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Przedmiotem badań był wpływ dodatku modyfikowanych skrobi kukurydzianych 
(ULTRA TEX-2, HI FLO; COLFO 67, PURITY HPC, INSTANT CLEARJEL E) 
na jakość wyrobów z mięsa drobiowego. Zastosowane skrobie nadawały się  
do otrzymywania wyrobów z mięsa drobiowego oddzielonego mechanicznie, 
poprawiały ich wodochłonność, strukturę i konsystencję oraz ograniczały 
zmiany oksydacyjne w czasie smażenia. Najlepszą jakością charakteryzowały 
się wyroby z dodatkiem skrobi INSTANT CLEARJEL E. 
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Mięso drobiowe oddzielone mechanicznie (MDOM) jest surowcem 
pozyskiwanym w wyniku mechanicznego oddzielania korpusów pozostałych po 
ręcznym oddzielaniu elementów kulinarnych z tuszek drobiowych. Masa ta jest 
powszechnie stosowana jako dodatek do różnych produktów mięsnych ze względu 
na stosunkowo niską cenę. Pomimo dobrych właściwości funkcjonalnych oraz 
odżywczych jej stosowanie jest ograniczone ze względu na negatywny wpływ 
na konsystencję gotowych wyrobów oraz zwiększenie podatności produktu na 
psucie (1). MDOM jest między innymi wykorzystywany do produkcji takich 
wyrobów garmażeryjnych jak pasztety, klopsy, pulpety, do których jako czynnik 
stabilizujący jest stosowana skrobia, której celem jest zatrzymanie wody w produkcie 
w czasie obróbki cieplnej. Od wielu lat zamiast natywnej skrobi stosuje się różnego 
rodzaju skrobie modyfikowane, które są bardziej wytrzymałe na warunki panujące 
podczas procesu produkcyjnego, nie ulegają synerezie tak łatwo jak skrobia natywna. 
Ograniczają  ubytki masy, ponieważ zaczynają wiązać wodę wtedy, kiedy zaczyna 
się denaturacja białek (2). Jak podają Lewandowicz i Walkowski (3) stosowanie 
skrobi modyfikowanych w produktach spożywczych w ilości poniżej 5% stanowi 
korzyści technologiczne, szczególnie w produkcji wyrobów mięsnych o obniżonej 
zawartości tłuszczu (4, 5, 6), nie wpływa ujemnie na stan zdrowia  a jednocześnie 
wpływa na lepsze zrównoważenie diety konsumentów. Odpowiedni dobór skrobi 

BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. – XLV, 2012, 3, str. 549–555



do produkcji żywności jest bardzo istotny gdyż decyduje on o końcowej jakości 
produktu.

Celem badań było zastosowanie modyfikowanych skrobi kukurydzianych do 
otrzymania wyrobów z mięsa indyczego oddzielonego mechanicznie oraz ocena ich 
wpływu na jakość gotowego wyrobu.

MATERIAŁ I METODY

Materiał badawczy stanowiły wyroby z mięsa indyczego mechanicznie 
oddzielonego, które stanowiło 72%, pozostałe składniki to: 17,5% bułka moczona 
w mleku, 6% masa jajeczna, 1% sól oraz 3,5% skrobia modyfikowana. Skład 
recepturowy ustalono w oparciu o badania wstępne, polegające na otrzymaniu 
wyrobu charakteryzującego się najkorzystniejszą jakością sensoryczną. Wykonano 
następujące rodzaje wyrobów różniących się rodzajem użytej modyfikowanej 
skrobi kukurydzianej: A-skrobia ULTRA TEX-2, B-skrobia HI FLO, C- skrobia 
COLFO 67, D- skrobia PURITY HPC oraz E-skrobia INSTANT CLEARJEL E. 
Skrobie pochodziły z firmy National Starch & Chemical (USA), a mięso drobiowe 
oddzielone mechanicznie  zostało zakupione w Zakładach Drobiarskich Indykpol w 
Olsztynie. Wyroby smażono w średniej warstwie rafinowanego oleju sojowego w 
180°C do uzyskania temperatury 80°C wewnątrz produktu.

Skrobie oceniano pod względem ich rozpuszczalności (7) i zdolności pęcznienia 
(7) oraz określono wpływ ich dodatku na wodochłonność (8). W wyrobach oznaczano 
podstawowy skład chemiczny (9), liczbę kwasową (9), nadtlenkową (9) i  jodową 
metodą Hanusa (9) oraz zawartość dwualdehydu malonowego metodą Tarladgisa 
w modyfikacji Pikula i in. (10). Tłuszcz do oznaczeń wskaźników jakościowych 
ekstrahowano metodą Folcha (11). Ponadto w wyrobach gotowych oznaczano siłę 
cięcia i ściskania urządzeniem Instron Model 4301, prędkość głowicy w teście 
na ściskanie wynosiła 20 mm/min, a na siłę cięcia 50 mm/min. Przeprowadzono 
ocenę pożądalności takich wyróżników jak: wygląd ogólny, konsystencja, smak i 
zapach wyrobów z wykorzystaniem 10 cm niestrukturowanej skali graficznej (12), z 
określeniami brzegowymi: lewy koniec- jakość niepożądana, prawy- jakość bardzo 
pożądana.

Uzyskane wyniki poddano jednoczynnikowej analizie wariancji. Istotność różnic 
oceniano testem Tukeya z wykorzystaniem programu Statistica wersja 9.1 (StatSoft, 
USA).

 WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Mięso indycze  oddzielone mechaniczne zastosowane w badaniach zawierało 
12,10 % tłuszczu, 15,10% białka oraz 70,60% wody i było zbliżone do składu 
MDOM podawanego przez innych autorów (13).  Zastosowane w wyrobach 
skrobie modyfikowane różniły się rozpuszczalnością i zdolnością pęcznienia 
(dane nieprezentowane). Rozpuszczalność i zdolność pęcznienia skrobi zależała 
od temperatury i obserwowano, że wraz  z jej wzrostem zmniejszała się ich 
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rozpuszczalność a jednocześnie wzrastała zdolność pęcznienia. Najwyższą 
rozpuszczalnością z analizowanych skrobi charakteryzowały się skrobie ULTRA 
TEX-2 oraz INSTANT CLEARJEL E, natomiast największą zdolność pęcznienia 
posiadały skrobie HI FLO oraz ULTRA TEX-2. 

Wodochłonność mięsa indyczego oddzielonego mechanicznie (dane nieprezen-
towane) wyrażona zdolnością wiązania wody dodanej wynosiła 5,40%. Wyka-
zano, że dodatek skrobi zwiększył wodochłonność półproduktów (9,03-13,07%). 
Najwyższą wodochłonnością charakteryzowały się próbki z dodatkiem skrobi  IN-
STANT CLEARJEL E a najniższą z dodatkiem ULTRA TEX-2.

Półprodukty charakteryzowały się zbliżonym udziałem podstawowych 
składników (tabela I). 

Ta b e l a  I . Skład chemiczny wyrobów z mięsa indyczego oddzielonego mechanicznie z dodatkiem skrobi mody-
fikowanych
Ta b l e  I . Chemical composition of balls from mechanically deboned poultry meat with addition of modified 
starch

Wyroby  z 
dodatkiem  

skrobi

Woda
[%]

Białko
[%]

Tłuszcz
[%]

Surowe Po obróbce 
cieplnej Surowe Po obróbce 

cieplnej Surowe Po obróbce 
cieplnej

ULTRA TEX-2 68,58 bA

±0,31
47,05 aA

±0,19
17,00 aA

±0,02
18,45 bC

±0,02
9,27 aA

±0,34
16,98 bB

±0,30

HI FLO 67,98 bA

±0,13
51,07 aB

±0,25
17,10 aA

±0,07
18,24 bB

±0,02
9,07 aA

±0,03
15,65 bA

±0,06

COLFO 67 68,48 bA

±0,16
50,50 aB

±0,81
17,11 aA

±0,02
17,72 bA

±0,01
9,00 aA

±0,07
15,48 bA

±0,08

PURITY HPC 68,36 bA

±0,19
49,85 aB

±0,38
17,31 aB

±0,02
18,98 bE

±0,07
9,07 aA

±0,11
16,62 bB

±0,06

INSTANT 
CLEARJEL E 

67,94 bA

±0,40
54,83 aC

±0,57
17,11 aA

±0,05
18,61 bD

±0,05
9,26 aA

±0,06
17,51 bC

±0,16

a, b – wartości średnie oznaczone w wierszach dla poszczególnych wyróżników nie różnią się istotnie przy p<0,05; 

A, B, C, D, E - wartości średnie oznaczone w kolumnach tymi samymi literami nie różnią się istotnie przy p<0,05

W wyniku procesu smażenia nastąpiło  istotne obniżenie zawartości wody oraz 
wzrost ilości składników suchej masy (białka i tłuszczu). Wzrost ilości tłuszczu 
po obróbce cieplnej był również wynikiem chłonięcia tłuszczu w czasie smażenia. 
Odnotowano zależność pomiędzy wodochłonnością a ubytkami wody w czasie 
smażenia. Półprodukty charakteryzujące się wyższą wodochłonnością utraciły mniej 
wody w czasie obróbki cieplnej. 

Wpływ obróbki cieplnej na zmiany frakcji lipidowej analizowanych wyrobów 
prezentuje tabela II. Wskaźnikiem pozwalającym określić zawartość nienasyconych 
kwasów tłuszczowych w produkcie jest liczba jodowa. Wielkość liczby jodowej 
w półproduktach była zróżnicowana od 144,80 do 151,48 gJ/100 g. Różnica ta 
może świadczyć o przemianach w tłuszczach w mięsie mechanicznie oddzielonym 
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w czasie przygotowywania wyrobów. W wyniku procesu cieplnego liczba jodowa 
wzrosła we wszystkich wyrobach, jednak odnotowany wzrost był niewielki o 
4,77-7,54 gJ/100 g tłuszczu i prawdopodobnie był wynikiem chłonięcia  tłuszczu 
stosowanego do smażenia (olej sojowy). Zależność ta koresponduje z badaniami 
Karpińskiej i in. (14).

Ta b e l a  I I . Wpływ obróbki cieplnej  i dodatku skrobi modyfikowanych na zmiany we frakcji tłuszczowej wyrobów 
z mięsa indyczego oddzielonego mechanicznie
Ta b l e  I I . The effect of thermal processing and modified starch addition on the lipids changes of balls from  
mechanically deboned poultry meat

Wyroby z 
dodatkiem  

skrobi

Liczba jodowa
[gJ/100g tłuszczu]

Liczba kwasowa
[mg KOH/1 g 

tłuszczu]

Liczba nadtlen-
kowa

[mg O2/kg tłusz-
czu]

Zawartość
dwualdehydu
malonowego

[mg/kg produktu]

P W P W P W P W

ULTRA 
TEX-2

144,80aA

±2,47
150,0bA

±0,32
2,25aA

±0,01
2,64bC

±0,02
0,038aA

±0,004
0,052bA

±0,002
0,61aB

±0,04
0,67aAB

±0,04

HI FLO 150,12aB

±0,79
154,89bB

±0,18
2,26aA

±0,01
2,56bB

±0,02
0,036aA

±0,004
0,050bA

0,001
0,64aB

±0,00
0,78bB

±0,06

COLFO 67 143,03aA

±0,08
148,27bA

±1,82
2,27aA

±0,03
2,73bD

±0,01
0,039aA

±0,001
0,050bA

±0,000
0,57aAB

±0,04
0,71bAB

±0,06

PURITY 
HPC

142,04aA

±2,32
149,58bA

±2,07
2,24aA

±0,00
2,49bA

±0,02
0,035aA

±0,001
0,050bA

±0,001
0,61aB

±0,04
0,71bAB

±0,06

INSTANT 
CLEARJEL 

E 

151,48aB

±1,16
157,29bB

±1,74
2,25aA

±0,04
2,58bB

±0,01
0,035aA

±0,000
0,049bA

±0,001
0,49aA

±0,04
0,56bA

±0,08

P- półprodukty (surowe); W- wyroby gotowe (po obróbce cieplnej); 

a, b – wartości średnie oznaczone w wierszach dla poszczególnych wyróżników nie różnią się istotnie przy p<0,05; 

A, B, C, D - wartości średnie oznaczone w kolumnach tymi samymi literami nie różnią się istotnie przy p<0,05

Wyróżnikiem zmian hydrolitycznych w tłuszczach jest liczba kwasowa, która 
informuje o ilości wolnych kwasów tłuszczowych (tab.II) Wielkość tego wyróżnika 
w wyrobach surowych była zbliżona i wynosiła 2,25-2,27 mg KOH/1 g tłuszczu. 
W wyniku smażenia liczba kwasowa istotnie wzrosła we wszystkich wyrobach, a 
najniższą liczbą kwasową charakteryzowały się próbki z dodatkiem skrobi PURI-
TY HPC co może świadczyć  o  hamowaniu procesu  hydrolizy przez tę skrobię. 
Liczba nadtlenkowa charakteryzuje stopień oksydacji tłuszczu, jednakże powstałe 
nadtlenki nie są związkami  trwałymi i ulegają dalszym przemianom do związków 
krótkołańcuchowych w związku z czym jej zastosowanie jest ograniczone tylko 
do początkowych etapów oksydacji. Liczna nadtlenkowa w półproduktach była 
zbliżona 0,035-0,039 mg O2/kg. Proces smażenia spowodował istotny wzrost tego 
wyróżnika do wielkości 0,049-0,052 mg O2/kg. Nie odnotowano wpływu dodat-
ku skrobi na wielkość liczby nadtlenkowej. Lepszym i powszechnie przyjętym 
wyróżnikiem utleniania frakcji lipidowej wyrobów jest wskaźnik TBA polegający 
na oznaczeniu substancji dających reakcję barwną z kwasem 2-tiobarbiturowym, 
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który przedstawia się jako zawartość dwualdehydu malonowego. Zawartość tego 
związku była istotnie zróżnicowana w półproduktach i wyrobach gotowych (tab. II). 
Proces smażenia spowodował istotny wzrost zawartości dwualdehydu malonowe-
go.  Najniższe jego ilości odnotowano w próbkach z dodatkiem skrobi INSTANT 
CLEARJEL E, co może świadczyć o hamowaniu zmian oksydacyjnych przez tę 
skrobię w czasie przygotowania i smażenia wyrobów.

Kruchość i soczystość potraw mięsnych są wypadkową przemian zachodzących 
w białkach sarkoplazmatycznych i miofibrylarnych. Zależą one między innymi 
od zwartości wody i szybkości jej odparowania z produktu. Na soczystość 
potraw mięsnych ma wpływ również zawartość tłuszczu (15). Najmniejszą siłę 
cięcia a jednocześnie najlepszą kruchość odnotowano w wyrobach z dodatkiem 
skrobi ULTRA TEX-2 oraz INSTANT CLEARJEL E . Najniższą siłą ściskania  a 
jednocześnie największą soczystością charakteryzowały się próbki z dodatkiem 
skrobi INSTANT CLEARJEL E. Najwyższe noty za wygląd ogólny, konsystencję 
oraz zapach uzyskały również wyroby, do których zastosowano dodatek skrobi 
INSTANT CLEARJEL E (tab. III). 

Ta b e l a  I I I . Wpływ dodatku skrobi modyfikowanej na cechy reologiczne oraz jakość sensoryczną wyrobów z 
mięsa indyczego oddzielonego mechanicznie
Ta b l e  I I I . The effect of modified starch addition on the rheological characteristicand sensory quality of balls 
from deboned poultry meat 

Wyróżnik jakości Wyroby z dodatkiem skrobi

ULTRA TEX-2 HI FLO COLFO 67 PURITY HPC INSTANT
CLEARJEL E

Siła cięcia 
[N]

20,30a

±0,18
27,40c

±0,15
30,66e

±0,06
28,58d

±0,03
22,48b

±0,08

Siła ściskania [N] 50,00c

±0,06
41,25b

±0,70
62,13e

±1,01
59,03d

±0,06
36,80a

±0,03

Wygląd ogólny 6,8a

±0,3
6,5a

±0,5
6,9a

±0,2
6,8a

±0,3
7,6b

±0,2

Konsystencja 5,5a

±0,4
5,5a

±0,5
5,9ab

±0,2
5,5a

±0,5
6,6b

±0,2

Smak 7,5 
±0,5

7,6 
±0,2

7,7 
±0,3

8,0 
±0,4

7,9 
±0,2

Zapach 7,2a

±0,3
6,8a

±0,3
7,3ab

±0,3
6,8a

±0,3
7,8b

±0,3

a, b - wartości średnie oznaczone w wierszach tymi samymi literami nie różnią się istotnie przy p<0,05

Uzyskane rezultaty korespondują z badaniami innych autorów (4, 5, 6), którzy 
odnotowali korzystny wpływ skrobi modyfikowanych na poprawę konsystencji 
wyrobów mięsnych, ograniczenie ubytków masy w czasie obróbki cieplnej oraz na 
cechy organoleptyczne. 
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WNIOSKI

1. Wszystkie zastosowane skrobie wykazywały przydatność technologiczną do  
produkcji wyrobów z mięsa indyczego oddzielonego mechanicznie. Były one dobrym 
czynnikiem strukturotwórczym oraz wiążącym, w znacznym stopniu poprawiały ich 
wodochłonność oraz wpływały korzystnie na jakość sensoryczną.

2. Zastosowane skrobie wpływały  na zmiany w hydrolityczne i oksydacyjne 
we frakcji lipidowej analizowanych wyrobów. Najmniejsze zmiany hydrolityczne 
w wyniku smażenia odnotowano w próbkach zawierających skrobię PURITY HPC 
a zmiany oksydacyjne w wyrobach z dodatkiem skrobi INSTANT CLEARJEL E

3. Najlepszymi cechami organoleptycznym oraz reologicznymi charakteryzowały 
się wyroby z dodatkiem skrobi  INSTANT CLEARJEL E.

M .  K a r p i ń s k a - T y m o s z c z y k ,  M .  D a n o w s k a - O z i e w i c z

EFFECT OF MODIFIED CORN STARCH ADDITION ON QUALITY OF BALLS FROM 
MECHANICALLY DEBONED POULTRY MEAT

S U M M A R Y

The objective of the study was the use of selected modified corn starches, as texture improving compo-
nents in balls from mechanically deboned poultry meat and their effect on the quality of final products. 
The following starches were used in the experiment: ULTRA TEX-2, HI FLO, COLFLO 67, PURITY 
HPC and INSTANT CLEARJEL E (National Starch & Chemical, USA).
It was showed that all modified starches were useful in production of balls from mechanically deboned po-
ultry meat. They improved water binding capacity and reduced water loss during cooking. Meatballs with 
INSTANT CLEAR JEL E exhibited the most favourable organoleptic and rheologic properties. It was fo-
und that addition of PURITY HPC limited hydrolytic changes in lipid fraction of meatballs during frying, 
whereas the use of ULTRA TEX-2 inhibited oxidative processes. 

PIŚMIENNICTWO

1. Pereira A.G T., Ramos E.M., Teixeira J.T., Cardoso G.P.: Effect of the addition of mechanically deboned 
poultry meat and collagen fibers on quality characteristics of frankfurter-type sausages. Meat Sci., 2011; 
89: 519-525. -2. Tederko A.: Zastosowanie skrobi w przetwórstwie mięsnym. Gosp. Mięsna, 1998: 3: 
42-43.-3. Lewandowicz G., Walkowski A.: Aspekty żywieniowe i toksykologiczne stosowania skrobi mo-
dyfikowanych. Przem. Spoż. 1994; 11: 365-368, 376. -4. Dexter D.R., Sofos J.N., Schmidt G.R.: Quality 
characteristics of turkey bologna formulated with carrageenan, starch, milk and soy protein. J. Muscle 
Foods, 1993; 4: 207-223.-5. Pietrasik Z.: Effect of content of protein, fat and modified starch on binding 
textural characteristics, and colour of comminuted scaled sausages. Meat Sci., 1999; 51: 17-25.-6. Pio-
trowska E., Dolata W., Krzywdzińska-Bartkowiak M., Nowicka A.: Ocena tekstury wędlin wyprodukow-
anych z różnymi dodatkami funkcjonalnymi w warunkach przemysłowych, Inżynieria Rolnicza, 2005: 
9(69): 271-278. -7. Leszczyński W.: Wpływ różnych czynników działających w uprawie ziemniaków na 
niektóre właściwości fizykochemiczne i skład chemiczny otrzymanej skrobi. Zesz. Nauk. AR-Wrocław, 
Rolnictwo, 1977; 9: 18-26. -8. Wierbicki E., Tiede M.G., Bureell R.C.: Die Bestimmung der Fleischgu-
ellung als Methode zur Untersuchung der Wasserbindungskapacitaet von Muskelproteinen mit Geringer 

Nr 3554 M. Karpińska-Tymoszczyk, M. Danowska-Oziewicz



Safthallvermoegen. Fleischwirtschaft, 1962; 14(10): 948-951.-9. Krełowska-Kułas M.: Badanie jakości 
produktów spożywczych. Wyd. PWE Warszawa, 1993; -10. Pikul J., Dennise E., Leszczyński E., Kum-
merow F.A.: Evaluation of three modified TBA methods for measuring lipid oxidation in chicken meat. J.  
Agric. Food Chem., 1989; 37: 1309-1313.
11. Folch, J.,  Lees, M., Sloane-Stanley, G.H., A simple method for the isolation and purification of total 
lipid from animal tissue. J. Biol. Chem., 1957; 226: 497-509.-12.PN-ISO 4121:1998. Analiza sensory-
czna. Metodologia. Ocena produktów żywnościowych przy użyciu metod skalowania. Polski Komitet 
Normalizacyjny, Warszawa, 1998.-13. Karpińska M., Borowski J, Danowska-Oziewicz M. Antioxidative 
acticity of rosemary extract in lipid fraction on minced meat balls during storage in a freezer. Nahrung, 
2000; 44(1): 38-41.-14.Karpińska M., Borowski J, Danowska-Oziewicz M. The use of natural antioxidants 
in ready-to-serve food. Food Chem., 2001; 72: 5-9.-15. Borowski J. Wpływ obróbki cieplnej na jakość 
mięsa indyczego. Zesz. Nauk. ART. Olsztyn Techn. 1987; 22 

Adres: 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 2.

Nr 3 555Skrobie kukurydziane a jakość wyrobów z mięsa drobiowego


