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A fagyasztott hús felengedés utáni minősége határozza meg alapvetően 
a fagyasztási és tárolási technológia értékelését. Vizsgálati módszereink és ered
ményeink közül a felengedés utáni léveszteség, a főzés utáni tulajdonságok 
és a szöveti szerkezet összefüggéseit kívántuk kiemelni, amelyek meghatározzák 
a hús fizikai tulajdonságait, ezen keresztül a minőségét.

A léveszteség vizsgálata során többen összefüggést találtak a hús érési 
állapota és a kicsorgó lé mennyisége között. Marsh, Thompson (1), Bendall (2) 
izolált bárány és patkány izom viselkedését vizsgálva kimutatták, hogy a foko
zott léveszteség a felengedés után létrejövő hullamerevség eredménye.

Kazuo és Takeo (3) a prae-rigor, a rigor és a post-rigor állapotában fagyasz
tott húsok felengedésekor bekövetkező léveszteséget vizsgálták. Azt találták, 
hogy a prae-rigorban, tehát a hullamerevség előtt lefagyasztott izom felengedése 
után nagy mennyiségű folyadékot veszít. Ez a lévesztés csökkent a rigorban, 
majd még inkább a rigor után fagyasztott és felengedett hús esetében.. A rigor 
után fagyasztott és felengedett izom, mivel a hullamerevség benne már lezajlott, 
a felengedés után már nem volt képes az összehúzódásra, szemben azzal az, izom
mal, amelyben a hullamerevség a felengedés után zajlott le. A felengedés után 
a rigor hatására bekövetkező izomösszehúzódásnak tulajdonították a nagyobb 
mennyiségű folyadék kipréselődését.

Hasonló kísérleteket folytattak és azonos eredményeket kaptak Khan és 
Lentz (4) szárnyasok izmainak vizsgálatánál.

A fagyasztás típusát illetően Drozdov (5) kisebb léveszteséget tapasztalt 
a gyorsfagyasztott izommintáknál, mint a lassú fagyasztással nyert izmoknál.

Hiner, Hankins (6) lassú- és gyorsfagyasztás után tanulmányozták a lévesz
teséget és a hús puhaságát. A vágás után +1 °C-os tárolásnál 5 nap múlva vett 
izommintákat -8 ,  -  18, -23 , -40 , -7 0  °C-on fagyasztották. - 8  °C-on 
extracelluláris, — 18 °C-on és ez alatti hőmérsékleten intracelluláris jégképződést 
tapasztaltak. A felolvasztás utáni folyadékveszteség a legnagyobb volt —8 °C-on 
fagyasztott, a legkisebb a —70 °C-on fagyasztott mintáknál. A hús puhasága 
a fagyasztási hőmérséklet csökkenésével növekedett. Készülékkel mérték a hús 
puhaságát, amikor a —8 °C-náI fagyasztott mintáknál 9,2%-kal, a —70 °C-nál 
fagyasztott izmoknál 28,6%-kaI jobb puhasági értékeket kaptak a nem fagyasztott 
kontroll mintákhoz viszonyítva.

Lyengar és munkatársai (7) a főzési súlyveszteség vizsgálatánál kimutatták, 
hogy a súlyveszteség nagy része a főzés első fél órájában jön létre, és egy óra
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után a veszteség már nem változik. Friss birkahúsnál a főzési súlyveszteséget 
30%-os állandó értéknek találták. Schlosser és munkatársai (8) friss pulyka 
izomnál 52 perces főzésnél 32%-os súlyveszteséget észleltek.

Szövettani tekintetben a sejtkárosodás mértékének megítélésére Love (9, 
10, 11) munkáit használjuk fel. A jégkristályok méretének és eloszlásának leírása 
mellett az izomszövetből, az izomsejtekből kiáramlott folyadékban levő dezoxi- 
ribonukleinsav (DNA) és dezoxiribonukleinsav foszfor (DNAP) mennyiségét 
is meghatározta, valamint a sejtalkotórészek mitochondriumok jelenlétét is 
megfigyelte. Megállapítása szerint A-típusú — legenyhébb — izomszöveti káro
sodás jön létre, ha az izomszövet 15-60 perc alatt megy át a jégkristályképző
dés szakaszán és intracelluláris jégkristályok képződnek. B-típusú — közepes — 
károsodást a 100 perc alatti kristályképződésnél tapasztalt, amikor az intra
celluláris jégképződés átvált extracelluláris jégképződésre. A C-típusú — leg
nagyobb — sejtkárosodás 200-500 perc alatti, zömmel extracelluláris jég
kristály képződés esetén jön létre, nagy DNA, DNAP veszteséggel kísérve.

A jégkristályoknak a tárolás alatti változásait is sokan tanulmányozták. 
Love (11) ügy foglalta össze véleményét, hogy „ismert tény, hogy a kristályforma 
nem szükségszerűen marad ugyanaz fagyasztva tárolás során”.

Már Weld (12) tőkehal fagyasztásakor megfigyelte, hogy a fagyasztva tárolás 
során a jégkristályok méretben jelentősen megnövekednek.

Moran, Hale (13) szövettani képekben mutatták be, hogy fagyasztott 
marhahúsba a nagyobb jégkristályok száma megnövekedett a kisebbek rová
sára.

Egyes szerzők, mint Moran (14) és Dyer (15) azt figyelték meg, hogy a gyor
san fagyasztott termékek viszonylag magasabb hőmérsékleten tárolva alapvető 
tulajdonságaikban úgy változtak meg, mintha lassú fagyasztással történt volna 
a fagyasztásuk. Menz és Luyet (16) a fagyasztási és tárolási hőmérséklet közötti 
nagy különbséggel gyors és lényeges változást tapasztaltak. -150 °C-on másod
percek alatt fagyasztottak meg izomszövetet, amikor azt találták, hogy az 
izomsejten belül igen parányi jégkristályok képződtek. Az izomszövetet — 15 
°C-ra helyezve azt tapasztalták, hogy egy perc alatt a jégkristályok mérete 
az eredeti sokszorosára növekedett.

A fagyasztva tárolás alatti szöveti változások leírásában sem voltak azon
ban egységesek a vélemények, és voltak kutatók, akik nem tapasztaltak lénye
ges változást a fagyasztva tárolás során. A jégkristály rendszer változatlanságá
ról szóló nézet Ramsbotton és Koonz (17) megfigyeléseiből ered. Kísérleteikben 
nem láttak változást a jégkristályok nagyságában —12 °C-on 1 évig tárolt 
marhaizomban.

Anyagok és módszerek
A kísérletekhez közel azonos korú és súlyú szarvasmarhákat választottunk 

amelyeket felezett állapotban +6 °C-os hűtőben tároltak 48 óráig. A féltesteke 
kicsontozták, a rostélyost (5—12. hátcsigolya) 1 kg súlyú darabokra vágták 
a kísérletekhez való felhasználás céljából. Ezeket a húsmintákat polietilén zacs
kóban légmentesen lezárták, —40 °C-on 24 órán keresztül fagyasztották, majd 
— 5, —15, —20, —30 °C-os tárolóba helyezték. A tárolás megkezdése előtt, 
valamint havonként a tárolóból mintákat vettünk. A felengedtetés +2, +3 °C-on 
hűtőszekrényben történt. A vizsgálatokat 48 órai felengedtetés után végeztük. 
A mintákat üvegkádban csepegtettük 0,02 kg/cm2 terhelésnél. Az értékelésnél, 
mivel a felengedtetéskor csepegő lé mennyisége a csepegtetés idejével telítési 
hiperbolának megfelelő görbe szerint növekszik, ezért a végtelen időhöz tartozó 
lémennyiséget (y) értékeltük. Vizsgáltuk a tárolási idő és a tárolási hőmérséklet 
hatását a csepegési veszteségre. A hús puhaságának elbírálására főzés után
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organoleptikai vizsgálatot végeztünk. A főzésnél 50 g húst 150 ml vízzel, 0,5 g 
NaCl-mal 60 percig főztük, majd megmértük a főzési súlyveszteséget. Az organo
leptikai értékelésnél rágási számot és lédússágot határoztunk meg, a négy
tagú bizottság által kapott rágási szám középértékeit közöljük. A lédússágot 
az alábbi pontozással bíráltuk el:

nagyon száraz 4 pont
kissé száraz 3 pont
kissé lédús 2 pont
közepesen lédús 1 pont
nagyon lédús 0 pont

A szövetteni vizsgálatokhoz a +6 °C-os hűtőtárolás után, a —40 °C-os 
fagyasztás után, majd a különböző fagyasztva tárolókból a 3. és 6. hónap után 
vettünk mintákat. A szövettani feldolgozást az előző közleményünkben (18) 
leírtak szerint végeztük.

Eredmények

A felengedtetéskor kicsepegő lé mennyisége a csepegtetés idejével telítési 
hiperbolának megfelelő görbe szerint növekszik. Ezért a végtelen időhöz tartozó 
lémennyiséget (у) és az „a” állandót értékeltük.

Az összefüggés a következő egyenlettel írható fel:
x

ahol
у = kicsepegett lé mennyisége 
x = csepegtetési idő

ayAz у oo és „a” értékét az у = -----  +y°° egyenes grafikus ábrázolásával
- x

kapjuk meg.

-t—i__I__ I___ I_____ 1_______ I---------- x Csepegési
8 7 6 5 4 3 2 idő/óra

у=у°°л-^=у°°-<Н
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Ábrákon tüntetjük fel a -2 0  °C-on 5 hónapig tárolt izom (1. ábra), valamint 
a — 5 °C-on (2. ábra), -1 5  °C-on (3. ábra), -2 0  °C-on (4. ábra), -3 0  °C-on 
(5. ábra) tárolt izmok havonkénti lecsepegési értékeit. A tárolás ideje és a vég
telen idő alatt kicsepegett lé mennyisége között a fagyasztott minták esetében 
egyértelmű összefüggés nem állapítható meg. A tárolási hőmérséklet és léveszte
ség összefüggésében azonban jelentős megfigyeléseket tehetünk. Az Y~ és az 
„a” állandó a tárolási hőfoktól függően változnak. Az Y - és a tárolási hőfok 
között egyenes, az „a” állandó és a hőmérséklet között fordított arányú össze
függés van.

A havonta végzett lécsepegési vizsgálatok átlagát tüntetjük fel a tárolási 
hőfok függvényében a 6. ábrán. A kicsepegett lé mennyisége —5 C°-on 162 ml, 
— 15 °C-on 110 ml, —20 °C-on 108 ml, —30 °C-on 87 ml volt. A kezdeti lécsepe- 
gés sebessége (ml/óra) is eltért a különböző hőfokon tárolt mintáknál (7. ábra).

A -1 5  és —20 C°-on tárolt minták léveszteségét és lécsepegési sebességét 
összehasonlítva azt tapasztaltuk, hogy amíg a léveszteség gyakorlatilag azonos 
volt, a lécsepegés sebessége nagy mértékben eltér egymástól. Végeredményben 
a tárolási hőfok csökkenésével a kicsepegett lé mennyisége és a kicsepegés sebes
sége egyaránt csökkent.

A felengedett húsminták főzési veszteségeinek értékelésekor megállapítot
tuk, hogy a súlyveszteség a variancia analízis eredményei alapján a tárolási 
időtől független, a különböző hőmérsékleten tárolt minták azonban eltérést
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Ló czepegés sebessege 
ml/óra

mutattak. A legnagyobb súlyveszteség a —5 °C-on, a legkisebb a —15 °C-on 
tárolt minták felolvasztása utáni főzésekor keletkezett. A —20 és —30 °C-on 
tárolt minták főzési súlyveszteségei az előző két érték közé estek (1. táblázat).

5 * 2 3 5

Nem fagyasztón kontrolt 
lé csepegése us ml

N e m  f a g y a s z t o t t  ko n tro l!  
k e z d e t i  lé  c s e p e g é s i  
s e b e s s é g e  1 I m l /ó r a



7. táblázat

T árolási tiőm érséklet, °C 
V izsgálatok  m egnevezése - 5 -  15 - 2 0 - 3 0

Lédússág 1,4 0,3 0 ,1 0,4

Rágási szám 79,7 64,2 78,0 84,3

Főzési súly veszteség, g/100 g 41,5 37,0 39,4 39,6

A felengedett és főtt hús állományának vizsgálata során azt tapasztaltuk, 
hogy a —15 és — 20 °C-on tárolt izomminták alacsonyabb rágási számokat 
és lédúsabb állományt mutattak a - 5  és —30 °C-on tárolt mintákhoz képest 
(1. táblázat). A tárolási idővel sem a rágási szám, sem a lédússág szignifikáns 
összefüggést nem mutatott.

A szövettani képek tanulmányozása során kitűnt, hogy a —40 °C-on tör
tént fagyasztás alakította ki az izomszövet tárolás előtti szerkezetét. A fagyasz
tás előtti +6 °C-on történt 48 órás érlelés alatt végbementek a húsérés és a hulla
merevség kialakulásának és oldódásának biokémiai és morfológiai változásai. 
Ez befolyásolta a —40 °C-os fagyasztás utáni szövettani képet, amely az extra- 
celluláris — sejten kívüli — jégkristály elhelyezkedést mutatta (8. ábra). A külön
böző hőmérsékleteken történt tárolás alatt az izomszövetben átkristályosodásra 
került sor. A —30 °C-on tárolt izomszövet a — 40 °C után alig változott, elvétve 
néhány izomsejten belüli jégkristály kialakulásának nyomát tapasztaltuk 
(9. ábra). A —20 C°-on tárolt izomban a szövettani kép a kevert, extra- és intra- 
celluláris jégkristály elhelyezkedést mutatta (10. ábra). -1 5  °C-on az izom
sejtek nagy részében intracelluláris — sejten belüli — jégkristály képződést 
láttunk. Az izomsejtek belsejében nagy anyaghiányok keletkeztek, amelyeket 
a sejt anyaga gyűrűszerűén vett körül (11. ábra). A - 5  °C-on tárolt izomnál,

8. ábra

— 40 °C-on 24 óráig fagyasztott
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9. ábra 
-  5 °C-on

10. ábra 
-  15 °C-on

bár zömmel extracelluláris jégképződést figyeltünk meg, a —40 °C-on tárolt 
izom szövettani képéhez képest jelentős átkristályosodást tapasztaltunk. Az 
izomsejtek lazább elhelyezkedésűek és fokozottabban zsugorodottak voltak, 
széleik egyenetlen és elmosódott képet mutattak (12. ábra).

A felengedett és főtt hús szövettani vizsgálatát is elvégeztük. Ezekből 
a —5 °C-on és a —15 °C-on való tárolás után felolvasztott és főzött izomminták 
szövettani képét mutatjuk be. A —5 °C-os tárolás után az izom megfőzésekor 
az izomsejtek általában zsugorodott formát mutattak. A szövettani képben 
a zsugorodott és szorosan egymás mellett elhelyezkedő izomsejtek között
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12. ábra
— 30 °C-on 6  hónap ig  tá ro lt

nagyobb anyaghiányok — az extracelluláris jégkristályok helyei — láthatók, 
amelyek egyenetlenné teszik a szöveti szerkezetet (13. ábra). A —15 °C-os 
tárolás után a főtt izomszövetben az izomsejtek lazább és egyenletesebb elhe- 
lyezkedésűek, az intracelluláris jégkristályok helyei jól felismerhetők (14. ábra).

Megbeszélés
A fagyasztás utáni húsminőséget alapvetően meghatározza a kicsepegő 

folyadék mennyisége, amely elsősorban összefügg a szöveti szerkezettel. —5 
°C-on tárolt izomban nagymértékű átkristályosodásra került sor, a szöveti
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13. ábra
— 5 °C-on 6 hónap ig  tá ro lt,  fe lengedett és főzö tt

14. ábra
— 15 °C-on 6 hónap ig  tá ro lt,  fe lengedett és főzö tt izom m inta  szö v e ttan i képe

szerkezet fellazulásával. Az átkristályosodás során az újra képződő extra- 
celluláris jégkristályok az izomrostokat összenyomták, dehidrálták. A felolvasz
tás után a folyadék az egymással összefüggő extracelluláris térben helyezkedett 
el, az izomsejtek fehérjeállományával való érintkezési felülete viszonylag kicsi 
volt. A fehérje megmaradt vízfelvevő képessége ezáltal nem érvényesülhetett 
kellő mértékben.

Love megállapításai szerint az intracelluláris jégkristály elhelyezkedés esetén 
legkisebb a folyadék és a dezoxiribonukleinsav veszteség. Ez érvényesült a —15 
és — 20 °C’-on tárolt izomminták esetében. Az izomsejten belül elhelyezkedő
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jégkristályok, majd a felolvasztás után a folyadék a lehető legnagyobb felületen 
érintkezett az izomsejt fehérjéivel, így a fehérje megmaradt vízfelvevő képes
sége a legnagyobb mértékben érvényre jutott. Tárolásunk során azonban az 
intracelluláris jégkristály elhelyezkedés átkristályosodás révén jött létre, amely 
önmagában szövetkárosító hatású. Ezért a —30 °C-on tárolt izom az igen kis 
mértékű átkristályosodás miatt kisebb szöveti károsodással és kevesebb lévesz
teséggel rendelkezett.

A — 15 és —20 °C-on tárolt minták közel azonos lévesztesége mellett a kez
deti lécsepegés sebességében figyelemre méltó különbségek adódtak. A -  15 °C-on 
tárolt minta fokozottabb kezdeti léveszteséget mutatott, a mennyiségi viszonyok 
azonban az idő előrehaladásával kiegyenlítődtek. A — 15 °C-on tárolt izomban 
az izomsejteken belül viszonylag nagy jégkristályok jöttek létre, amelyek sok 
esetben fel is szakították az őket körülvevő izomsejt állományát. A felolvasztás
kor a zömmel egy típusú jégkristály formából a víz egyszerre vált szabaddá, 
egymással érintkezve egységes folyadék fázist hozott létre, amely viszonylag 
gyorsan távozott el a szövetekből. A —20 °C-on először az extra-, majd utána 
az intracelluláris jég olvadt fel, amelyek időben és térben is elkülönültek egy
mástól, így az izomszövetből való eltávozásuk is hosszabb időt vett igénybe.

A főzési súlyveszteség —5 °C-on volt a legnagyobb mérvű. Ez szintén a na
gyobb mértékű átkristályosodás és a jégkristály képződés típusának megfelelő 
nagyobb szöveti károsodás következtében jött létre. Az alacsonyabb tárolási 
hőmérsékletről származó izmoknál a kisebb átkristályosodás és az előnyösebb 
intracelluláris jégképződés kisebb szöveti károsodása révén kisebb főzési veszte
ségek keletkeztek. Ezek a szövetszerkezeti változások természetesen a fehérjék 
kolloidkémiai sajátságaival együttesen hatnak, és befolyásolják az említett vál
tozások mértékét.

Az intracelluláris jégképződés előnyös hatását tapasztaltuk a rágási és a lé- 
dússág alakulásánál is. Úgy tűnik, hogy a felolvasztáskor és a főzéskor jelenlevő 
intracelluláris folyadék a vizsgált érzékszervi tulajdonságokra előnyös hatású. 
Ez a főtt izom szöveti szerkezetében is megnyilvánul, amikor az izomsejtek laza, 
egyenletes elhelyezkedésük révén egységes szöveti képet mutatnak.
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОТЕРЕЙ СОКА МЯСА ПОСЛЕ ОТТАИВАНИЯ, 
СВОЙСТВАМИ ПОСЛЕ ЕГО ВАРКИ И ТКАНЕВОЙ СТРУКТУРОЙ 

МЯСА ХРАНЕННОГО В ЗАМОРОЖЕННОМ ВИДЕ 
Махфооз Г ома, К. Дёнёш и Г. Биро

Авторы образцы говяжего мяса полученных от скотов одинакого воз
раста и веса замораживали при температуре — 40 °С а потом хранили их в 
течении 6 месяцев при температуре -5 ,  -1 5 , -20 , -3 0  °С.

Пробу брали перед хранением, а потом каждый месяц из хранилища. 
Испытали потерю сока после оттаивания, потерю варки, органолептической 
оценкой испытали число жевания и сочность, а также гистологическое со
стояние образцов. Установили,что потеря сока при низких температурах 
хранения пропорционально уменьшается, а интрацеллюлярное образование 
льда на мышцах образцов храненных при температуре —15 и —20 °С имели 
взаимоотношение с благоприятными органолептическими свойствами.

ZUSAMMENHÄNGE ZWISCHEN DEM SAFTVERLUST VON GEFROREN 
GELAGERTEM FLEISCH NACH DEM AUFTAUEN, SEINEN EIGENSCHAF

TEN NACH DEM KOCHEN UND SEINER GEWEBESTRUKTUR 
Mahfooz Goma, К■ Gyönös und Gy. Biró

Die Verfasser Hessen Fleischproben (Rostbraten) von Rindern desselben Alters 
und Gewichtes bei -4 0  C° gefrieren, und lagerten dieselben hernach 6 Monate lang 
bei Temperaturen von —5, —15, —20, —30 C°. Vor Beginn der Lagerung, sowie 
monatlich wurden aus dem Lagerungsraum Proben genommen. Sie prüften den 
Saftverlust nach dem Auftauen, den Verlust beim Kochen, mit organoleptischem 
Verfahren die Kauzahl und Safthaltigkeit, sowie den histologischen Zustand der 
Proben. Es wurde festgestellt, dass der Saftverlust der niedrigeren Lagerungs
temperatur proportional abnimmt, die intracellulare Eisbildung der dem —15 und 
— 20 C°-igen Lagerungsraum entstammenden Muskelproben aber mit den günstigen 
organoleptischen Eigenschaften zusammenhängt.

CORRELATIONS BETWEEN THE JUICE LOSSES, COOKING 
CHARACTERISTICS AND TISSUE STRUCTURE OF CHILL-STORED 

MEAT AFTER DEFROSTING 
Mahfooz Goma, K. Gyönös, G. Biró

Stewed sirloin samples of beaf of uniform age and weight had been frozen 
at -40°C, and were stored afterwards for 6 months at -5 ,  —15, -2 0  and -30°C, 
resp. Samples were taken at the beginning of, and monthly during, storage. 
Juice loss after defrosting, cooking losses as well as organoleptic chewing number 
and juiciness were tested along with the histological state of the samples. It was 
established that lower storage temperatures proportionally decrease juice losses 
and that intracellular ice formation in the samples stored at —15 and —20°C, 
resp., is related to the advantageous organoleptic characteristics.
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LES CORRELATIONS ENTRE LES PERTES DE JUS DE LA VIANDE 
CONGELÉE APRES LE DÉGEL, SES CARACTÉRISTIQUES APRES LA 

CUISSON ET SA STRUCTURE TISSULAIRE 
Mahfooz Goma, K. Gyönös, G. Biró

Les auteurs ont congelé les échantillons des beafsteaks de boeufs du merne 
ágé et poids ä -40°C et les ont ensuite stockés pendant 6 mois ä des températures 
de —5, —15, —20, —30°C. Au commencement de l’emmagasinage ainsi que pen
dant sa durée on a prélevé des échantillons chaque mois. On a exaininé la perte 
en jus aprés le dégel, les pertes de cuisson, le numéro des mácheages et la teneur 
en jus, ainsi que l’état histologique des échantillons. On a établi que la perte de 
jus se diminue en baissant la température du stockage et que la formation de la 
glace intracellulaire dans les échantillons de muscle stockés ä —15 et —20°C 
était en corrélation avec les caractéristiques organoleptiques avantageuses.
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