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Streszczenie. Badano wpływ dodatku preparatu Gel-fat na wybrane wyróżniki jakości 
modelowych pieczeni drobiowych. Przygotowano 3 warianty pieczeni, zróżnicowanych 
pod względem dodatku preparatu Gel-fat i zawartości tłuszczu (wariant I kontrolny – bez 
dodatku preparatu i zawierający 15% tłuszczu, wariant II – zawierający 1% preparatu oraz 
15% tłuszczu oraz wariant III – 1% dodatku preparatu Gel-fat oraz 20% tłuszczu). W pie-
czeniach oznaczano ubytki termiczne, wyciek tłuszczu oraz podstawowy skład chemicz-
ny, dokonano pomiarów parametrów barwy L*, a*, b* oraz maksymalnej siły penetracji, 
a także przeprowadzono ocenę sensoryczną. Na podstawie otrzymanych wyników stwier-
dzono, że produkty zawierające preparat Gel-fat (również z większym udziałem tłuszczu) 
charakteryzowały się mniejszymi ubytkami termicznymi (średnio o 3 jednostki procento-
we), nie wykazano natomiast różnic w ilości wytopionego tłuszczu. Zastosowanie dodatku 
preparatu Gel-fat nie wpłynęło istotnie na podstawowy skład chemiczny, siłę penetracji, 
parametry barwy oraz na cechy sensoryczne pieczeni drobiowych. Zwiększenie udziału 
surowca tłuszczowego w recepturze przyczyniło się do istotnego zmniejszenia wartości siły 
penetracji, warunkowało również podstawowy skład chemiczny pieczeni (większa zawar-
tość tłuszczu i mniejsza zawartość wody).
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WSTĘP

Do produkcji przetworów drobiowych wykorzystuje się najczęściej mięso kurcząt 
i indyków, głównie mięśnie udowe i piersiowe, ale również całe tuszki, elementy por-
cjowane oraz podroby: serca, wątróbki i żołądki [Słowiński i Mroczek 1996, Nowak 
i Trziszka 2010]. Z mięsa drobiowego wytwarza się zarówno wyroby tradycyjne, podob-
ne do produktów z mięsa zwierząt rzeźnych, jak i wyroby typowe dla przemysłu drobiar-
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skiego, tj. rolady, pasztety i pieczenie [Kijowski i Richardson 1997]. Jeszcze kilkanaście 
lat temu zainteresowanie konsumentów pieczeniami drobiowymi nie było zbyt duże, jed-
nak w ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zapotrzebowania na wyroby garma-
żeryjne, w tym także na pieczenie drobiowe [Pietrzak 2010, Czerwińska 2012].

Pieczenie drobiowe mogą być produkowane z mięsa rozdrobnionego lub z całych 
mięśni, peklowanych lub nie. W trakcie procesu pieczenia zachodzące zmiany fizyko-
chemiczne nadają produktowi specyficzną miękkość, soczystość, kruchość, pożądany 
zapach i smak [Czerwińska 2011].

Według Borowego i Kubiaka [2012], konsumenci poszukują żywności bezpiecznej, 
o pewnej i stabilnej jakości, a także dużej wartości użytkowej i odżywczej. Aby spełnić te 
oczekiwania, oprócz nowych technologii, stosuje się również substancje dodatkowe. 

Głównym celem stosowania dodatków w przemyśle mięsnym i drobiarskim jest uzy-
skanie produktów o lepszych cechach jakościowych, w tym sensorycznych, oraz obni-
żenie kosztów produkcji [Słowiński i Mroczek 1996, Kowalski i Pyrcz 2009]. Do takich 
dodatków należy m.in. preparat Gel-fat firmy Libra Polska Sp. z o.o., który potencjalnie 
ma za zadanie utrzymać stałą i twardą konsystencję tłuszczu, bez względu na warunki 
obróbki termicznej produktu, zwiększać odporność tłuszczu na wytapianie i dzięki temu 
zapobiegać jego wyciekowi po obróbce termicznej [Papież i Albin 2010].

Celem niniejszych badań było określenie wpływu dodatku preparatu Gel-fat na wy-
brane wyróżniki jakości modelowych pieczeni drobiowych.

MATERIAŁ I METODY

Materiał do badań stanowiły pieczenie drobiowe zróżnicowane pod względem dodat-
ku preparatu Gel-fat oraz udziału surowca tłuszczowego. Wykonano 3 serie badań, w ra-
mach każdej z nich wytwarzano 3 warianty pieczeni, zgodnie ze składem recepturowym 
przedstawionym w tabeli 1. Surowiec do badań kupowano na potrzeby każdej serii w hi-
permarkecie Makro. Mięśnie z ud kurcząt rozdrabniano w wilku laboratoryjnym z siatką 
o średnicy otworów 8 mm, a słoninę wieprzową – z siatką o średnicy otworów 3 mm.

Tabela 1. Skład recepturowy farszów dla poszczególnych wariantów pieczeni drobiowych [%]
Table 1. The formula of batters for different options of poultry roasts [%]

Składniki receptury
Wariant – Variant

I (kontrolny) II III

Mięśnie z ud kurcząt 85 85 80

Słonina wieprzowa 15 15 20

Surowce mięsno-tłuszczowe razem 100

Wodaa 18 17 17

Preparat Gel-fata 0 1 1

Sól kuchennaa 1,5 1,5 1,5

Pieprza 0,2 0,2 0,2
a W stosunku do surowców mięsno-tłuszczowych.
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Każdy z wariantów farszów przygotowywano według tego samego schematu: od-
ważone zgodnie z recepturą surowce mięsno-tłuszczowe oraz dodatki mieszano 2 minu-
ty w mieszarce KENWOOD MAJOR. Otrzymane farsze umieszczano w aluminiowych 
formach (około 400 g) i poddawano dwufazowej obróbce termicznej (10 minut w tem-
peraturze 180 ±2°C, a następnie 40 minut w temperaturze 170 ±2°C). Po 24 godzinach 
wychładzania (w temperaturze 5 ±1°C) przystępowano do części analitycznej, która 
obejmowała oznaczenie w pieczeniach wielkości ubytków termicznych, wycieku tłusz-
czu oraz podstawowego składu chemicznego, tj. zawartości białka [PN-A-04018:1975], 
tłuszczu [PN-ISO 1444:2000] i wody [PN-ISO 1442:2000]. Przeprowadzono również po-
miary parametrów barwy (L*, a*, b*) metodą odbiciową przy użyciu aparatu Minolta CR 
200 oraz maksymalnej siły penetracji za pomocą maszyny wytrzymałościowej ZWICKI 
typ 1120 (trzpień cylindryczny, płaskościęty, o średnicy 13 mm, penetracja na głębokość 
10 mm, od momentu osiągnięcia naprężenia wstępnego), a także ocenę sensoryczną me-
todą skalowania (skala 5-punktowa). Wyniki poddano analizie statystycznej. Zastoso-
wano jednoczynnikową analizę wariancji oraz test Tukeya (poziom istotności α = 0,05), 
przy użyciu programu Statgraphics Plus 4.1.

WYNIKI I DYSKUSJA

W przeprowadzonych badaniach zaobserwowano istotny wpływ dodatku preparatu 
Gel-fat na zmniejszenie wielkości ubytków podczas obróbki termicznej pieczeni, śred-
nio o 3 jednostki procentowe w porównaniu z wyrobem kontrolnym. Nie stwierdzono 
istotnego wpływu dodatku tego preparatu na ograniczenie wycieku tłuszczu – wariant 
I i II (rys. 1). Istotnie większą ilością wycieku tłuszczu charakteryzowały się pieczenie 
z wariantu III, co wynikało z większego udziału tłuszczu w recepturze przy tej samej 
wielkości dodatku preparatu.

b

a

a

a

a

b

0

5

10

15

Ubytki termiczne – Cooking loss Wyciek tuszczu – Fat leakage

[%
]

I wariant – variant II wariant – variant III wariant – variant

Rys. 1. Wpływ dodatku preparatu Gel-fat na ubytki termiczne i wyciek tłuszczu (a, b – wartości 
średnie oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie istotnie na poziomie istotno-
ści α ≤ 0,05; n = 3)

Fig. 1. The effect of Gel-fat preparate on the amount of cooking losses and fat leakage (a, b – 
mean values denoted by various letters differ statistically signifi cantly at level of signifi -
cance α ≤ 0.05; n = 3)
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Na podstawie otrzymanych wyników można jedynie przypuszczać, że preparat 
Gel-fat zwiększa wiązanie wody w produkcie, przez co może ograniczać całkowitą 
wielkość ubytków termicznych, ale nie ma jednak istotnego wpływu na ograniczenie 
wytapiania tłuszczu podczas ogrzewania.

Miazek i Mroczek [2013], badając wpływ wielkości dodatku preparatu Gel-fat na wła-
ściwości modelowej konserwy mięsnej, nie stwierdzili istotnych różnic w ilości wycieku 
termicznego. Ilość wycieku powstającego w trakcie obróbki termicznej jest jednym z waż-
niejszych wskaźników służących do oceny jakości technologicznej farszów mięsnych. 
W głównej mierze zależy ona od metody i parametrów ogrzewania, tj. temperatury i czasu 
jej działania, jak również od zawartości białek miofibrylarnych, wodochłonności mięsa 
i pH [Grochalska i Mroczek 2002]. Straty masy powstające podczas ogrzewania produktu 
mięsnego stanowią sumę ubytków wody, części rozpuszczalnych białek, a także tłuszczu 
i substancji mineralnych. Wielkość wycieku termicznego może zależeć również od gatun-
ku i wieku zwierzęcia, rodzaju mięśni, stopnia otłuszczenia oraz wcześniejszego postę-
powania z surowcem (chłodzenie, mrożenie) [Kijowski 2000]. Ubytki te są niepożądane 
zarówno ze względu na pogorszenie cech sensorycznych gotowego produktu (głównie 
soczystości), jak i ze względu na straty ekonomiczne [Adamczak i Szczeblewska 2004].

Zastosowanie dodatku preparatu Gel-fat nie wpłynęło istotnie na podstawowy skład 
chemiczny pieczeni drobiowych (tab. 2). Zaobserwowany wzrost zawartości tłuszczu, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu zawartości wody w pieczeniach z wariantu III, wynika 
z różnic w składzie recepturowym (tab. 1).

Tabela 2. Wpływ dodatku preparatu Gel-fat na podstawowy skład chemiczny pieczeni drobiowych
Table 2. The effect of Gel-fat preparate on the basic chemical composition of poultry roasts

Wariant
Variant

Podstawowy skład chemiczny – Basic chemical composition [%]
Zawartość białka
Protein content

Zawartość wody
Water content

Zawartość tłuszczu
Fat content 

Xśr ±s Xśr ±s Xśr ±s
I 15,67a 0,94 64,80a 1,46 15,61a 0,47
II 16,25a 0,51 64,19a 0,64 15,75a 0,44
III 15,80a 0,43 61,03b 0,87 19,47b 0,46

Objaśnienia: a, b – wartości średnie poszczególnych składników oznaczone różnymi literami różnią się staty-
stycznie istotnie na poziomie istotności α ≤ 0,05; n = 3.
Explanations: a, b – mean values of individual components denoted by various letters differ statistically signifi -
cantly at level of signifi cance α ≤ 0.05; n = 3.

Nie stwierdzono istotnego wpływu preparatu Gel-fat na parametry barwy L*, a*, 
b* badanych pieczeni. Średnie wartości parametru barwy L* mieściły się w przedziale 
65,18–66,46, parametru a* – w przedziale 7,35–7,51 oraz parametru b* – w przedziale 
6,40–7,20 (tab. 3).

Analizując wpływ dodatku preparatu Gel-fat na maksymalną siłę penetracji bloków 
pieczeni, nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między pieczeniami wariantu 
I i II (10,28–10,47 N). Natomiast istotnie mniejszą siłą penetracji (9,22 N) wyróżniały się 
pieczenie wariantu III (rys. 2), zawierające więcej tłuszczu.



Wpływ dodatku preparatu Gel-fat na jakość modelowych pieczeni drobiowych 47

nr 573, 2013

b b
a

0

2

4

6

8

10

12

1

S
iła

 p
en

et
ra

cj
i [

N
]

Th
e 

fo
rc

e 
of

 p
en

et
ra

tio
n

I wariant – variant II wariant – variant III wariant – variant

Rys. 2. Wpływ dodatku preparatu Gel-fat z rozmarynu na siłę penetracji pieczeni drobiowych 
(a, b – wartości średnie oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie istotnie na 
poziomie istotności α ≤ 0,05; n = 3)

Fig. 2. The effect of Gel-fat preparate on the force of penetration of poultry roasts (a, b – mean 
values denoted by various letters differ statistically signifi cantly at level of signifi cance 
α ≤ 0.05; n = 3)

Miazek i Mroczek [2013] stwierdzili jednak, że dodatek preparatu Gel-fat w ilości 1% 
istotnie wpłynął na zwiększenie siły penetracji modelowych konserw z mięsa drobiowe-
go, czyli odmiennie niż w wyrobie bez opakowania, co miało miejsce w niniejszej pracy. 

Na teksturę gotowego produktu mięsnego mają wpływ takie czynniki, jak: skład che-
miczny, lepkość i struktura. W zależności od rodzaju produktu jest to współdziałanie 
takich wyróżników, jak: elastyczność, spoistość, twardość, kruchość, soczystość, włókni-
stość oraz stopień związania, mogących występować z różnym natężeniem [Tyszkiewicz 
1995, Drobisz-Kopydłowska 1997]. 

Badania Dolaty [1992] i Makały [1998] dowiodły, że zwiększenie zawartości surowca 
tłuszczowego w farszu kiełbas kutrowanych wpływało na zmniejszenie wartości siły cię-
cia i twardości gotowego produktu, czyli podobnie jak w niniejszej pracy. 

Tabela 3. Wpływ dodatku preparatu Gel-fat na parametry barwy (L*, a*, b*) pieczeni drobiowych
Table 3. The effect of Gel-fat preparate on color parameters (L*, a*, b*) of poultry roasts

Wariant
Wariant

Parametry barwy – Colour parameters
L* a* b*

Xśr ±s Xśr ±s Xśr ±s
I 65,18a 0,78 7,50a 0,64 6,40a 0,61
II 65,54a 0,87 7,51a 0,99 6,84a 0,62
III 66,46a 1,19 7,36a 1,19 7,20a 0,50

Objaśnienia: a, b – wartości średnie poszczególnych parametrów oznaczone różnymi literami różnią się staty-
stycznie istotnie na poziomie istotności α ≤ 0,05; n = 3.
Explanations: a, b – mean values of individual parameters denoted by various letters differ statistically signifi -
cantly at level of signifi cance α ≤ 0.05; n = 3.
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Biorąc zatem pod uwagę fakt, że pieczenie z wariantu III zawierały więcej tłuszczu 
(19,47%; tab. 3), można stwierdzić, że zmniejszenie ich twardości należy powiązać wła-
śnie z tym składnikiem. Należy zatem wykluczyć wpływ preparatu Gel-fat na twardość 
bloków badanych pieczeni.

Nie wykazano istotnego wpływu preparatu Gel-fat na żaden z wyróżników oceny 
sensorycznej pieczeni (rys. 3). Średnie noty za poszczególne wyróżniki były bardzo wy-
równane i zawierały się w przedziale od 3,7 do 4,0 pkt.
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Rys. 3. Wpływ dodatku preparatu Gel-fat na ocenę sensoryczną pieczeni drobiowych (a, b – war-
tości średnie oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie istotnie na poziomie 
istotności α ≤ 0,05; n = 5)

Fig. 3. The effect of Gel-fat preparate on sensory characteristic of poultry roasts (a, b – mean 
values denoted by various letters differ statistically signifi cantly at level of signifi cance 
α ≤ 0.05; n = 5)

WNIOSKI

1. Zastosowanie dodatku preparatu Gel-fat nie wpłynęło istotnie na podstawowy 
skład chemiczny, parametry barwy i tekstury oraz wyróżniki oceny sensorycznej mo-
delowych pieczeni drobiowych, przyczyniło się natomiast istotnie do zmniejszenia 
ubytków termicznych, co jest korzystne z technologicznego i ekonomicznego punktu 
widzenia. 

2. Zwiększenie udziału surowca tłuszczowego w recepturze istotnie wpłynęło na 
zmniejszenie wartości siły penetracji pieczeni, co wynikało zapewne z większej zawarto-
ści tłuszczu i mniejszej zawartości wody w porównaniu z pieczenią z mniejszym udzia-
łem tłuszczu.

3. W zastosowanym układzie badawczym nie potwierdzono możliwości ograniczenia 
ilości wytapianego tłuszczu w trakcie procesu ogrzewania pieczeni poprzez zastosowanie 
preparatu Gel-fat. Zatem celowość jego stosowania jest dyskusyjna.
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EFFECT OF GEL-FAT PREPARATE ON THE QUALITY OF POULTRY ROASTS

Summary. The effect of Gel-fat preparate on selected model quality of the poultry roasts 
was investigated in this study. It was prepared 3 variants of poultry roasts, varied in 
terms of additive Gel-fat preparate and fat raw material (control variant – without Gel-
fat addition and 15% fat raw material content, II variant – with 1% Gel-fat addition and 
15% fat raw material content, III variant – with 1% Gel-fat addition and 20% fat raw 
material content). In roasts were measured thermal losses, fat leakage and basic chemical 
composition, color parameters L*, a*, b* and the maximum force of penetration, as well 
as sensory characteristic. Based on these results it was found that products containing 
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Gel-fat preparate (with higher proportion of fat also) had lower thermal losses (an average 
of about 3 units), whereas there was no difference in the amount of fat leakage. Additive 
of Gel-fat preparate did not infl uence signifi cantly on the basic chemical composition, 
the force of penetration, color parameters and sensory characteristics of roasts poultry. 
Higher proportion of fat in the formulation resulted in a signifi cant decrease in the force 
of penetration. It also infl uenced the basic chemical composition of roasts (higher fat 
content and lower water content).

Key words: poultry roast, Gel-fat preparate, quality
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