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Abstract
The possibility to optimize the emulsifying process in cooked sausages production using dry

collagen preparation derived by mechanical way was examined. Three samples from pork meat were
made – a sample without using dry collagen preparation and two samples with different amount of
collagen preparation.

Physical, chemical, textural and mechanical analyses were taken. Experimental data show that the
addition of the collagen preparation has a major influence on water holding capacity and the water
content of the finished product. The comprehensive analysis of the results shows that the use of
collagen preparation from pork skins favorably affects the emulsification process. The optimal amount
of collagen preparation that can not lead to deviations in the organoleptic characteristics of the product
was determined.
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Въведение
Варените малотрайни колбаси са широко

разпространени в световен мащаб хранителни
продукти с различни религиозни и географски
културни специфики. Въпреки това, провокирани
от глобалната конкуренция в сектора,
месопреработвателите търсят възможности от
една страна за повисок марж на печалбите [1, 9,
30] и от друга страна – постигането на
определени диетични предимства на готовите
продукти [4, 14, 15, 17]. Ето защо, проучването
на подходящи добавки, които могат да
предоставят определени технологични

предимства като намаляване на разходите за
месни суровини, подобрено водозадържане и
емулгиране на пълнежната маса, намаляване на
енергийната стойност, съдържанието на
холестерол, сол [6, 24, 13, 30], фосфати [28, 16,
15] и др. са под непрекъснат иновационен
интерес.

В технологично отношение пълнежната маса,
предназначена за производството на варени
малотрайни колбаси не е истинска емулсия, а
тестоподобна маса, представляваща двуфазна
система, съставена от мастни глобули, включени
в матрица, изградена от белтъци, които са
разтворени в солов разтвор (непрекъсната фаза)
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[18]. В непрекъснатата фаза, която наподобява
вискозен флуид или ексудат [8], са диспергирани
и неразтворими белтъци, съединителнотъканни
образувания, месни частици и др. Мастните
глобули са диспергирани във вискозната маса
благодарение на формирането на протеинов
филм, чиито хидрофилни групи са ориентирани
по посока на водната фаза, а хидрофобните групи
по посока на липидната фаза. Макар и все още да
съществуват противоречия по отношение на
механизмите на стабилизиране на месната
емулсия [23], то без съмнение е фактът, че
месните протеини са ключов фактор, действащ
като естествен емулгиращ агент в месната
емулсия [5, 2].

Колагенът има важна роля за формирането на
консистенцията на варени малотрайни колбаси
като съдейства за увеличаване на способността
на белтъчната матрица да задържа вода [7].
Въпреки, че не се разтваря в месния прат, той
заедно със солоразтворимия миозин обгръща
мастните частици по време на процеса на
раздробяване, което води до повискозна и
стабилна емулсия.

Оптималното количество на добавения
колаген може да се използва за подобряване на
структурата на готовия продукт и оптимизиране
на производствените добиви, благодарение на
желиращите и водозадържащите му свойства [22,
25, 29, 20, 19, 27].

Цел на настоящата работа е да се изследва
възможността за оптимизиране на процеса
емулгиране при производството на варени
малотрайни колбаси чрез използването на сух
колагенов препарат, получен от свинска кожа
чрез механичен метод.

Материали и методи
Приготвяне на варен малотраен колбас

„Боквурст“.
За провеждане на експеримента са

произведени 3 проби (A, B и C) варен малотраен
колбас „Боквурст“ по стандартна рецептура, в
които е добавено съответно 0, 2,5, 5,0%
колагенов препарат. Към проба B и C е добавено
допълнително количество вода спрямо проба A,
съответно 7,5 и 15,0%. Използваните месни
суровини са свински шол и свинска сланина.
Използваният колагенов препарат, предоставен
от екип от университет Анхалт, Бернбург,
Германия, е добит по механичен път от свински
кожи и има следните показатели  водно
съдържание 2,50 ± 0,10% и съдържание на
мазнини 3,79 ± 0,09%. Колбасите са напълнени в
овчи тънки черва.

Определяне на pHстойност
За измерване на pHстойността на месните

суровини, пълнежната маса и готовите продукти
от трите проби е използван рН метър WTW
Multiline P4 (WTW GmbH, Germany).

Определяне на водното съдържание
Водното съдържание на пълнежните маси и

готовите продукти от трите проби е определено
по метода на сушене до постоянна маса при
105ºC [3].

Определяне на водозадържащата способност
Измерена е водозадържащата способност на

месните суровини, пълнежната маса и готовите
продукти от трите проби по метода на Grau &
Hamm [10].

Определяне на съдържанието на мазнини
Измерено е съдържанието на мазнини на

готовия продукт от трите проби по метода на
Soxhlet чрез система за екстракция Büchi 810
(Büchi Labortechnik, Switzerland), (AOAC, 1990).

Определяне на стабилността на емулсията
Измерена е стабилността на емулсията на

пълнежната маса по модифицирания метод на
Hughes et al. (1997) [12].

За целта от предварително приготвена средна
проба се претеглят 20 ± 0,1g пълнежна маса и се
поставят в центрофужна епруветка. Пробата се
центрофугира на центрофуга (Rotofix 32, Hettich
– Zentrifugen, Germany) при 3000 об. за 20
минути. Претегля се масата на отделената
течност. Същата проба се загрява при
температура 90ºС до достигане на температура в
центъра 72ºС (около 10мин.). Пробата се
центрофугира отново при 3000 об. за 5 минути.
Претегля се масата на отделената течност.
Масата на отделената течност е параметърът,
който характеризира емулсионната стабилност.
Тя се изчислява по следния начин:

ЕС (%)=100% ( , където:.100%)
a
b

a – количеството на отделена течност след
двете центрофугирания g.

b – първоначално тегло, g.
Определяне на структурномеханичните

свойства
Определяне на силата на проникване 

Отчетена е силата на проникване чрез
пенетрометър (PHIALGMK007,
VEBFeinmessDresden, Germany) като част от
изследванията на структурномеханичните
свойства на пълнежната маса и пробите готови
продукти. За целта пробите готов продукт се
нарязват на кубчета с размери 20/20/20mm. За
измерване силата на проникване в пълнежната
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маса, същата бива поставена в подходящ съд за
осъществяване на контакт между изпитващото
тяло и пробата. В началото на теста пробата се
поставя така, че да докосва изпитващото тяло.
Изпитващото тяло за готовите продукти е под
формата на конус, а за пълнежната маса под
формата на полусфера. Силата на проникване се
измерва в N/cm2 и се изчислява с помощта на
следната формула:

PF = , къдетоG

d.π. .htan (α2)
G – маса на изпитващото тяло, g.
d – диаметър на конуса, m
h – дълбочина на проникване, m
– ъгъл на конуса, ºα

Определяне на твърдост и лепливост –
Изследвани са необходимата сила на срязване за
единица площ от изследваната проба, като
елемент от структурномеханичните свойства,
характеризиращи твърдостта на пробите колбаси
(A, B, и C), както и лепливостта на пълнежните
маси. За целта е използван текстурен анализатор
TAXT.Plus (Stable Micro Systems, Surrey, GB).
Изследваните проби са съхранявани при
температура 4ºС до момента на анализа. Пробите
са оформени във вид на кубчета със страна 20
mm, като обвивките на готовите продукти
предварително се отстраняват. След това пробата
се разрязва като се отчита силата, необходима за
извършването на този процес. Разрязването на
пробата започва, едва когато тя е първоначално
притисната между режещата част и основата,
върху която е разположена. За анализ на
структурномеханичните свойства на готовите
варени малотрайни колбаси е използван режещ
механизъм с форма на гилотина при следните
параметри: предварителна скорост – 2mm/s,
скорост на срязване – 2mm/s, обратна скорост –
2mm/s, начална сила  2×g, дистанция – 30mm.
Началният момент на рязане на пробата е когато
силата има стойност над 0,1N, което отговаря на
силата необходима за притискането й от
режещата част на апаратурата преди самото
разрязване. Площта, заключена между кривата и
абсцисата, отговаря на работата, необходима за
разрязване на пробата.

При измерване на лепливостта на пълнежната
маса изпитващото тяло е под формата на
окръжност. След първия контакт на тялото с
пробата, то прониква на предварително зададена
дълбочина от 5 mm. Следва престой от 5 s, след
което то се изважда. Скоростта на проникване и
изваждане на изпитващото тяло е 1 mm/s.

Отчитат се силите, необходими за проникване на
тялото в пробата, както и тези, необходими за
изваждането на тялото, по които се съди за
свойството лепливост на пълнежната маса.

 Определяне на акустични свойства
Измерен е индексът „хрупкавост” като една от

важните сензорни характеристики на
изследваните варени колбаси. Измерването е
извършено съгласно метода, описан от Schnäckel
et al. (2012) [26], като за целта е използван
анализатора на текстура от гореописаните опити,
който е снабден с микрофон, записващ звука при
разрязването на продукта. За да може опитът да
имитира в максимална степен отхапването на
продукта от консуматора, преди анализа
обвивката на колбаса не се отстранява. За
хрупкавостта се съди по dB (SPL=Sound pressure
level).cm и броя на пиковете на възпроизведения
при разрязване на пробата звук. Параметрите на
провеждане на анализа са следните:
предварителна скорост – 1 mm/s, скорост на
срязване – 1 mm/s, обратна скорост – 2 mm/s,
начална сила  2×g, дистанция – 30 mm.

Резултати и обсъждане
Получените резултати от изследването на

трите проби пълнежна маса за определяне
промените в pHстойността, водното
съдържание, водозадържащата способност и
емулсионната стабилност са представени на
фиг.1

Фиг. 1. Водно съдържание, водозадържаща
способност и емулсионна стабилност на

пълнежна маса

От данните, посочени на фиг.1, е видно, че
добавката на колагенов препарат оказва влияние
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върху всички изследвани показатели. С
нарастването на количеството на колагена в
изследваните проби нараства и стойността на pH
в трите проби (p<0.05). Това увеличение може да
бъде отдадено на pHстойността на колагеновия
препарат (7,88), както и на завишеното
количество вода при проби B и C. Колагенът
оказва своето влияние и върху водозадържащата
способност на пълнежната маса на трите проби
(p<0.05) и тя нараства пропорционално с
увеличаването на количеството на добавения
препарат, въпреки завишеното количество на
добавената вода спрямо контролната проба. Тази
зависимост съвпада с резултатите, получени от
Prabhu & Doerscher, 2000 [21], като опитните
данни я потвърждават. Колагенът притежава
силно изразени хигроскопични свойства и по
този начин добавената вода остава свързана в
пълнежната маса в поголяма степен, отколкото в
контролната проба. Тези резултати
потвърждават и порано установената от Pereira
et al., 2011 [19] обратно пропорционална връзка
между загубите при термична обработка и
количеството на добавения колаген. Те също
установяват, че емулсионната стабилност
нараства. Колагенът не участва директно в
процеса на емулгиране поради своята
неразтворимост. Колагеновите молекули биват
инкорпорирани във водната фаза вероятно чрез
вплитането на колагена в мрежата на
миофибрилярните протеини. Емулсионната
способност на пълнежната маса съществено се
влияе от добавката на колагенов препарат
(p<0.05) и при проба C тя достига максималната
си стойност от 100%.

Добавянето на колагеновия препарат оказва
влияние върху физикохимичните характеристики
и на готовия продукт (табл.1).

Таблица 1.
Физикохимични характеристики на готов

продукт
Показател: Проба

A
Проба
B

Проба
C

1. pHстойност 6,11 ±
0,01a

6,19 ±
0,01b

6,20 ±
0,01b

2. Водно
съдържание, %

63,03 ±
0,41a

64,41 ±
0,01b

65,04 ±
0,08c

3.
Водозадържаща
способност, %

50,53 ±
0,71a

56,80 ±
0,81b

60,17 ±
0,57c

4. Съдържание на
мазнини, %

26,41 ±
0,10a

26,12 ±
0,09b

25,81 ±
0,11c

5. Рандеман, % 90,42 91,57 91,64

От тях се вижда, че с увеличаване на
количеството добавен колагенов препарат се

наблюдава повишаване стойността на pH
(p<0.05). Причините за повишаването на
стойността могат да бъдат търсени отново в
pHстойността на колагеновия препарат (7,88),
както и в допълнителното количество вложена
вода в проби B и C. Едновременното действие на
двата фактора обяснява нарастването с 0,080,09
единици.

Водното съдържание и водозадържащата
способност на пробите с добавка на колаген са
повисоки от тези на контролата, като
найвисоките стойности се наблюдават при проба
C. Допълнителното количество, вработено в
двете проби, води до значимо нарастване на
стойностите на изследваните показатели. За
способността на колагена да задържа вода и да
подпомага емулгирането при производството на
варени малотрайни колбаси свидетелства и
рандеманът на готовия продукт – той расте с
повишаване количеството на вложения препарат.
Съдържанието на мазнини намалява с
увеличаването на количеството добавен
колагенов препарат и вода (p<0.05). Такава
зависимост е установена и от Hughes et al., 1999.
Това позволява получаването на продукт,
отговарящ на изискванията на нарастваща част от
потребителите на месни продукти [11].

На фиг.2 са представени данните от тестовете
за лепливостта на пълнежните маси на трите
проби като част от структурномеханичните
изследвания.

Фиг. 2. Лепливост на пълнежна маса

Друг интересен момент от проследяването на
влиянието на колагена е определянето на
текстурните свойства на пълнежната маса и
поспециално свойството й лепливост.
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Установено е нарастване на стойността на силата
на проникване в пробите с добавянето на
колагенов препарат, като найвисоки стойности
са определени при проба C (p<0.05). Тези данни
сочат за поуплътнена структура на пълнежната
маса. Силата на изваждане има найголяма
стойност при проба C като разликата е
статистически значима. Понеплътната структура
на контролата спрямо пробите с колаген е
причина за установената помалка сила на
прилепване. Допълнителното количество вода в
проби B и C не води до понижение на
стойностите на показателя лепливост, напротив –
те нарастват. Поуплътнената структура на
пълнежната маса осигурява подобър контакт на
месната маса с изпитващото тяло, а това води до
нарастване на усилието, необходимо за
изваждане на работното тяло от пълнежната
маса.

На фиг. 3 са представени стойностите за
силата на проникване при пълнежните маси и
готовите продукти от трите проби.

Фиг. 3. Сила на проникване на пълнежна маса
и готов продукт

Експерименталните данни за силата на
проникване сочат ясно (p<0.05), че използваният
колагенов препарат съдейства за получаване на
потвърда и плътна структура при влагането му в
проби B и C. Вероятно вплитането на
колагеновите молекули в мрежата на
миофибрилярните белтъци причинява
уплътняване на белтъчната система, която
позволява и здравото свързване (имобилизиране)
на водата в продукта. Термичната обработка на
пълнежната маса се съпровожда с промени в
молекулата на колагена. При температури над
63ºС65ºС протичат хидролизни и

денатурационни промени, свързани с
трансформирането на колагена в желатин.
Желатинът подобрява процеса на гелобразуване
при оформяне структурата на готовия продукт.

На фиг. 4 са представени стойностите за
твърдостта и „хрупкавостта“ на готовите
продукти.

Фиг. 4. Твърдост и хрупкавост на готов продукт

Тези параметри са отчетени чрез текстурен
анализатор. Стойностите за твърдостта от това
изследване отново потвърждават резултатите за
положителния ефект от влагането на колагеновия
препарат, получени от гореописаните
експерименти. Проведен е анализ на акустичните
характеристики на готовите продукти за
проследяване на показателя хрупкавост – важен
признак на продукта за консуматора. Отчетените
данни за нивото на звуковото налягане
индикират ясно (p<0.05), че проби B и C имат
посилно изразен показател „хрупкавост“. т.e. те
предизвикват появата на посилен звук при
отхапване. Това може да бъде обяснено с
модифицираната структура на пробите,
произведени с добавка на колагенов препарат.
Уплътнената структура оказва влияние и върху
акустичните характеристики на готовия продукт.
Отчетените пикове при регистриране на нивото
на звуковото налягане са найзначими при проба
C (табл.2).

Таблица 2.
Акустични характеристики на готов продукт

Показател: Проба A Проба B Проба C
Хрупкавост,
dB(SPL).cm

29,341 ±
0,201a

33,590 ±
0,431b

44,004 ±
0,778c

Брой на пиковете 34,400 ±
0,64a

35,600 ±
1,05b

69,600 ±
0,79c
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Тяхното найголямо количество при проба C
означава, че през целия период на отхапване на
пробата процесът е съпроводен от типичния звук,
а не от моментното му наличие в началото или
края на отхапването.

Заключение
Анализът на получените резултати от

проведените изследвания потвърждава влиянието
на добавения колагенов препарат върху
физикохимичните и органолептични показатели
при производството на варени малотрайни
колбаси. Препаратът влияе положително върху
водозадържащата способност на пълнежната
маса и готовия продукт. Допълнителното
количество на вложената вода не води до
отделяне на желе в готовия продукт.
Стойностите на показателя лепливост нарастват с
увеличаване количеството на добавения
колагенов препарат. Установено е влиянието на
колагена върху стабилността на емулсията, като
тя достига 100% при влагане на препарата в
количество 5%. Стойностите за рандемана на
готовия продукт нарастват с нарастващото
количество на вложения колаген, което е добра
предпоставка за използването му при
оптимизирането на производствените разходи.
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