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DDnešní nároky spotřebitelů na kva-
litu prodávaného masa, jeho ne-
závadnost (např. kontrolou BSE),

kulturu prodeje a maximální finaliza-
ci v jeho opracování se trvale zvyšují.
Klade se stále větší důraz na prodlou-
žení jeho údržnosti bez použití ra-
zantních konzervačních metod, jako
je tepelné zpracování, zmrazování
nebo dávkování různých aditiv. Vyža-
duje se především hygienické balení
porcovaného masa, jeho ochrana
proti dodatečné kontaminaci v celém
logistickém řetězci při manipulaci,
transportu a skladování, tj. od bourá-
ní masa až po uložení v chladničce
spotřebitele, dále eliminace uvolně-
ných masových šWáv, zábrana ztráty

vody difuzí vodní páry a nežádoucí
barevné změny.
Pro zákazníka jsou určitým indikáto-
rem o stavu masa probíhající oxi-
dačně-redukční pochody, projevující
se změnou jeho zabarvení. Barva sva-
loviny červeného masa (hovězí, vep-
řové) se vyskytuje ve třech variantách.
Cihlově červená, podmíněná přítom-
ností respiračního pigmentu myoglo-
binu, dále šarlatově červená, vzniklá
jeho oxidací za dostatečného přístupu
kyslíku a tvořící oximyoglobin, zatím-
co methylglobin vyvolaný nedosta-
tečnou oxidací za nízkého parciální-
ho tlaku udílí masu nežádoucí, irever-
zibilní hnědavé zabarvení. Pro barvu
baleného masa, zákazníky individuál-

ně preferovanou, je tedy rozhodující
propustnost nebo zábrana prostupu
kyslíku do obalu, která je dána vhod-
ným výběrem obalových materiálů
a technikou balení, zatímco u bílého
masa (drůbež, ryby) se tyto barevné
změny neprojevují a kyslík má zde
pouze negativní vliv na obsažené tu-
ky. Vedle působení kyslíku má však
vliv na kvalitu masa, projevující se
nežádoucím vzhledem, například
i přítomnost vodních par.
Balení porcovaného masa je však
i přes snahu o minimalizaci spotřeby
obalových materiálů poměrně ná-
kladnou operací, ještě akceptovatel-
nou v případě aplikace zatím nejvíce
rozšířené metody (miska+fólie) a před-
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stavující 3 – 5 % z celkové hodnoty
zboží, která je však podstatně vyšší
u progresivních a perspektivních způ-
sobů vakuového balení nebo zvláště
v řízené atmosféře (často více než
10 %). Základním předpokladem
optimálních podmínek balení masa je
vždy jeho maximální jakost, dobré
vychlazení, kondicionace (pH, částeč-
ná vyzrálost) a minimální kontaminace
mikroorganizmy. Zvolená technologie
balení masa hraje pak rozhodující roli
v zachování jeho kvalitativních vlast-
ností spolu s prodloužením trvanlivos-
ti. V zásadě je možno rozlišovat násle-
dující základní postupy:

Balení prosté

JJedná se o způsob balení porco-
vaného masa do sáčků, přířezů
fólie, ale hlavně na podložní

misky s přebalem fólií tzn. bez eva-
kuace nebo modifikace složení vzdu-
chu uzavřeného obalu. Tato techno-
logie krátkodobého balení pouze svo-
jí ochranou funkcí snižuje riziko se-
kundární kontaminace obsahu a nijak
neovlivňuje jeho údržnost, která do-
sahuje od uložení v prodejně ke spo-
třebě zákazníkem často pouze 3 – 4
dnů. Pozitivně ji ovlivňuje jakost ma-
sa a jeho biochemický stav, ale také
stabilita skladovací teploty, protože
její kolísání vede ke kondenzaci vod-
ní páry na vnitřních stěnách obalu.
Spolu s uvolněnou šWávou pak mace-
rují povrch masa, který se stává
nevzhledným a kazící se šWáva (zvláš-
tě u misek bez absorpční schopnosti)

zkracuje trvanlivost balíčků. Výpar
z čerstvého masa s obsahem asi
75 % vody způsobuje v kryptosféře
obalu vysokou relativní vlhkost, která
v případě nepropustnosti fólie pro
vodní páru podporuje rozvoj mikro-
organizmů a je hlavním iniciátorem
znehodnocení baleného masa. Proto-
že v praxi je často obtížné zachovat
celý chladírenský řetězec bez výkyvů
teploty, je určitým řešením tohoto sta-
vu aplikace „antiorosovacích“ fólií,
které zabraňují tvorbě kapilární
kondenzace a vytvářejí na jejich po-
lárním povrchu rovnoměrný film fixo-
vané vody.

Misky stále populární

UU technologie prostého balení do-
minuje aplikace podložních mi-
sek s přebalem vhodnou fólií,

která vytvořila předpoklad mechani-
zovaného postupu a stala se v součas-
né době nejrozšířenějším způsobem
balení masa a masných výrobků. Po-
užívané podložní misky zajišWují funk-
ci úložnou a manipulační, přičemž
jejich nosnost musí být úměrná hmot-
nosti adjustovaného zboží a transpa-
rentní fixační fólie pak plní úlohu
ochrannou, komunikativní a pre-
zentační, umožňující přímý vizuální
kontakt zákazníka s obsahem. Pod-
ložní misky musí vzhledem k přímé-
mu styku s potravinami vyhovovat
i po stránce hygienické a měly by na-
víc zabezpečit pohlcování uvolně-
ných šWáv, které jsou zmíněným vhod-
ným substrátem pro množení mikro-

organizmů. Celosvětová spotřeba
všech typů podložních misek je ob-
rovská a má i přes zavádění moder-
nějších způsobů balení porcovaného
masa trvale vzestupný trend odbytu.
I přes značnou materiálovou různoro-
dost těchto misek zaujímají domi-
nantní postavení na trhu stále pod-
ložní misky z expandovaného po-
lystyrenu (EPS). Ty se dnes vyrábějí
v řadě variant – od klasických vakuo-
vě tvarovaných misek z lehčené PS
fólie až po drenážní či bariérové,
s variabilními rozměry, kterými se při-
způsobují balenému zboží a vyzna-
čují se nejen vynikajícími funkčními
vlastnosti, ale v případě jednodu-
chých typů i přijatelnou cenou. K ba-
lení čerstvého porcovaného masa
jsou nejvhodnější verzí absorpční
(drenážní) misky, bu\ s vnitřní vlož-
kou savého materiálu (buničina, dře-
vovina), které perforovaným dnem
odsávají přebytek šWáv, nebo pouze
volně vložkované „poduškou“ z pri-
márních vláknin. Poslední a zatím
nejdokonalejší variantou drenážních
misek jsou monomateriálové produk-
ty Top tray plus fy Huhtamaki nebo
obdobné výrobky Linstar fy Linpac aj.
Kónický tvar misek umožňuje jejich
úsporné skladování ve stozích,
z nichž se dají bez problémů automa-
ticky odebírat a jejich jasné, atraktiv-
ní barvy signalizují vysokou kvalitu
baleného masa.
Určitého rozšíření v této oblasti do-
znaly i misky z polypropylenu případ-
ně i lehčeného s obdobnou technolo-
gií výroby. Novinkou je pak výchozí
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V˝roba papÌrov˝ch obal˘
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PP fólie ecoterm, která se svojí vyso-
kou transparencí a brilantním leskem
plně vyrovná fóliím PET při podstatně
nižší objemové hmotnosti, vysoké
mechanické odolnosti a zpracova-
telnosti všemi běžnými technikami.
Výrobky z PP jsou recyklovatelné
a bezproblémově spalitelné a eventuál-
ní přídavek škrobových master batch
umožňuje jejich bio-degradaci, příz-
nivou pro životní prostředí. Je rovněž
možno uvést misky z PET, PVC,
pigmentovaného PS a také zatím ce-
nově nedostupné misky z biodegra-
dovatelných polymerů. Z výrobků lig-
no-celulózové báze jsou to především
misky vyrobené nasávací technikou
z primárních vláknin, které se nyní
v posledním stádiu vývoje ještě dále
povrchově upravují například vhod-
nými disperzemi nebo natavenou ba-
riérovou fólií atd.
Všechny uvedené typy podložních
misek vytvářejí pouze nosnou část
obalu, který komplexně dotváří až po-
užitá plastová fólie, která zboží pře-
balí s fixací na dně nebo natavením
na okrajích opatřených termoplastick-
ým nánosem. Použitá fólie musí vyka-
zovat optimální propustnost pro plyny
a vodní páru. Dnes se nejčastěji po-
užívají stretch fólie z kopolymerů ety-
lenvinylacetátu, které jsou vysoce
transparentní a dokonale se vypínají
kolem baleného zboží a již z mnoha
důvodů téměř nahradily dříve použí-
vané smrštitelné fólie. K balení porco-
vaného masa na těchto miskách se
používá řada zařízení od nejjedno-
dušších typů s nízkým výkonem a ur-

čených pro malé provozy až po vyso-
ce produktivní automaty.

Vakuové balení

TTento postup oproti prostému bale-
ní má výhodu v prodloužení
údržnosti masa, která za předpo-

kladu vysokého stupně jeho jakosti
a minimální kontaminace mikroorga-
nismy je dána hloubkou evakuace
a stabilitou vytvořeného podtlaku. Při
nedostatečných bariérových vlastnos-
tech použité nevhodné fólie pro va-
kuové balení dochází k difuzi CO2,
který má lepší prostupnost než kyslík,
z obalu, a tím ke snížení efektu va-
kua. Proto se používají vícevrstvé la-
mináty typu PA/PE a k dosažení vyš-
ších bariérových vlastností pak fólie
například ve složení: etylenvinylalko-
hol/ lakovaný PVSL/ lakovaný po-
lyakrylnitril nebo PET/ SIOx /PE či
PA/PVDC/LDPE, PVC/EVOH/EVA aj.
Tyto lamináty mají tloušWku až 0,3
mm, jsou vysoce odolné, čímž chrání
zboží před mechanickými vlivy a pro
nízkou propustnost plynů udržují až
99 % vakua. Vakuové balení masa je
v principu známý systém skin-pack,
používaný v obalové technice, u ně-
hož podložka (různé typy misek či va-
kuově tvarovaný přířez fólie stejného
charakteru) se vzájemně po ohřevu
krycí fólie obvodově tepelně spojí
a při vytvoření vakua přesně kopíruje
tvar baleného produktu. Čas ohřevu
je mimo jiné limitován možným vzni-
kem bariérových změn fólie nebo
koagulací povrchu masa, a proto mu-
sí být balené maso dobře vychlazené
a na povrchu suché a rovněž i obal
musí být po ukončení operace rychle
ochlazen na 0 – 2 ˚C. Způsobený te-
pelný šok snižuje počet mikroorga-
nizmů na povrchu masa a spolu se
stabilním vakuem a teplotou se pod-
statně prodlužuje trvanlivost masa po-
dle jakosti, druhu a postupu na

14 – 36 dní, obecně však minimálně
na 1 týden. Uvedený postup balení
čerstvého masa je rozšířen pouze
v některých vyspělých zemích a spíše
se uplatňuje i v ČR při adjustaci již
upraveného masa a hlavně různých
masných výrobků – uzenin.

V ochranné atmosféře

TTento způsob se začíná ve světě
prosazovat hlavně pro podstatné
prodloužení trvanlivosti masa

a možnosti jeho centrálního balení
pro více i vzdálenějších odběratelů.
Ochranná atmosféra může být modi-
fikovaná (složení vzduchu se změnilo
zvýšeným podílem oxidu uhličitého
případně kyslíku), nebo převládající
řízená, kdy se do balíčku dodá přesné
složení plynů. Balení v ochranné at-
mosféře je založeno na inhibičním
účinku CO2 na růst mikroorganizmů,
ale působí také na oxidační procesy
masa. Protože však oxid uhličitý běž-
nými druhy fólií dobře prostupuje,
musí se používat vícevrstvé fólie a zá-
roveň i misky s dobrými bariérovými
vlastnostmi. Použitá směs plynu je
velmi různorodá, např. 70 – 80 % O2,
20 – 30 % CO2 popř. ještě 10 % N2,
i když kyslík působí na maso negativ-
ně pro možný rozvoj aerobní mikro-
flory a uvedený vliv oxidačních pro-
cesů. Ještě krátce se však zmíníme
o technologii balení na příslušných
balicích zařízeních. Balení porcova-
ného masa vakuově nebo v řízené at-
mosféře je vysoce produktivní postup,
u něhož si balicí stroj sám formuje
podložní misky. Ty se tvoří obvykle ve
víceprodukci vakuovým tvarováním
z vhodného typu silnější fólie, do
nichž se po zchlazení kladou porce
masa. Současně se odvíjí krycí fólie,
která se přikládá na misky s obsahem.
Ty pak procházejí evakuací a po dáv-
kování příslušné směsi plynů se bez-
prostředně po obvodu tepelně spojí.


