowy wyprodukowanych kiełbas można było spodziewać się, 

że zawartość wody i tłuszczu będzie zmieniała się zgodnie z recepturą dla poszczególnych 

wariantów. Zawartość procentowa tłuszczu malała wraz ze stopniem wymiany tłuszczu 

bobem fermentowanym, a jego wartości różniły się statystycznie istotnie pomiędzy 

poszczególnymi wariantami prób. Wręcz odwrotnie stwierdzono w przypadku zawartości 

wody, która wraz ze stopniem wymiany tłuszczu wzrastała. Procentowa zawartość białka 

również wzrastała w poszczególnych wariantach parówek. Pomimo stosunkowo wysokiej 

zawartości białka ogólnego w suszonym bobie fermentowanym, kształtującej się  

na poziomie 31,75% [Gumienna i in., 2011], surowiec ten nie miał jednak znaczącego 

wpływu na zawartość białka w wyprodukowanych wędlinach. Różnice statystycznie istotne 

stwierdzono między wędliną kontrolną (12,71%), a kiełbasą z 60% substytucją tłuszczu 

(14,51%). 

Wyniki oceny konsumenckiej wyprodukowanych kiełbas przedstawiono w tabeli 3. 
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Tabela 3. Wyniki ceny konsumenckiej wędlin drobno rozdrobnionych typu parówkowa  

z udziałem suszonego bobu fermentowanego [pkt] 

Wyróżnik 
Wariant 

K A B C 

Barwa na 

przekroju 
5,59a ± 2,31 6,58b ± 1,67 5,59a ± 1,75 5,42a ± 2,03 

Smakowitość 5,34ab ± 1,23 6,39c ± 1,54 5,90bc ± 1,97 5,13a ± 1,96 

Tekstura 5,49ab ± 1,60 6,98c ± 1,60 5,95b ± 2,03 5,04a ± 2,02 

Ocena ogólna 5,33a ± 1,33 6,77b ± 1,55 5,67a ± 1,93 4,98a ± 1,92 

a,b,c,d – wartości średnie w kolumnach oznaczone różnymi literami różnią się od siebie istotnie statystycznie 

(p≤0,05) 

 

Analiza statystyczna wyników oceny konsumenckiej wykazała, że najwyższymi 

notami za smakowitość (6,39 pkt.) charakteryzowała się wędlina z 20% wymianą tłuszczu 

bobem fermentowanym. Uzyskała ona najwięcej punktów w ocenie barwy na przekroju 

(6,58), a jej wartości różniły się statystycznie istotnie od wartości tego parametru badanego 

w pozostałych wariantach wędlin. Pod względem tekstury najlepiej oceniony został również 

wariant z 20% wymianą tłuszczu. Natomiast najniższe noty uzyskał wariant z 60% wymianą 

tłuszczu.  

Wyniki oceny profilowej wyprodukowanych kiełbas zostały zawarte w tabelach  

4, 5, 6, 7 i 8. 

 

Tabela 4. Analiza profilowa kiełbas typu parówkowa – Barwa (pkt.) 

Wariant 
Barwa 

Natężenie Jednolitość 

K 8,38b ± 0,48 8,50b ± 0,65 

A 5,84a ± 0,81 6,70ab ± 0,93 

B 5,31a ± 2,09 4,89a ± 2,50 

C 4,30a ± 2,04 4,60a ± 2,54 

a,b,c,d – wartości średnie w kolumnach oznaczone różnymi literami różnią się od siebie istotnie statystycznie 

(p≤0,05) 

 

Przeprowadzona analiza wariancji wykazała statystycznie istotne różnice w natężeniu 

barwy między kiełbasą kontrolną a pozostałymi wariantami. W ocenie jednolitości barwy 

badanych parówek, wykazano, iż największą jednolitością cechowała się kiełbasa kontrolna, 

a najmniejszą z 60% wymianą tłuszczu na bób fermentowany. 
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Tabela 5. Analiza profilowa kiełbas typu parówkowa - Tekstura (pkt) 

Tekstura 
Wariant 

K A B C 

Twardość 4,94a ± 1,70 5,39a ± 1,84 5,28a ± 1,84 6,48a ± 1,95 

Grudkowatość 3,45a ± 1,16 4,40a ± 1,65 4,18a ± 1,47 4,55a ± 1,59 

Związanie 7,38a ± 1,07 7,60a ± 0,88 7,59a ± 1,17 8,01a ± 0,74 

Wodnistość 5,00b ± 2,24 3,60ab ± 1,68 3,46ab ± 1,15 2,79a ± 0,95 

Soczystość 7,80b ± 0,87 7,44ab ± 0,91 6,21ab ± 1,45 5,50a ± 2,14 

a,b,c,d – wartości średnie w wierszach oznaczone różnymi literami różnią się od siebie istotnie statystycznie 

(p≤0,05) 

 

Wszystkie oceniane warianty parówek otrzymały podobną ilość punktów wśród 

takich wyróżników tekstury jak twardość, grudkowatość oraz związanie, a analiza wariancji 

nie wykazała między nimi statystycznie istotnych różnic. Największą wodnistością 

cechowała się kiełbasa kontrolna, natomiast najmniejszą wariant z 60% wymianą tłuszczu 

bobem fermentowanym. Pomiędzy wartościami wodnistości uzyskanymi w tych wariantach 

wykazano różnice statystycznie istotne. Kiełbasa kontrolna otrzymała również najwięcej 

punktów w ocenie soczystości. Najniższe noty uzyskała wędlina z 60% wymianą tłuszczu na 

bób fermentowany.  

 

Tabela 6. Analiza profilowa kiełbas typu parówkowa – Smak (pkt.) 

 

Smak 

Wariant 

K A B C 

Tłuszczowy 4,86a ± 1,70 4,93a ± 1,57 4,80a ± 1,69 4,24a ± 1,52 

Mięsny 5,88a ± 1,10 5,83a ± 0,94 5,28a ± 1,43 5,30a ± 0,91 

Słony 5,59a ± 1,74 5,38a ± 1,25 5,71a ± 1,18 6,16a ± 1,39 

Obcy 1,81a ± 2,00 2,99a ± 1,98 4,10a ± 2,10 4,26a ± 2,07 

Przyprawowy 4,85a ± 1,95 5,89a ± 1,64 6,04a ± 1,49 6,74a ± 1,57 

Wędzarniczy 5,36a ± 1,96 5,10a ± 2,01 5,39a ± 1,65 4,58a ± 2,70 

a,b,c,d – wartości średnie w wierszach oznaczone różnymi literami różnią się od siebie istotnie statystycznie 

(p≤0,05) 

 

Analiza wariancji uzyskanych wartości badanego smaku nie wykazała statystycznie 

istotnych różnic pomiędzy badanymi wariantami kiełbas wśród wszystkich wyróżników 

opisujących tę cechę (tłuszczowy, mięsny, słony, obcy, przyprawowy, wędzarniczy). 
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Tabela 7. Analiza profilowa kiełbas typu parówkowa – Smak (pkt.) 

 

Smak 

Wariant 

K A B C 

Tłuszczowy 5,15a ± 1,98 4,98a ± 1,78 4,66a ± 2,01 4,35a ± 1,94 

Mięsny 6,28a ± 1,11 5,83a ± 1,14 5,50a ± 1,39 4,65a ± 1,90 

Wędzarniczy 6,38a ± 1,58 5,49a ± 0,83 5,66a ± 0,94 4,76a ± 1,54 

Przyprawowy 4,51a ± 1,88 4,20a ± 1,13 4,54a ± 1,25 4,26a ± 1,35 

Obcy 1,64a ± 1,16 3,09ab ± 1,59 3,14ab ± 1,65 4,08b ± 2,46 

a,b,c,d – wartości średnie w wierszach oznaczone różnymi literami różnią się od siebie istotnie statystycznie 

(p≤0,05) 

 

Analiza wariancji zapachu badanych kiełbas wykazała brak istotnych statystycznie 

różnic między wariantami wśród takich wyróżników jak: tłuszczowy, mięsny, wędzarniczy 

oraz przyprawowy. Wykazano, że najbardziej wyczuwalny był smak obcy w wariancie  

z 60% wymianą tłuszczu na bób fermentowany, a najmniej w wariancie stanowiącym próbę 

kontrolną. Pomiędzy nimi były różnice statystycznie istotne. 

 

Tabela 8. Analiza profilowa kiełbas typu parówkowa – Ocena ogólna (pkt.) 

 

 

Wariant 

K A B C 

Ocena ogólna 8,06c ± 0,79 7,25bc ± 0,95 6,15ab ± 0,74 4,91a ± 1,43 

a,b,c,d – wartości średnie w wierszach oznaczone różnymi literami różnią się od siebie istotnie statystycznie 

(p≤0,05) 

 

Analiza wariancji wykazała różnice statystycznie istotne pomiędzy próbą kontrolną,  

a wariantem z 60% wymianą tłuszczu bobem fermentowanym. Jednocześnie nie 

zaobserwowano statystycznie istotnych różnic między wariantem z 60% wymianą tłuszczu 

bobem a wariantem z 40% wymianą. Jak również wykazano brak statystycznie istotnych 

różnic między kiełbasą kontrolną a wariantem z 20% wymianą tłuszczu na bób. 

Ocena sensoryczna pełni znaczącą rolę w przemyśle spożywczym, w tym również  

w przetwórstwie mięsnym. Jest stosowana przez producentów żywności przy analizie 

surowców, półproduktów i produktów gotowych. Służy ocenie jakości żywności, a także jest 

przydatna podczas wprowadzania nowych produktów na rynek, ich modyfikowaniu itp. 

[Makała, 2012]. Jest uważana za jeden z najważniejszych czynników mających znaczenie 

przy wyborze żywności przez konsumentów [Baryłko-Pikielna, 1998]. 

Substytucja tłuszczu bobem fermentowanym nie miała istotnego wpływu na ocenę 

profilową wyprodukowanych wyrobów. Uzyskane oceny nie różnicowały ocenianych 

wariantów między sobą. Wyjątek stanowiły takie wyróżniki jak wodnistość i soczystość.  

W odczuciu osób oceniających wraz ze zwiększającym się stopniem wymiany tłuszczu, a 

tym samym zwiększającej się zawartości wody wzrastała wodnistość, a malała soczystość 

parówek. Odwołując się do literatury można stwierdzić, że istotne są odpowiednie proporcje 

wody, tłuszczu i białka. Mają to wpływ na kształtowanie tekstury produktów. Tłuszcz 

kształtuje soczystość produktów. Istotne zmniejszenie udziału tłuszczu w wyrobach 

powoduje pogorszenie ich właściwości reologicznych. Tekstura produktów o zbyt małej 
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zawartości tłuszczu staje się mączysta i sztywna [Krzywdzinska-Bartkowiak i in., 2008; 

Żochowska-Kujawska i in., 2010]. Z kolei nadmiar wody powoduje zmniejszenie spójności 

struktury produktów po obróbce termicznej, przyczyniając się do zmniejszenia soczystości i 

zwiększenia odczucia suchości produktu lub zwiększenia wodnistości i obniżenia 

sprężystości [Krzywdzińska-Bartkowiak i Dolata, 2005]. 

 

Wnioski 

1. Wymiana tłuszczu bobem fermentowanym w wyprodukowanych wędlinach miała 

swój wyraz w uzyskanych wynikach analizy składu podstawowego. Wraz  

ze wzrostem stopnia wymiany tłuszczu bobem zmniejszała się jego ilość. Natomiast 

zawartość wody wzrastała. 

2. Substytucja tłuszczu suszonym bobem fermentowanym w wyprodukowanych 

wędlinach drobno rozdrobnionych w ilości 20% nie miała statystycznie istotnego 

wpływu na pogorszenie jakości sensorycznej. Uzyskane wartości w ocenie ogólnej 

nie różniły się statystycznie istotnie od uzyskanych dla kiełbasy kontrolnej. 

 

Praca została zrealizowana w ramach projektu: „Nowa żywność bioaktywna 

o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych” POIG 01.01.02-00-061/09. 
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