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Konsumenci znają i doceniają 
ich wysoką wartość odżywczą, 
dietetyczną i zdrowotną. Mimo, 

że odczucia smakowo-zapachowe w naj-
większym stopniu decydują o akceptacji 
mlecznych napojów fermentowanych 
to nie należy pomijać znaczenia i roli 
w kształtowaniu ich jakości pozostałych 
składowych atrakcyjności sensorycznej, 
do których zaliczamy: wygląd, barwę, 
konsystencję, strukturę, teksturę, lepkość. 

Coraz większe wymagania konsumen-
tów oraz duża różnorodność mlecznych 
napojów fermentowanych motywuje 
producentów branży mleczarskiej do cią-
głego ich doskonalenia oraz świadomego 
kreowania rynku produktów o najwyższej 
jakości, bo tylko takie znajdują popyt. 
Wynika stąd konieczność znajomości 
i kontroli czynników decydujących o ich 
jakości, a także poszukiwania nowych 
rozwiązań, które umożliwią zaspoko-
jenie oczekiwań, potrzeb i wymagań 
konsumentów. 

Produkcja mlecznych napojów fermen-
towanych jest procesem złożonym i nawet 
niewielkie uchybienia mogą powodować 
powstawanie wad. Właściwa selekcja 
surowca, prawidłowy dobór bakterii fer-
mentacji mlekowej, stosowanie dodatków 
najwyższej jakości, przestrzeganie reżi-
mu technologicznego oraz zapewnienie 
najwyższych standardów higienicznych 
to wymagania, których bezwarunkowe 
spełnienie stanowić będzie o cechach 
organoleptycznych i fizykochemicznych 
mlecznych napojów fermentowanych.

Podstawą produkcji napojów fer-
mentowanych jest proces ukwasza-

nia zachodzący przy udziale bak-
terii fermentacji mlekowej, których 
aktywność metaboliczna modyfikuje 
wszystkie składniki mleka i przyczynia 
się do kształtowania właściwych re-
ologicznych i organoleptycznych cech 
wyrobu istotnych zarówno z punktu 
widzenia konsumenta, jak i producen-
ta. Zachodząca pod wpływem kwasu 
mlekowego destabilizacja micel kaze-
inowych prowadzi do ich wytrącania 
w punkcie izoelektrycznym i powsta-
wania skrzepu. Przebieg koagulacji oraz 
struktura i właściwości fizyczne skrzepu 
są determinowane nie tylko parame-
trami procesu ukwaszania, ale także 
zmianami zachodzącymi w białkach 
mleka na etapach go poprzedzających. 

Szybkie schłodzenie wyrobu po osią-
gnięciu pH 4,6 ogranicza aktywność 
metaboliczną bakterii fermentacji mleko-
wej, ale nie hamuje całkowicie dalszych 
enzymatycznych przemian składników 
mleka. Zachodząca podczas chłodniczego 
przechowywania powolna proteoliza bia-
łek prowadzi do zmian w trójwymiarowej 
sieci skrzepu determinujących fizyczne 
właściwości mlecznych napojów fer-
mentowanych. Ponadto działanie czyn-
ników mechanicznych zarówno podczas 
produkcji, jak i dystrybucji (mieszanie, 
pompowanie, transport, wstrząsy) oraz 
niekorzystne warunki środowiskowe (np. 
brak ciągłości łańcucha chłodniczego) 
może przyczynić się do obniżenia sta-
bilności skrzepu wyrobów gotowych. 
Dochodzi wówczas do separacji serwatki 
i rozwarstwiania skrzepu uznawanych 
za wady. 
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Jogurt z dodatkiem preparatu enzymatycznego 
transglutaminazy Saprona TG1Y 
Jakość żywności jest definiowana jako „ogół właściwości 
produktu wiążących się ze zdolnością zaspakajania 
stwierdzonych i oczekiwanych potrzeb konsumenta”. 
Atrybutami jakości mlecznych napojów fermentowanych 
najwyżej cenionymi przez konsumentów są ich smak i zapach. 

Streszczenie:
Jedną z możliwości stabilizowania cech 
fizycznych mlecznych napojów fermen-
towanych jest stosowanie enzymu trans-
glutaminazy, którego działanie prowadzi 
do powstawania wiązań między gru-
pami amidowymi reszt glutaminowych 
i ε-aminowymi lizyny. Polimeryzacja białek 
mleka podczas reakcji enzymatycznej 
wzmacnia białkową sieć skrzepu mlecz-
nych napojów fermentowanych, przyczy-
nia się do zwiększenia zwięzłości skrzepu 
i jego odporności na działanie czynników 
mechanicznych i wahania temperatury 
podczas produkcji i przechowywania. 
Z badań, których celem była ocena wpły-
wu dodatku preparatu transglutaminazy 
Saprona TG1Y na przebieg ukwaszania 
i właściwości fizykochemiczne jogurtu 
wynika, że dodatek enzymu nie ma 
wpływu na przebieg i czas ukwasza-
nia mleka. Wyroby z transglutaminazą 
charakteryzowały się pełnym smakiem 
i gładką, aksamitną teksturą. Preparat 
enzymatyczny Saprona TG1Y może być 
wykorzystywany do modelowania cech 
jakościowych jogurtu.
Słowa kluczowe: jogurt, transglutaminaza

Yoghurt with addition of transgluta-
minase Saprona TG1Y
Summary:
One of the possibility to stabilize the 
physical properties of fermented dairy 
products is the use of transglutaminase 
enzyme which action leads to formation of 
bonds between amid groups of glutamine 
residues and ε-amine of lysine. Polyme-
rization of milk proteins during enzymatic 
reaction, strengthens the protein network 
of curd in fermented dairy beverages, 
contributes to increase in curd firmness 
and its resistance to action of mechani-
cal factors and change in temperatures 
during production and storage. Based on 
the results of the research which aimed 
to evaluate the influence of transgluta-
minase Saprona TG1Y addition on acidi-
fication and physicochemical properties 
of yoghurt, the main conclusion is that 
the enzyme addition does not influence 
the course and time of milk acidification. 
The products with transglutaminase had 
complete taste and smooth, creaminess 
texture. Saprona TG1Y enzyme can be 
used for modeling the quality of yoghurt. 
Key words: yoghurt, transglutaminase
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Najczęściej występującymi wadami 
mlecznych napojów fermentowanych są: 
nieukształtowane w pełni cechy smakowo-
zapachowe, przekwaszenie, rozwarstwie-
nie skrzepu i jego synereza, konsystencja 
zbyt luźna, twarda lub niejednorodna, 
piaszczystość, mączystość, ziarnistość. 

Jedną z możliwości kształtowania 
i stabilizowania właściwych i pożądanych 
cech jakościowych mlecznych napojów 
fermentowanych podczas procesu pro-
dukcji, ich przechowywania i dystrybucji 
jest dodatek enzymu transglutaminazy 
(TG). Polimeryzacja łańcuchów bia-
łek mleka zachodząca przed procesem 
fermentacji, w reakcji enzymatycznej 
z udziałem transglutaminazy modyfikuje 
ich funkcjonale właściwości i prowadzi 
do wzmocnienia matrycy białkowej 
wyrobu finalnego.

Transglutaminaza (protein–glutamine 
γ-glutamyltransferase) jest enzymem 
katalizującym tworzenie wiązań ami-
dowych w reakcji przenoszenia grup 
acylowych, w której donorem jest grupa 
γ-karboksyamidowa reszty glutaminy, 
a akceptorami mogą być pierwszorzędowe 
grupy aminowe w różnych związkach. 
In vivo są to grupy ε-aminowe lizyny. 
Gdy akceptorem jest wolny aminokwas, 
zachodzi reakcja przyłączania i białko 
zostaje wzbogacone o ten aminokwas. 
Reakcja z grupą aminową reszty lizyny 
związanej w białku powoduje powstawa-
nie wiązań kowalencyjnych i sieciowanie 
polipeptydowych łańcuchów białka. 
Prowadzi to do modyfikacji właściwości 
funkcjonalnych białka, ochrony grupy 
ε-aminowych lizyny przed niepożąda-
nymi zmianami. Kolejną z możliwych 
reakcji katalizowanych przez TG jest 
deaminacja reszt glutaminowych, jeśli 
w środowisku nieobecne są wolne grupy 
aminowe a akceptorem acylu jest woda.

Transglutaminaza katalizuje reakcje 
łączenia różnych amin, aminokwasów, 
peptydów zawierających lizynę, pepty-
dów zawierających glutaminę i różnych 
polipeptydów. 

Skuteczność powstawania wiązań 
sieciujących w białkach mleka przy 
udziale transglutaminazy zależy od 
dostępności reszt glutaminy i lizyny 
oraz pH i temperatury. Enzym ten 
wykazuje aktywność w zakresie pH 
5-8, z optimum przy pH 6-7 i temp. 

50°C, a resztkową przy pH 4 i 9 oraz 
w temp. 10°C. W centrum aktywnym 
zawiera grupę tiolową cysteiny. Punkt 
izoelektryczny transglutaminazy jest 
równy 8,9. Aktywność enzymu obniżają 
jony metali ciężkich (Cu2+, Zn2+, Pb2+), 
a inaktywacja może nastąpić wskutek 
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Tabela 1. Skład doświadczalnych wyrobów jogurtu po 24 godz. chłodzenia

Produkt Kwas  
mlekowy [%]

Tłuszcz 
[%]

Białko 
[%]

Laktoza 
[%]

Sucha masa 
[%]

I etap doświadczenia
J07 0,74 1,51 3,46 4,15 11,07
J03T 0,68 1,46 3,24 4,17 10,52
J12 0,88 1,42 4,12 5,55 12,63
J12T 0,87 1,42 4,13 5,56 12,71
II etap doświadczenia
J07A 0,83 0,19 3,96 4,45 10,56
J07B 0,77 0,19 3,94 4,47 10,57
J05A 0,82 0,20 3,89 4,50 10,40
J05B 0,79 0,20 3,90 4,52 10,48

Wykres 1. Zmiany kwasowości czynnej i lepkości pozornej w wyrobach jogurtu 
J12 i J12T podczas ukwaszania

Wykres 2. Zmiany kwasowości czynnej i lepkości pozornej w wyrobach jogurtu 
J07 i J03T podczas ukwaszania
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utlenienia bądź ogrzania do temp. 70°C 
przez kilka minut. 

Tranglutaminaza jest enzymem obec-
nym w organizmie ludzkim. Występuje 
w wielu tkankach i płynach ustrojowych 
wszystkich ssaków, między innymi w skó-
rze, włóknach mięśniowych, wątrobie, 
fibroblastach, leukocytach, erytrocytach 
oraz wszystkich warstwach ściany jelita 
cienkiego. Zidentyfikowana została także 
w roślinach, rybach i mikroorganizmach. 
Charakteryzuje się niską specyficznością 
substratową. Powoduje żelowanie białek 

soi, mleka, żelatyny wołowej, wieprzowej, 
drobiowej, ryb oraz miozyny. Dlatego 
istnieje możliwość wykorzystywania 
TG w wielu gałęziach przemysłu spo-
żywczego, a mianowicie w przemyśle 
mięsnym, rybnym, piekarniczym, owo-
cowo-warzywnym, mleczarskim. 

Wykorzystanie transglutaminazy 
na szeroką skalę w przemyśle spożyw-
czym rozpoczęło się od 1989 r., kiedy 
Ando i wsp. zidentyfikowali szczep bak-
terii, Streptoverticillium S-8112 (Streptover-
ticillium mobaraense), który ma zdolność 

syntezy tego enzymu. Tramsglutaminaza 
jest wydzielana do podłoża, co sprawia, 
że pozyskiwanie i oczyszczanie enzymu 
nie wymaga dezintegracji komórek bakterii 
i dzięki temu jest stosunkowo proste. 

W mleku nieogrzewanym najbardziej 
podatna na tworzenie wiązań poprzecz-
nych katalizowanych TG jest κ-kazeina, 
natomiast globularne białka serwatkowe 
w stanie natywnym są odporne na dzia-
łanie tego enzymu. Reaktywność białek 
serwatkowych można zwiększyć przez 
rozerwanie wiązań disiarczkowych i od-
słonięcie grup biorących udział w two-
rzeniu wiązań sieciujących, np. przez 
ogrzewanie. Cieplnie indukowane zmiany 
w białkach mleka zwiększają podatność 
ich na działanie enzymu z wyjątkiem 
albuminy, która tworzy taką samą licz-
bę wiązań niezależnie od ogrzewania.

Reakcje przyłączania wolnych amino-
kwasów i peptydów do białek poprzez 
wiązania kowalencyjne katalizowane 
przez TG mogą prowadzić do wzrostu 
wartości odżywczej produktu, a po-
limeryzacja białek do modyfikacji ich 
właściwości funkcjonalnych, między in-
nymi: wzrostu zdolności wiązania wody, 
tworzenia piany, lepkości, elastyczności, 
poprawy właściwości emulgujących 
i żelujących. 

W produkcji jogurtu dodatek TG 
do mleka przed fermentacją kształtuje 
moc skrzepu, jego twardość i zwięzłość. 
Międzycząsteczkowa polimeryzacja kaze-
iny indukowana przez enzym wzmacnia 
żelowanie, prowadzi do istotnych zmian 
w funkcjonalnych właściwościach białek 
mleka oraz mikrostrukturze żelu. Zmniej-
sza się wielkość porów sieci i w wyniku 
bardziej regularnie rozłożonych elemen-
tów strukturalnych skrzepu zwiększa 
się zdolność zatrzymywania wody, co 
ogranicza synerezę. Ponadto zwiększa 
się cieplna stabilność białek.

Podstawowym celem zastosowania 
transglutaminazy w produkcji jogurtu 
było wzmocnienie białkowej matrycy 
skrzepu i jego mechanicznej odporności, 
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Wykres 3. Zmiany właściwości fizykochemicznych w wyrobach jogurtu J07 i J03T 
podczas przechowywania

Wykres 4. Zmiany profilu tekstury podczas inkubacji i przechowywania wyro-
bów J12 i J12T
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poprawa tekstury z możliwością lub bez 
ograniczenia wzbogacania suchej masy. 

Cel pracy

Podjęte badania miały na celu ocenę 
wpływu dodatku preparatu transglutamina-
zy Saprona TG1Y na przebieg ukwaszania 
i właściwości fizykochemiczne jogurtu.

Materiał i metody

Materiałem do badań były wyro-
by jogurtu z mleka odtłuszczonego 
i o znormalizowanej zawartości tłuszczu 
do 1,5%, otrzymywane w Katedrze Mle-
czarstwa i Zarządzania Jakością UWM 
w Olsztynie w skali laboratoryjnej, me-
todą termostatową. Produkowano jogurt 
z dodatkiem stabilizatora w ilości 0,7%, 
0,5% i 0,3% z dodatkiem transgluta-
minazy (J07A, J07B, J05A, J05B, J03T) 
i bez (J07), oraz wyroby o wzbogaconej 
suchej masie do poziomu 12,5% odtłusz-
czonym mlekiem w proszku bez (J12) 
i z dodatkiem enzymu (J12T). Enzym 
dodawano do przygotowanego mleka 
przed fermentacją. Proces produkcji jo-
gurtu nie był modyfikowany z wyjątkiem 
wydłużenia procesu o około 1,5 godz. 
w drugim etapie badań. 

W badaniach stosowano preparat enzy-
matyczny Saprona TG1Y produkowany przez 
austriacką firmę TFI, której dystrybutorem 
jest firma P.M.T. Trading Sp. z o.o. W skład 
preparatu o aktywności enzymatycznej 
100 U/g białka wchodził enzym transglu-
taminaza (EC 2.3.2.13) i laktoza. W pro-
dukcji wykorzystywano kultury jogurtowe 
o standardowym składzie (Streptococcus 
thermophilus i Lactobacillus delbrueckii 
ssp. bulgaricus) oraz stabilizator, który 
zawierał skrobię modyfikowaną i żelatynę. 

Założony cel pracy realizowano 
w dwóch etapach. W pierwszym oce-
niano aktywność kwaszącą bakterii jo-
gurtowych podczas produkcji wyrobów 
J12, J12T, J07, J03T. W trakcie ukwaszania 
w temp. 43±1°C, w określonych odstępach 

czasu oznaczano kwasowość czynną 
(pH) i lepkość pozorną, a od momentu 
pojawienia się delikatnego skrzepu okre-
ślano profil tekstury. Gotowe wyroby 
jogurtu J12 i J12T oceniano po 3 dniach 
chłodniczego przechowywania, a jogurty 
J07, J03T po 24 godz., 3 i 14 dniach. 

W drugim etapie badań produkowano 
wyroby J07A, J07B, J05A, J05B (z mleka 
o standaryzowanym składzie przez do-
datek odtłuszczonego mleka w proszku), 
które przechowywano w temp. 5±1°C, 
przez 24 godz. oraz 7, 14 i 21 dni.

W wyrobach gotowych badano kwaso-
wość czynną, skład (wg instrukcji obsługi 
Milkoscanu FT2), lepkość pozorną przy 
użyciu reometru rotacyjnego z układem 
cylindrów S1/S lub S2/S przy stałej pręd-
kości ścinania 12 s-1, oceniano podatność 
skrzepu na synerezę metodą wirówkową 
przy 2000 obr./min przez 10 min. Wy-
konywano analizę tekstury przy użyciu 
analizatora TEXTURE ANALYSER TA.XT 
z oprogramowaniem komputerowym Te-
xture Exponent 32, testem yoghurt back 
extrusion. Jest to test ściskania skrzepu 
przy użyciu krążka o średnicy 45 mm, 

który penetrował skrzep na głębokość 
20 mm z prędkością 1 mm/s przy stałym 
obciążeniu. Mierzona siła nacisku (F1) 
określa twardość skrzepu – im większa 
wartość tym skrzep bardziej twardy, 
zwarty. Obszar pod krzywą odpowiada 
pomiarowi konsystencji (K) – im więk-
sze pole powierzchni pod krzywą tym 
bardziej gęsta, zwięzła konsystencja 
próbki. Po zanurzeniu sondy na zadaną 
głębokość, w drugim cyklu testu, nastę-
puje jej powrót do pozycji wyjściowej. 
Mierzone wartości mają wartość ujemną 
i wynikają z ciężaru próbki, która jest 
podnoszona na dolnej powierzchni krążka 
i określa siłę oporu skrzepu jaką musi 
pokonać, aby powrócić na powierzchnię. 
Im większa minusowa wartość siły (F2) 
tym spoistość, przyczepność skrzepu 
jest większa. Pole powierzchni określone 
krzywą wynika z lepkości, spoistości 
skrzepu – im pole powierzchni większe 
tym większy wskaźnik lepkości próbki (IL). 

Wszystkie doświadczalne wyroby 
jogurtu były oceniane organoleptycznie 
przez 4-osobowy zespół. Opisowa ocena 
konsumencka obejmowała charaktery-

155/2010 przegląd mleczarski

Wykres 5. Zmiany profilu tekstury podczas inkubacji i przechowywania wyrobów 
J07 i J03T
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stykę smaku, zapachu, barwy, wyglądu 
skrzepu, oceniano obecność serwatki 
na powierzchni skrzepu oraz konsysten-
cję, teksturę. Ze względu na obszerność, 
wyniki oceny organoleptycznej nie zostały 
zaprezentowane.

Wyniki i dyskusja

Wyniki uzyskane w I etapie badań 
wskazują, że dodatek enzymu nie miał zna-
czącego wpływu na aktywność kwaszącą 
użytych w produkcji bakterii jogurtowych. 
Czas trwania i dynamika fermentacji mle-
ka były bardzo zbliżone niezależnie od 
składu mleka i dodatku transglutaminazy 
(wyk. 1, 2, tab. 1). Ukwaszanie mleka 
wszystkich doświadczalnych wyrobów 
jogurtu miało podobny charakter.

Proces ukwaszania mleka można po-
dzielić na trzy fazy. W pierwszej fazie 
tempo ukwaszania jest najmniejsze. Po-
niżej pH 5,3 następuje wyraźny wzrost 
kwasowości związany z intensywnym 
wzrostem bakterii, zmniejszenie ujemne-
go ładunku micel co prowadzi do utraty 
warstewki hydratacyjnej i zwiększenia 

oddziaływania między nimi. Koagu-
lacja zaczyna być widoczna przy pH 
5,0. W zakresie pH 5,2-4,8 ma miejsce 
gwałtowny wzrost lepkości wynikający 
z agregacji cząsteczek białka. Następnie 
lepkość próbek zmniejsza się by nieco 
wzrosnąć pod koniec ukwaszania. Przy 
pH 4,8 następuje wyraźne tworzenie 
skrzepu w wyniku dalszej agregacji czą-
steczek i tworzenia trójwymiarowej sieci 
białek. Proces ukwaszania uważa się za 
zakończony, gdy pH osiągnie wartość 
co najmniej 4,6. 

W badanych próbkach pojawienie 
się delikatnego skrzepu zaobserwowano 
po 2,5-3 godz. inkubacji, przy pH 5,24-
5,44, czemu towarzyszył największy 
wzrost lepkości (wyk. 1, 2). W prób-
kach z dodatkiem stabilizatora przebieg 
zmian lepkości miał nieco odmienny 
charakter. Od momentu pojawienia się 
skrzepu lepkość jogurtu J07 i J03T sys-
tematycznie rosła (wyk. 2). Ukwaszanie 
w niniejszym doświadczeniu trwało 
4,5-5 godz. (wyk. 1, 2).

Tendencje zmian wyróżników tekstury 
podczas ukwaszania próbek z dodatkiem 

transglutaminazy (J12T, J03T) i bez (J12, 
J07) nie różniły się zasadniczo. Wraz 
z pojawieniem się oznak koagulacji 
do końca inkubacji obserwowano syste-
matyczny wzrost twardości, zwięzłości, 
spoistości skrzepu i wskaźnika lepkości 
(wyk. 4, 5). 

Z danych literaturowych wynika, że 
zmiany zachodzące w jogurcie w ciągu 
pierwszych 3 dni chłodniczego prze-
chowywania mają wpływ na ukształ-
towanie pełni cech organoleptycznych, 
właściwości fizykochemicznych oraz 
wyrównanie proporcji pomiędzy bak-
teriami jogurtowymi. 

Wyroby jogurtu J12 i J12T oceniano 
tylko po 3 dniach przechowywania. Próbki 
z enzymem w porównaniu z kontrolnymi 
charakteryzowały się nieznacznie więk-
szą twardością skrzepu, bardziej gęstą, 
spoistą konsystencją oraz wyższą war-
tością współczynnika lepkości (wyk. 4). 

Bardziej zauważalne zmiany zaob-
serwowano w smakowitości jogurtów 
z TG. Smak i zapach tych wyrobów był 
lekko kwaśny, czysty, typowy dla jogurtu 
a tekstura gładka. Próbki kontrolne były 
bardziej kwaśne, lekko szorstkie, tekstura 
lekko piaszczysta. Konsystencja próbek 
z i bez enzymu była zbyt gęsta i lepka. 

W wyrobach jogurtu zarówno z dodat-
kiem mleka w proszku, jak i stabilizatora 
po 24 godz. chłodzenia nie stwierdzono 
wyraźnych różnic w poziomie składników 
(tab. 1) i kwasowości wyrobów z trans-
glutaminazą i bez (wyk. 1, 3). Lepkość 
pozorna jogurtu była nieznacznie wyż-
sza w próbkach z enzymem (wyk. 1, 3), 
przy czym wartość jej zmniejszała się 
podczas przechowywania wyrobów ze 
stabilizatorem (wyk. 3). 

Analiza tekstury wyrobów jogurtu 
z pierwszej części doświadczenia J07, J03T 
wskazuje na wyższe wartości ocenianych 
wyróżników, gdy dodatek stabilizatora 
wynosił 0,7%. Przy ponad dwukrotnie 
większej dawce stabilizatora maksymalna 
siła nacisku, na przestrzeni całego okresu 
przechowywania, była wyższa o 0,62-
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0,83 N. Konsystencja tych próbek była 
bardziej gęsta i zwięzła niż wyrobów 
z TG, a instrumentalnie określona jej war-
tość wynosiła, odpowiednio: 35,35-39,07 
i 42,27-48,21 N·s. Spoistość i przyczep-
ność skrzepu były porównywalne dla obu 
rodzajów wyrobów (wyk. 5). 

W ocenie organoleptycznej konsy-
stencja próbek zawierających większy 
poziom stabilizatora została uznana za 
zbyt twardą, galaretowatą, typową raczej 
dla skrzepu żelatynowego. Wyroby z 0,3% 
dodatkiem stabilizatora oraz enzymem 
charakteryzowały się wyraźnie jogurto-
wym smakiem i zapachem oraz aksamit-
ną delikatną teksturą i jednolitą i gęstą 
konsystencją. Na podstawie wyników 
tej części pracy można wnioskować, że 
stosując transglutaminazę możliwe jest 
ograniczenie poziomu suchej masy i dawki 
stabilizatora bez negatywnego wpływu 
na atrakcyjność sensoryczną jogurtów. 

W drugiej części badań otrzymywano 
wyroby jogurtu J07A, J07B, J05A i J05A3, 

w których różnicowano zarówno dawkę 
stosowanego stabilizatora, jak i preparatu 

enzymatycznego. Skład i kwasowość 
wyrobów były bardzo zbliżone (tab. 

Tabela 2. Zmiany kwasowości, podatności na synerezę, i wyróżników tekstury 
doświadczalnych wyrobów jogurtu podczas przechowywania

Produkt Czas prze-
chowywania

Kwasowość 
czynna pH

Ilość ser-
watki [%]

Siła nacisku 
[N]

Dystans 
[mm]

J07A

24 godz. 4,36 14,1 3,274 10,806
7 dni 4,26 9,4 3,514 13,478
14 dni 4,25 9,2 4,217 13,138
21 dni 4,28 5,9 4,2 12,421

J07B

24 godz. 4,41 8,9 3,032 14,081
7 dni 4,31 6,8 3,461 11,758
14 dni 4,23 7,1 3,897 13,273
21 dni 4,25 8,8 3,818 13,678

J05A

24 godz. 4,41 25,8 2,861 11,526
7 dni 4,32 12,8 3,226 12,966
14 dni 4,28 10,2 3,335 13,366
21 dni 4,30 10,4 3,544 12,701

J05B

24 godz. 4,39 13,3 2,94 11,966
7 dni 4,30 11,7 3,645 13,673
14 dni 4,26 8,4 3,799 12,841
21 dni 4,27 9,8 3,851 13,781

J07
24 godz. 4,33 - 2,907 8,794

3 dni 4,31 - 2,726 9,231
14 dni 4,28 - 3,198 8,574
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1, 2). Podczas przechowywania, przez 
okres 21 dni, kwasowość wszystkich 
wyrobów systematyczne zwiększała 
się. pH próbek obniżyło się o 0,08-
0,16 jednostki (tab. 2). Na podstawie 
ilości wydzielonej podczas wirowania 
serwatki można stwierdzić, że najwięk-
szą zdolnością wiązania wody (ilość 
serwatki – 6,8-8,9%) i stabilnością tej 
cechy charakteryzowały się wyroby 
jogurtu z dodatkiem 0,7% stabilizato-
ra i mniejszym poziomem preparatu 
enzymatycznego J07B, a największą 
podatnością na synerezę (ilość serwatki 
25,8-10,2%) próbki J05A zawierające 
0,5% stabilizatora i większą dawkę TG 
(tab. 2). Przyczyną większej separacji 
serwatki w wyrobach J05A była nieznacz-
nie mniejsza moc i zwięzłość skrzepu 
w porównaniu z pozostałymi (wyk. 6). 

Z analizy profilu tekstury wynika, że 
zmiany zachodzące podczas całego okre-
su przechowywania prowadzą do wzrostu 
twardości, zwięzłości i spójności skrzepu 
jogurtu wszystkich badanych wyrobów. 
Jednakże, wartości tych zmian zależa-
ły od poziomu stabilizatora i enzymu 
(wyk. 6, 7). 

Z wykresu profilu tekstury wyrobów 
J05B i J07B, w produkcji których stosowa-
no taką samą ilość enzymu, wynika, że 
zwiększenie dawki stabilizatora nie miało 
wpływu na cechy jakościowe tych próbek. 
Zwięzłość i spoistość skrzepu tych wy-
robów, ich konsystencja i współczynnik 
lepkości były porównywalne (wyk. 7). 

Spośród jogurtów badanych w tym 
układzie doświadczenia wyróżnić można 
próbki J05B. Ich walory organoleptyczne 
zostały ocenione najwyżej. Charakte-
ryzowały się zwięzłą, jednolitą, gładką 
konsystencją, delikatną, aksamitną tekstu-
rą, wyrazistym, ale łagodnym smakiem. 

Wyniki tej części pracy potwierdzają 
spostrzeżenia poczynione w pierwszej 
części pracy, że przy zastosowaniu tans-
glutaminazy istnieje możliwość obniżenia 
poziomu dodatków wzbogacających su-
chą masę mleka i dawki stabilizatora, co 
wiąże się ze zmniejszeniem zawartości 
węglowodanów i kaloryczności jogurtów.

Podsumowanie

Uzyskane wyniki badań w niniejszej 
pracy wskazują na brak różnic w czasie 

i przebiegu ukwaszania, w tendencji 
zmian lepkości i profilu tekstury pró-
bek z transglutaminazą i bez podczas 
inkubacji. Dlatego, stosowanie enzymu 
w produkcji jogurtu metodą termostatową 
nie wymaga modyfikacji wyposażenia 
linii technologicznej. Ponadto, można 
przypuszczać, że nie spowoduje trudności 
technologicznych na etapie chłodzenia, 
mieszania i pakowania wyrobu gotowego 
w produkcji jogurtu metodą zbiornikową.

Wyniki przeprowadzonych badań 
(również nieopublikowanych) wskazu-
ją, że cechy organoleptyczne wszyst-
kich doświadczalnych wyrobów jogurtu 
z dodatkiem preparatu enzymatycznego 
transglutaminazy były oceniane wyżej 
niż wyrobów bez enzymu, co powinno 
zwrócić uwagę producentów jogurtu, 
gdyż atrakcyjność sensoryczna tych 
produktów ma dla konsumentów zna-
czenie zasadnicze. 

Wykorzystanie preparatu enzyma-
tycznego transglutaminazy w produkcji 
jogurtów rozszerza możliwości kształ-
towania cech jakościowych tych pro-
duktów. Istnieje możliwość obniżenia 
dodatku stabilizatora i przejęcia jego 
niektórych funkcji w modelowaniu cech 
organoleptycznych i reologicznych przez 
transglutaminazę. Ponadto, mniejsza ilość 
dodatków stabilizująco-zagęszczających, 
to niższa kaloryczność wyrobu finalnego.  

Obserwacje poczynione podczas 
powadzonej oceny fizykochemicznej 
wyrobów doświadczanych sugerują 
zasadność stosowania transglutaminazy 
w produkcji jogurtu metodą zbiorniko-
wą. Uzasadnienie tych przypuszczeń 
wymaga dalszych badań.

Przeprowadzone badania miały cha-
rakter pilotażowy i będą kontynuowane.
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