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SANTRUMPOS 

 

PRB – pieno rūgšties bakterijos 

BA – biogeniniai aminai 

P. acidilactici – Pediococcus acidilactici 
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SANTRAUKA 

 

Ekologiškai ir neekologiškai pagamintų skirtingų vištienos skerdenėlės dalių kokybės 

rodikliai ir pienarūgštės fermentacijos įtaka biogeninių aminų kiekiui tirtose skerdenėlių dalyse 

Mantas Oniščiukas 

Magistro baigiamasis darbas 

 

Darbas parengtas Maisto saugos ir kokybės katedroje, Veterinarjos akademijoje, Lietuvos 

sveikatos mokslų universitete. 

Darbo vadovė: prof. dr. Elena Bartkienė. 

Darbo apimtis: 44 puslapiai, 7 lentelės, 14 paveikslai, 3 priedai, 63 literatūros šaltiniai. 

Darbo tikslas: nustatyti fizikinius cheminius ir technologinius rodiklius bei biogeninių aminų kiekį 

ekologiškai ir tradiciškai užaugintų viščiukų broilerių skirtingose skerdenėlės dalyse ir įvertinti 

biogeninių aminų kitimo tendencijas apdorojant skerdenėles bakteriocinus produkuojančiomis pieno 

rūgšties bakterijomis.  

 Nustatėme, kad ekologiškai ir neekologiškai pagamintos vištienos fizikiniai cheminiai ir 

technologiniai kokybės rodikliai skirtingi: ekologiška vištiena pasižymi didesniu sausųjų medžiagų 

kiekiu, didesniu švelnumu, didesniu vandens rišlumu ir mažesniais virimo nuostoliais. Fermentacija P. 

acidilactici padidina vištienos skerdenėlėse sausųjų medžiagų kiekį, švelnumą, vandens rišlumą bei 

virimo nuostolius. Ekologiškai pagaminta vištiena pasižymi mažesnėmis šviesumo koordinatėmis, 

didesniu rausvumu ir gelsvumu, o fermentacijos įtaka spalvų koordinatėms nevienareikšmė: padidina 

šviesumo koordinates, sumažina gelsvumo ir rausvumo koordinates. 

 Ekologiškoje vištienoje mažesnis biogeninių aminų kiekis nei pagamintoje tradiciškai. 

Fermentacija P. acidilactici yra tinkama priemonė ekologiškai ir neekologiškai pagamintos vištienos 

marinavimui, nes pagerėja dauguma kokybės rodiklių (išskyrus virimo nuostolius), o biogeninių aminų 

kiekis neviršija pavojingai toksiškų normų.  

 

Raktažodžiai: vištiena, kokybė, sauga, fermentacija 
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SUMMARY 

 

Quality parameters of organic and non-organic produced chicken meat, and the influence 

of lactic acid fermentation on biogenic amines content in chicken meat 

Mantas Oniščiukas 

Master‘s Thesis 

 

A thesis completed in the Department of Food Safety and Quality, Veterinary academy, 

Lithuanian University of Health Sciences.   

Supervisor: prof. dr. Elena Bartkiene. 

Scope of the thesis: 44 pages, 7 tables, 14 pictures, 3 appendexs, 63 references. 

The aim of the study: to evaluate physical and chemical parameters and biogenic amines content of 

the organic and non – organic praduced chicken meat, and to evaluate the influence of meat 

fermentation with bacteriocins producing lactic acid bacteria on biogenic amines content in chicken 

meat.  

 We found that quality parameters of organic and non – organic praduced chicken meat are 

different: organic meat have higher dry matter content, higher drip loss and water holding capacity and 

lower cook loss. Fermentation with P. acidilactici increase dry matter content, drip loss, water holding 

capacity and cook loss of chicken meat. Organic produced chicken meat have lower values of 

brightness, higher yellowness and redness. Fermentation increase values of meat brightness, decrease 

yellowness and redness.  

 Organic praduced chicken meat have lower content of biogenic amines, than non - organic 

produced chicken meat. We conclude that fermentation with P. acidilactici can be useful as marinade 

to improve quality parameters of organic and non – organic praduced chicken meat (except cook loss), 

and biogenic amines content in fermented meat was far below those levels associated with a health risk. 

 

Keywords: chicken meat, quality, safety, fermentation 
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ĮVADAS 

 

Mitybos specialistai vištieną vertina kaip vieną geriausių baltymų šaltinių mūsų mityboje. 

Baltymai būtini mūsų organizmui, nes iš jų formuojamas raumeninis audinys. Vištiena ypač patraukli 

vartotojams, nes joje, palyginus su kitų gyvūnų rūšių mėsa (jautiena, kiauliena, aviena), mažesnis 

riebalų kiekis. Tiesa, vištienoje baltymų kiekis gali būti toks pat, kaip minėtos rūšies gyvūnų mėsoje, o 

kartais net didesnis.  

Vertinant mitybinę vertę, reikia paminėti, kad vištienoje taip pat didelis kiekis polinesočiųjų 

riebalų rūgščių. Polinesočiosios riebalų rūgštys siejamos su miokardo infarkto prevencija ir kitų širdies 

kraujagyslių ligų bei insulto prevencija.  

Dėl didelio vitamino B kiekio vištienoje, ją vartojant organizme aktyvuojami baltymų, 

angliavandenių ir riebalų apykaitos procesai, todėl pagerėja, kitų, su maistu gaunamų medžiagų, 

bioprieinamumas.  

Pastaruoju metu stebima padidėjusi tendencija rinktis ekologiškai pagamintus produktus. Apie jų 

maistinę vertę yra įvairių duomenų. Vieni autoriai teigia, kad jų jusinės savybes geresnės, nes juose 

didesnis kiekis sausųjų medžiagų, kiti, kad pastarieji mažiau užteršti ir t.t. Tačiau vieningos nuomonės 

apie ekologiškai ir neekologiškai pagamintų produktų skirtumus nėra. 

Mėsos produktų kokybė priklauso nuo įvairių veiksnių, taip pat ir nuo jų technologinio 

apdorojimo.  

Šiuo metu vartotojai linkę rinktis produktus be cheminių konservantų, todėl mokslininkai ieško 

naujų šios problemos sprendimo būdų. Vienas iš būdų konservuoti produktus natūraliai, tai pieno 

rūgšties bakterijų, gaminančių bakteriocinus, panaudojimas. 

Pieno rūgšties bakterijos apibūdinamos kaip saugios, tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad dažnai 

baltymingus produktus apdorojant būtent jomis, susidaro nemaži kiekiai nepageidaujamų biogeninų 

aminų.  

Dėl šių priežasčių labai svarbu diegiant naują gamybos technologiją, įvertinti ne tik gaunamų 

gaminių technologinius ir fizikinius cheminius rodiklius, bet labai svarbu ir įvertinti jų saugos 

rodiklius, ypač biogeninių aminų kiekį, jei gaminiams taikoma fermentacijos technologija pieno 

rūgšties bakterijomis. 
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Darbo tikslas: nustatyti fizikinius cheminius ir technologinius rodiklius bei biogeninių aminų 

kiekį ekologiškai ir tradiciškai užaugintų viščiukų broilerių skirtingose skerdenėlės dalyse ir įvertinti 

biogeninių aminų kitimo tendencijas apdorojant skerdenėles bakteriocinus produkuojančiomis pieno 

rūgšties bakterijomis.  

Darbo uždaviniai: 

1. Įvertinti ekologiškai ir neekologiškai pagamintų vištienos skerdenos dalių (krūtinėlių, blauzdelių ir 

šlaunelių) fizikinius cheminius ir technologinius rodiklius. 

2. Atlikti ekologiškai ir neekologiškai pagamintų vištienos skerdenos dalių (krūtinėlių, blauzdelių ir 

šlaunelių) fermentaciją pieno rūgšties bakterijomis P. acidilactici ir įvertinti fermentacijos įtaką 

vištienos mėginių fizikiniams cheminiams ir technologiniams rodikliams.  

3. Nustatyti biogeninių aminų kiekį skirtingose vištienos skerdenėlių dalyse. 

4. Įvertinti fermentacijos įtaką biogeninių aminų kiekiui vištienos mėginiuose. 

5. Atlikti rezultatų palyginamąjį įvertinimą.  



 
 

9

1. LITERATŪROS APŽVALGA 

 

1.1. Ekologinė paukštininkystė 
 

Aukštos kokybės paukštienos poreikis auga visame pasaulyje: tiek Europoje, tiek Amerikoje (1), 

dėl šios priežasties atsiranda poreikis alternatyviai paukštienos produkcijai ir tokių sistemų, kaip „Label 

Rouge” plėtojimui (1-5). Urugvajuje vartotojai teikia pirmenybę broilerių mėsai, kuri užauginama 

ekologinėmis sąlygomis, nes tai siejama ne tik su geresne mėsos kokybe (kvapnesnė, didesnės 

maistinės vertės mėsa), bet ir pati technologija yra draugška aplinkai (4, 6). Dėl tokios paklausos 

Urugvajuje ekologiškos vištienos gamybai naudojamos standartinės, greitai augančių paukščių rūšys 

(7). Daugelis iš ekologiškos paukštienos gamintojų Urugvajuje priklauso APODU asociacijai (8), kuri 

apima ne tik paukštienos, bet augalininkystės ūkių kuravimą. Šios asociacijos nariai turi laikytis griežtų 

taisyklių, siekiant, kad jų produkciją galima būtų vadinti ekologiška (9). Ekologinės paukščių auginimo 

sistemos yra visuotinai pripažintos, jomis vadovaujantis išauginami paukščiai patiria mažiau streso, jie 

auginami didesnės gerovės ir konforto sąlygomis (9). Ekologiškos auginimo sistemos turi teigiamos 

įtakos mėsos juslinėms savybėms, tokioms kaip skonis, kvapas ir kt. (10). Tačiau ekologiškuose 

ūkiuose pagaminta paukštiena yra aukštesnio oksidacijos lygio (išreikšto TBARS indeksu), palyginti su 

įprastiniu būdu pagaminta mėsa (4). Oksidaciniai procesai yra svarbiausias nemikrobiologinis veiksnys, 

lemiantis mėsos gedimą, dėl kurio patiriama daug nuostolių, siejamų su maistinės vertės ir bendrai 

kokybės rodiklių suprastėjimu. Oksidaciniai procesai sukelia daug neigiamų pokyčių ypač neigiamai 

veikia juslines savybes, tokias kaip išvaizda, tekstūra ir skonis, taip pat gali turėti įtakos toksiškų 

junginių, tokių kaip biogeniniai aminai, formavimuisi (11-15). Nustatyta, kad natūraliai esančios 

antioksidacinės medžiagos viščiukų mėsoje suriša laisvuosius radikalus. Šioms medžiagoms priskiriami 

antioksidacinį poveikį turintys fermentai superoksiddismutazės (SOD), katalazės ir glutationo 

peroksidazės (GPX), pastarosios kompensuoja neigiamą oksidacijos poveikį. 

 Nepaisant aukštų pašarų kainų, gamybos ir prekybos sunkumų, ne tik paukštienos, bet ir kiaušinių 

ekologinė produkcija yra sparčiausiai auganti ūkio šaka, pvz., Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). 

2005 metais ekologiškų naminių paukščių ir kiaušinių pardavimai JAV siekė 161 milijoną dolerių. 

Nors ekologiškos produkcijos pardavimai sudaro tik 1 proc. visų paukštienos produktų pardavimų, 

prognozuojama, kad jie išaugs apie 40 proc. per ateinantį dešimtmetį. 

Pagal nacionalinių apklausų rezultatus, susirūpinimas dėl sveikatos problemų, aplinkos ir gyvūnų 

gerovės, yra varomoji jėga, dėl kurios vis daugiau vartotojų renkasi ekologiškai pagamintą produkciją.  
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Nors vartotojų paklausa ekologiškai produkcijai auga, tačiau jos kaina išlieka stabiliai aukšta. Tai 

lemia keletas veiksnių, iš kurių viena yra didelės gamybos sąnaudos. Pagrindinė gamybos kaštų dalis 

yra ekologiškų pašarų kaina, kuri gali būti nuo 50 iki 100 proc. didesnė nei neekologiškų pašarų. Kitas 

veiksnys, turintis įtakos ekologinės produkcijos didesnėms kainoms yra, ilgesnis gamybos ciklas 

ekologiniuose ūkiuose.  

Esant didelei ekologinės produkcijos paklausai ir aukštoms kainoms mokslininkai ieško būdų 

kaip tą produkciją išlaikyti kuo ilgesnį laiką šviežią ir kaip pratęsti jos vartojimo terminą kuo 

natūralesnėmis sąlygomis. 

 

1.2. Vištienos konservavimo būdai 
 

Vienas iš populeresnių mėsos konservavimo būdų yra marinavimas. Todėl mokslininkai šioje 

srityje atlieka daug tyrimų ir pateikia gautus rezultatus bei rekomendacijas. 

Yusop et al. (16) vertino skirtingo marinavimo laiko ir skirtingo marinato pH įtaką mėsos 

kokybei. Tuo tikslu mėsa buvo mariniuojama 30, 60, 120 ir 180 minučių vandeninio acto tirpalo 

marinate, kurio pH buvo 3,0; 3,2; 3,4; 3,6; 3,8; 4,0 ir 4,2. Buvo įvertinta šio būdo įtaka termiškai 

apdorotos mėsos kokybei (technologinėms ir juslinėms savybėms).  

Mokslininkai nustatė, kad didinant marinavimo laiką daugiau nei 180 minučių reikšmingai (P < 

0,05) padidėjo mėsos raudonumas ir jusliškai buvo nustatytas tamsiai raudono mėsos atspalvio 

atsiradimas bei šviesumo koordinatės sumažėjimas. 

Mokslininkai teigia, kad marinuojant mėsą 120-180 minučių galima gauti labiau priimtinus, 

labiau išreikštos spalvos, kvapo ir skonio produktus.  

Lyginant skirtingų pH marinatus, buvo nustatyta, kad daugiau marinato sunaudojama, kai jo pH 

3,8; 4,0 ir 4,2, o didžiausias sunaudojimas nustatytas kai marinato pH 4,0 ir jis siekė 3,34 proc. Tarp 

marinuotų produktų pH juslinių skirtumų nenustatyta, tačiau vertintojai aiškiai nurodė, kad marinuoti 

gaminiai buvo priimtinesnės spalvos bei didesnio bendro priimtinumo.   

Kiti mokslininkai įvertino natūralių antimokrobinių komponentų (etilendiamintetraacetato 

(EDTA), lizocimo, rozmarino ir raudonėlio aliejaus bei jų kompozicijų) įtaką dalinai virtų viščiukų 

krūtinėlėms, laikomoms vakuuminėje pakuotėje 4 ± 0,5 °C laipsnių temperatūroje 18 parų (17). 

Eksperimentas buvo organizuotas tokia tvarka: paruošti kontroliniai mėginiai nevakuuminėje pakuotėje 

(A), tiriamieji mėginiai vakuuminėje pakuotėje (VP), VP su EDTA – lizocimo tirpalu (1,5 proc., v/v) 

(VP + EL); VP su rozmarinų aliejumi (0,20 proc. v/w) (VP + R); VP su oreganų aliejumi (0,20 proc., 
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v/w) (VP + O); VP su EDTA-lizocimo tirpalu ir rozmarinų aliejumi (VP + EL + R) bei VP su EDTA-

lizocimo tirpalu ir oregano aliejumi (VP + EL + O). Mėginių vartoti tinkamumo terminas buvo 

analizuojamas tiriant mikrobiologinius ir juslinius gaminių rodiklius.  

Nustatyta, kad iš tirtų šiame darbe antimikrobinių komponentų veiksmingiausi buvo 

VP + EL + R ir VP + EL + O ir jų didžiausias poveikis nustatytas prieš Gram-neigiamas, Gram-

teigiamas bakterijas ir mažesnis jų poveikis nustatytas prieš mieles.  

Remiantis tiek mikrobiologinės, tiek juslinės analizes duomenimis VP ir VP + O mėginiai 

išsilaikė tinkami vartoti 6 paras, o VP + EL + R ir VP + EL + O išliko švieži net 7–8 parom ilgiau nei 

kontroliniai mėginiai. 

Paukštiena ir jos gaminiai yra, palyginus, trumpo tinkamumo vartoti termino produktai. Todėl su 

šiuo klausimu susijusios problemos sukelia daug praktinių rūpesčių gamybos ir prekybos įmonėms. 

Todėl natūralių konservantų paieška yra labai aktuali ir gali turėti teigiamos įtakos gamybos ir 

prekybos sektoriui. Ntzimani et al. (17) nustatė, kad tokių priemonių taikymas yra perspektyvus, nes 

natūralios antimikrobinės medžiagos gali prailginti paukštienos tinkamumo vartoti terminą. 

Eterinių aliejų panaudojimas, kaip natūralių konservuojančių medžiagų, mėsos pramonėje yra 

įdomus ir savalaikis. Todėl šioje srityje mokslininkai dirba ypač sparčiai.  

Karabagias et al. (18) analizavo čiobrelių (TEO) ir raudonėlio (OEO) eterinių aliejų bei 

vakuuminės pakuotės (MAP) įtaką vištienos kokybei laikymo metu. Produktai buvo laikomi 4°C 

temperatūroje. Čiobrelių eterinio aliejaus koncentracija buvo 0,1 proc., o raudonėlio 0,3 proc. (v/w). 

Vakuminėje pakuotėje naudojamų dujų tūriai: MAP1 (60 proc. CO2/40 proc. N2) ir MAP2 (80 proc. 

CO2/20 proc. N2). Mikrobiologiniais, jusliniais ir fizikiniais metodais buvo patvirtinta apie vištienos 

išsilaikymą eksperimento metu, kuris truko 20 parų.  

Pagal juslinės analizės rezultatus eteriniai aliejai buvo nepriimtini naudojimui, nes suteikė 

produktams nepriimtinai aštrų kvapą. Iš dviejų tirtų eterinių aliejų čiobrelių aliejaus konservuojantis 

poveikis nustatytas stipresnis. Taip pat, modifikuotų dujų atmosferos MAP2 poveikis nustatytas 

stipresnis, nei MAP1. Kitame eksperimento etape mokslininkai įvertino 0,1 proc. čiobrelių eterinio 

aliejaus ir MAP2 (80/20) modifikuotos dujų atmosferos poveikį vištienos kokybei po 25 parų laikymo. 

Nustatyta, kad toks derinys sumažino bendrą mikroorganizmų skaičių mėsos gaminiuose iki 2,8 log 

KSV/g (9 parą). Oksidacinis stresas taip pat sumažėjo ir malondialdehido buvo nustatyta 4 mg 

MDA/kg. Mėsos pH laikymo metu kito nuo 6,4 iki 6,0. Spalvų koordinatėms šių priedų įtaka nustatyta 

nevienareikšmė: šviesumo ir raudonumo koordinatės padidėjo, o geltonumo koordinatėms įtakos 

nebuvo. Apibendrinus rezultatus mokslininkai suformulavo išvadas, kad mėsa gali būti laikoma 7 paras 
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paprastoje pakuotėje, 9-10 parų – apdorota 0,1 proc. čiobrelių eterinių aliejų ekstraktu ir 21-22 paras 

MAP pakuotėje su čiobrelių eterinių aliejų priedu. 

Ne tik vištienos mėsa, bet ir vištienos subproduktai yra populiarūs vartotojų tarpe. Ypač gera 

maistine verte pasižymi kepenėlės. Todėl jų konservavimo problemai taip pat skiriama daug dėmesio. 

Mokslininkai Hasapidou ir Savvaidis (19) atliko tyrimą, kurio metu įvertino modifikuotų dujų 

aymosferos (MAP; 30 proc. CO2/70 proc. N2) ir laikymo šaldytuve (+4°C laipsnių temperatūroje) įtaką 

kepenėlių kokybei. Šiam eksperimentui buvo paruošti tokie mėginiai: A (kontrolinis mėginys, 

pakuotėje be vakuumo), AE [(EDTA (20 mM), pakuotė be vakuumo)], M (MAP), ME (EDTA, laikyta 

vakuuminėje pakuotėje MAP), MER1 [(EDTA, raudonėlio eterinis aliejus (0.1 proc. v/wt), laikyta 

vakuuminėje pakuotėje MAP)] ir MER2 [(EDTA, raudonėlio eterinis aliejus (0.3 proc. v/wt), laikyta 

vakuuminėje pakuotėje MAP)]. Produktų kokybės kontrolė buvo vykdyta jusliniais, cheminiais ir 

mikrobiologiniais metodais.  

Pagal gautus tyrimo mikrobiologinius rodiklius (bendrą mikroorganizmų skaičių) gaminius buvo 

galima laikyti 7; 9; 15 arba > 15 parų, atitinkamai, M, ME, MER1 arba MER2. Lyginant su kontroliniu 

mėginių, toks konservavimo būdas yra pakankamai geras, nes kontroliniai mėginiai, pagal 

mikrobiologinius rodiklius buvo tinkami vartojimui tik 3 paras. Pakuotėse su oru pirmas 8 paras 

kepenėlių pH nustatytas didesnis, lyginant su M, ME, MER1 ir MER2 ir tolesniam laikymo periode dar 

padidėjo. Įdomu tai, kad pakuotuose modifikuotų dujų atmosferoje mėginiuose su raudonėlio eteriniu 

aliejumi nustatytas mažesnis mėginių oksidacinis pažeidimas. Vertinant jusliškai, mėginiai MER1 ir 

MER2 buvo tinkami vartojimui po 14-15 parų, o  mėginiai M irME po 7-9 parų. Šios studijos dar kartą 

patvirtino, kad mėsos gaminių ir subproduktų vartoti tinkamumo terminas gali būti prailginamas 

naudojant tam tikras pakavimo technologijas bei natūralias antimikrobines medžiagas, tokias kaip 

raudonėlio aliejus. 

Zbigniew et al. (20) analizavo apdorojimo aukštu hidrostatiniu slėgiu (300, 450 ir 600 MPa) įtaką 

vištienos krūtinėlės file kokybės rodikliams: mikrobiologiniams, jusliniams ir technologiniams. 

Nustatyta, kad 450 ir 600 MPa slėgis visiškai panaikina tris pagrindinius mėsoje randamus patogenus: 

Salmonella typhimurium (KCTC 1925), Escherichia coli(KCTC 1682) ir Listeria monocytogenes 

(KCTC 3569) ir tokiu būdu pagerina vištienos saugą. 600 MPa slėgis sumažina bendrą bakterijų 

skaičių iki 6-8 log (KSV/g) 7-14 parų, o 450 MPa slėgis sumažina bendrą bakterijų skaičių iki 4-8 log 

(KSV/g) 3-14 parų, priklausomai nuo esamų mikroorganizmų. Tačiau, nustatyta, kad padidintas slėgis 

turi įtakos mėsos skoniui, aromatui ir sultingumui. 300 MPa slėgis reikšmingai sumažina skonį, kvapą 

ir sultingumą, o 450 MPa slėgio naudoti nepariama, nes vištiena gaunama nepriimtinų juslinių savybių. 

Taip pat slėgio padidinimas, padidina virimo nuostolius, šviesumo koordinates, geltonumą ir 
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raudonumą. Tirti slėgiai padidina mėsos kietumą, mažina susikramtymą, tačiau pagerina mėsos 

šviežumo charakteristikas. 450 MPa slėgis sparčiausiai mažino lipidų oksidaciją. Autoriai padarė 

išvadą, kad padidintas slėgis yra gera priemonė mikroorganizmų skaičiui sumažinti ir vištienos vartoti 

tinkamumo termino prailginimui, tačiau ši technologija pablogina mėsos kokybės juslinius ir 

technologinius rodiklius. 

Dėl šių priežasčių, naujų, natūralių būdų, mėsos konservavimui paieška yra labai svarbi ir aktuali. 

 

1.3. Vištienos biosauga 
 

Per maistą plintančios ligos yra didelė problema visame pasaulyje. Vien JAV kiekvienais metais 

nustatoma apie 9,4 milijono tokių atvejų (21). Tokių atvejų skaičius būtų dar didesnis, jei visi nukentėję 

vartotojai registruotųsi, o ne gydytųsi savarankiškai. Vištiena ir vištienos produktai yra vienas 

didžiausių Campylobacter ir Salmonella šaltinių, o pastarieji mikroorganizmai yra žinomi kaip vieni iš 

pagrindinių ligų, susijusių su maistu, sukėlėjų visame pasalyje (22). Dėl vištienos ir vištienos produktų 

sukeliamų ligų JAV yra vykdoma šių produktų kontrolė ir pastoviai ieškoma būdų kaip sumažinti 

biologinę taršą (23). Yra keletas faktorių, dėl kurių vartotojai renkasi vienus ar kitus produktus. Kaina, 

nauda sveikatai, kokybė, maistinė vertė, informacija ant etiketės – tai tik keletas veiksnių, kurie daro 

įtaką vartotojams (24). Tyrimai rodo, kad vištienos gamybos būdas (ekologinis ar tradicinis) taip pat 

turi įtakos vartotojų pasirinkimui (25). Viena iš priežasčių, dėl kurios vartotojai renkasi ekologinę 

produkciją, tai vartotojų įsitikinimas, kad pastoroji pasižymi geresne maistine verte, geresne kokybe bei 

juslinėmis savybėmis (26). Toks vartotojų įsitikinimas nulėmė ekologiškos produkcijos paklausos 

padidėjimą paskutiniaisiais metais (padidėjo 55,4 proc., nepaisant kainos padidėjimo 169 proc. per 

2004 - 2006 metus) (27). Maisto saugos reikalavimai, skirti ekologiškų ir išskirtinės kokybės 

paukštininkystės produktų gamybai buvo padidinti, nes, palyginti su įprastiniais ūkiais, ekologiški ir 

išskirtinės paukštininkystės ūkiai, priskiriami padidintos biologinės rizikos ūkiams, kurie gali būti 

zoonozes sukeliančių patogenų šaltinis (28).  

Įrodyta, kad Campylobacter didesnis kiekis yra ekologiškai pagamintoje vištienoje, nei 

tradiciškai (30). Tačiau, Hanning et al. (29) nustatė, kad auginimo būdas Campylobacter kiekiui 

vištienoje neturėjo. Rodenburg et al. (30) pranešė, kad didesnė rizika Campylobacter gali būti 

ekologinės produkcijos gaminiuose, palyginus su įprastinių ūkių produkcija ir tam įtakos gali turėti 

įvairūs veiksniai, tokie kaip auginimo laikotarpis ir kt. (31). Manoma, kad ekologiniuose ūkiuose 

auginami paukščiai gali turėti daugiau sąlyčio taškų su kitais gyvūnais, esančiais ūkyje, o pastarieji gali 
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turėti įtakos didesniam Campylobacter kiekiui (32). Kito tyrimo duomenys teigia, kad ekologinių 

broilerių produkcijoje yra mažesnis Staphylococcus spp. kiekis, tačiau to priežastis nenustatyta. 

Staphylococcus spp. daugiausiai paplitę broilerių mėsoje, lyginant su kitų rūšių mėsa, nes šių 

mikroorganizmų didelis kiekis nustatomas ant broilerių odos (29). Į Staphylococcus spp. turėtų būti 

atkreiptas ypatingas dėmesys, nes reikia nepamiršti per maistą plintančių ligų protrūkių, sukeltų S. 

aureus (33). Net meticilinui atsparios mikroorganizmų rūšys buvo išskirtos iš vištienos produktų, o 

pastarosios mikroorganizmų rūšys gali sukelti ne tik virškinamojo trakto sutrikimus, bet ir odos ligas 

(33, 29). 

Kiti mokslinikai nustatė, kad paukštienoje Salmonella paplitimas buvo mažas (5 proc.), tačiau 

lyginant su įprastinio auginimo, didesnis jų kiekis nustatytas ekologiškai augintoje (22). Bailey ir 

Cosby (34) ir Lestari et al. (35) nustatę žymiai didesnį Salmonella paplitimą paukštienoje, atitinkamai, 

31 proc. ir 21 proc.. Panašūs duomenys buvo publikuoti ir Melendez et al. (36), jie nustatė, kad 

Salmonella paplitimas ekologiškoje paukštienoje yra apie 29,5 proc.. Tokiems tyrimams ir jų 

rezultatams įtakos gali turėti įvairūs veiksniai, tokie kaip, geografinė padėtis ir t.t. (37). Taip pat yra 

žinoma keletas studijų, kurių tikslas buvo Staphylococcus spp. Campylobacter ir Salmonella tyrimai 

paukštienoje. Tik vienos studijos rezultatai patvirtino Campylobacter ekologiškai augintuose 

kalakutuose. Luangtongkum et al. (38) išskyrė Campylobacter ne nuo kalakutų skerdenėlių, bet iš 

virškinamoo trakto mėginių. Šie mosklininkai pranešė apie didelį kiekį šių mikroorganizmų tiek 

ekologiškai, tiek tradiciškai užaugintoje paukštienoje.  

Labai sudėtinga palyginti skirtingų mokslininkų gautus duomenis dėl mėginių skirtumo. Tačiau 

vienareikšmiškai galima teigti, kad Campylobacter paplitę mikroorganizmai visose paukštienos rūšyse, 

o jų kiekis nepriklauso nuo auginimo technologijos, t.y. auginama ekologiškai ar ne. 

 

1.4. Pieno rūgšties bakterijų panaudojimo galimybės maisto pramonėje 
 

Pastaraisiais metais vartotojai ypatingą dėmesį skiria maisto produktams be konservantų. Dėl šios 

priežasties natūralių maisto konservavimo būdų paieška nuolat auga. Vienas iš būdų konservuoti 

maistą, tai mikroorganizmų ir jų metabolitų panaudojimas (39). Pieno rūgšties bakterijos pagrindiniai 

mikroorganizmai, dalyvaujantys fermentacijos procesuose ir labai vertinami dėl specifinių savybių 

maisto produktams suteikimo bei dėl išskirtinių savybių apsaugoti maistą nuo gedimą sukeliančių 

mikroorganizmų (40). Antimikrobinis pieno rūgšties bakterijų poveikis pagrinde siejamas su jų 

išskiriamais metabolitais, tokiais kaip pieno, acto ir kitos organinės rūgštys, peroksido, diacetilo, 
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etanolio ir kitų junginių, tačiau paskutiniaisiais metais ypatingas dėmesys atkreiptas į pieno rūgšties 

bakterijų išskiriamus mažos molekulinės masės baltymus – bakteriocinus (41). Bakteriocinai ar į 

bakteriocinus panašios medžiagos yra antimikrobinėmis savybėmis pasižymintys komponentai. Į 

bakteriocinus panašios medžiagos pasižymi tokiomis savybėmis kaip ir bakteriocinai, tačių jų sudėtis 

kol kas nėra pilnai identifikuota pagal amino rūgščių seką (42). Bakteriocinai traktuojami kaip saugūs 

junginiai (taip  kaip ir pieno rūgšties bakterijos yra traktuojamos kaip saugūs mikroorganizmai), todėl 

jų panaudojimas maisto gedimui lėtinti sulaukia daug dėmesio ir yra labai perspektyvus (43). 

Paskutiniaisias metais daugelis bakteriocinų buvo identifikuoti ir charakterizuoti. Tačiau tik keletas 

studijų aprašė jų poveikį prieš patogeninius mikroorganizmus, gram neigiamas bakterijas, grybelius ir 

mieles (44-47, 40). Maisto apsauga naturaliomis priemonėmis yra perspektyvus būdas sumažinti 

nuostolius, gaunamus dėl maisto produktų gedimo.  

 

1.5. Biogeniniai aminai 
 

Biogeniniai aminai apibrėžiami kaip mažos molekulinės masės junginiai, turintys fiziologinį 

poveikį. Jie susidaro normalaus metabolizmo metu mikroorganizmuose, augaluose, gyvūnuose ir 

atlieka svarbias fiziologines funkcijas. Žinduolių organizme jie dalyvauja smegenų veiklos 

reguliavime, kūno temperatūros palaikymo funkcijose, skarndžio pH reguliavime, skrandžio sulčių 

sekrecijos išskyrimo funkcijoje, imuniteto formavime, ląstelių dalijimosi funkcijose ir t.t.. Tačiau jų 

suvartojamas kiekis su maistu (ypač didelės koncentracijos) turi neigiamą poveikį organizmui: padidėja 

kraujospūdis, atsiranda pykinimas, galvos skausmas ir t.t.. Biogeninių aminų kaupimasis maisto 

produktuose dažniausiai būna įtakojamas maiste esančių dekarboksilazinį aktyvumą turinčių bakterijų, 

skaldančių kai kurias amino rūgštis. Labiausiai nepageidaujami biogeniniai aminai maiste yra 

histaminas, tiraminas ir putrescinas. Jų kiekis maisto produktuose gali būti net 2 g/kg. Histaminas, 

vienintelis biogeninis aminas reguliuojamas kai kuriuose maisto produktuose, kitų biogeninių aminų 

koncentracijos maisto produktuose nėra reglamentuojamos. 1 lentelėje pateikiamas histamino, tiramino 

ir putrescino fiziologinis ir toksikologinis poveikis (48). 

1 lentelė. Fiziologinis ir toksikologinis biogeninių aminų poveikis (31) 

 Fiziologinis poveikis Toksikologinis poveikis 

Histaminas Mediatorius, hormonas, veikia skrandžio 

rūgšties sekreciją, ląstelių augimą ir 

diferenciaciją, reguliuoja paros ritmą, 

Poveikis: galvos skausmas, 

prakaitavimas, nosies sekrecija, 

veido paraudimas, ryškiai raudonas 
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kūno temperatūrą, maisto 

bioprieinamumą, mokymosi ir atminties 

gebėjimą, veikia imuninį atsaką, sukelia 

alergines reakcijas 

bėrimas, galvos svaigimas, niežulys 

bėrimas, edema (vokų), dilgėlinė, 

rijimo sutrikimai, viduriavimas, 

kvėpavimo distresas, bronchų 

spazmai, padidėja širdies tūris, 

tachikardija, ekstrasistolės, kraujo 

slėgio sutrikimai 

Tiraminas Mediatorius, reguliuoja periferinių 

kraujagyslių veiklą, padidina širdies 

pajėgumą, reguliuoja kvėpavimo 

funkciją, padidina gliukozės kiekį 

kraujyje, išskiria norepinefriną 

Poveikis: galvos skausmas, migrena, 

nervų sutrikimai, pykinimas, 

vėmimas, kvėpavimo sutrikimai, 

hipertenzija 

Putrescinas Genų ekspresijos reguliavimas žarnyno 

funkcijos reguliavimas, ląstelių augimo 

ir diferenciacijos reguliavimas 

Poveikis: tachikardija, hipotenzija, 

kancerogeninis poveikis 

 

1.5.1. Mikroorganizmai turintys įtakos biogeninių aminų formavimuisi 
 

Pagrindinis faktorius, lemiantis biogeninių aminų formavimąsi maisto produktuose, yra 

mikroorganizmai, gebantys dekarboksilinti amino rūgštis. Šia savybe pasižymi įvairūs 

mikroorganizmai, jų skirtingos rūšys ir porūšiai, tai gali būti ir gram teigiamos ir gram neigiamos 

bakterijos. Biogeninių aminų sintezė mikroorganizmuose gali būti aiškinama jų patiriamu stresu 

pernelyg rūgštinei terpei (49, 50). Taip pat manoma, kad tam įtakos gali turėti DNA ir laisvieji 

radikalai, esantys terpėje (51). Didžiausi biogeninių aminų kiekiai nustatomi žuvyse ir jų produktuose 

(dažniausiai histaminas), šiuose produktuose taip pat nustatomas didelis kiekis enterobakterijų tokių 

kaip Pseudomonas. Pasitelkus žinias, kad didžiausias biogeninių aminų kiekis nustatomas produktuose, 

kuriuose yra didelis kiekis gram neigiamų bakterijų, buvo pasiūlyta biogeninius aminus traktuoti kaip 

geros gamybos praktikos indikatorių. Tačiau, fermentuotuose produktuose daugiausiai biogeniniai 

aminai susidaro dėl pieno rūgšties bakterijų veiklos. Pieno rūgšties bakterijos nustatomos žaliavose, bet 

gali būti naudojamos ir kaip startiniai mikroorganizmai kai kuriose fermentacijos technologijose. 

Mokslininkai pataria, prieš parenkant mikroorganizmus vienai ar kitai maisto produktų gamybos 

technologijai, įsitinkinti apie jų galimybę produkuoti biogeninius aminus (52, 53). Pavyzdžiui, 
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Oenococcus oeni buvo įvardinta kaip vienintelis mikroorganizmas, produkuojantis histaminą vyne, 

tačiau kiti tyrimai įrodė, kad Lactobacillus hilgardii ir Pediococcus parvulus taip pat gali turėti įtakos 

šių junginių formavimuisi (54, 55). Tiraminas daugiausiai nustatomas sūriuose ir fermentuotos mėsos 

produktuose, kuriuose pieno rūgšties bakterijos, priklausančios Enterococcus ir Lactobacillus yra 

pagrindiniai jo producentai. Putrescino sintezė išskirtinai priskiriama gram neigiamom bakterijom, 

kurios dažniausiai priklauso Enterobacteriacea (56, 57). Tačiau, naujausiose studijose paminėtos tam 

tikrų pieno rūgšties bakterijų padermių galimybės produkuoti putresciną, pvz., L. brevis izoliuotos iš 

vyno taip pat gali būti putrescino producentai (58). L. curvatus ir E. faecalis, išskirtos iš sūrio taip pat 

gamina putresciną dekarboksilinimo keliu. Taigi, pieno rūgšties bakterijos yra pagrindiniai 

mikroorganizmai, dėl kurių maisto produktuose susidaro putrescinas (59). Šiuolaikinės žinios apie 

biogeninius aminus gaminančius mikroorganizmus skiriasi ir ši problema nagrinėjama priklausomai 

nuo rūšies ar kamieno. Mikroorganizmai tiriami genetiškai ir ieškomas jų genas, atsakingas uš 

dekarboksilazės produkavimą (60). Taip pat naudojant mikrooganizmus gamybai buvo parenkami 

substratai turinti anti dekarboksilazinį aktyvumą (61). 
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2. TYRIMO METODAI IR MEDŽIAGA 

 

2.1. Eksperimento schema 

 

Principinė tyrimo schema pateikta 1 paveiksle. 

 

Pieno rūgšties bakterijų gausinimas alternatyvioje terpėje 

 

Ekologškai ir neekologiškai užaugintų mėsinių viščiukų broilerių skerdenėlės dalys: 

krūtinėlės, blauzdelės, šlaunelės 

 

Paukštienos mėginių fermentacija pagausintomis pieno rūgšties bakterijomis 

 

Fizikinių cheminių rodiklių 

tyrimas 

 
Saugos rodiklių tyrimas 

 

 

Sausųjų medžiagų kiekio, 

virimo nuostolių, švelnumo, 

vandens rišlumo, spalvų 

koordinačių 

 

Biogeninių aminų kiekio 

nustatymas 

1 pav. Principinė tyrimo schema 
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2.2. Tyrimui naudotos medžiagos 

 

Tyrimui naudota vištiena 

Tyrimui naudotos UAB „Dovainonių paukštynas“ (Dovainonys, Rumšiškių seniūnija, Lietuva) 

mėsinių broilerių skerdenėlių dalys ir Kauno rajone (Lietuva) ekologiškai užaugintų broilerių mėsa. 

Naudotos skerdenėlės dalys: krūtinėlės, blauzdelės, šlaunelės. 

Pieno rūgšties bakterijos 

Bakteriocinus produkuojančios P. acidilactici KTU05-7, išskirtos iš ruginių duonos raugų ir 

produkuojančios bakteriocinus (62), gautos iš KTU Maisto produktų technologijos katedros Grūdai ir 

grūdų produktai mokslo grupės kolekcijos, jos buvo panaudotos vištienos skirtingų skerdenėlės dalių 

fermentavimui.  

Mikroorganizmai iki eksperimento laikyti –70 °C temperatūroje MRS sultinyje (Oxoid, Milan, 

Italy), papildytame 20 proc. glicerolio, o prieš naudojimą kultivuoti MRS terpėje ir pagausinti išlaikius 

termostate: P. acidilactici KTU05-7 32 °C temperatūroje 24 valandas.  

Pieno rūgšties bakterijų pagausinimas alternatyvioje terpėje 

Mėsos apdorojimui P. acidilactici KTU05-7 buvo pagausintos bulvių sultyse. Tuo tikslu bulvės 

buvo susmulkintos trintuve iki tyrelės konsistencijos masės. Presuojant atskirtos sultys autoklavuotos ir 

panaudotos pieno rūgšties bakterijų gausinimui. Autoklavuotose bulvių sultyse pieno rūgšties bakterijų 

kolonijas sudarančių vienetų (PRB KSV/ml) 109. Paruoštas marinatas panaudotas vištienos 

apdorojimui. 

2.3. Vištienos fermentacijos technologinė schema 

 

Vištienos skerdenėlių dalys buvo apipurkštos pulverizatoriumi su bulvių sultyse pagausintomis 

pieno rugšties bakterijomis ir apvyniojus maistine plėvele 12 valandų laikytos šaldytuve +4 °C 

temperatūroje. 

2.4. Tyrimo metodai 

 

Vištienos fizikinių cheminių rodiklių tyrimo metodai 

Sausųjų medžiagų kiekio vištienos skerdenėlių dalyse nustatymas. Sausųjų medžiagų kiekis 

nustatytas džiovinant vištienos mėginius 103 ⁰C temperatūroje iki pastovios masės (LST ISO 
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1442:2000 Mėsa ir mėsos produktai. Drėgmės kiekio nustatymas (pamatinis metodas)), kurie vėliau 

buvo pasverti automatinėmis svarstyklėmis „SM − 1” ir išskaičiuotas sausųjų medžiagų kiekis. 

Vištienos mėginių virimo nuostolių nustatymas. Ne didesnio svorio nei 75 g vištienos mėginiai 

verdami 15 min 1 litre vandens, kuriame yra 9–10 g druskos. Po 15 min virimo, mėginiai išimami, 

ataušinami ir sveriami. Virimo nuostoliai paskaičiuojami procentais, įvertinus svorio kitimą prieš ir po 

virimo gramais.  

Virimo nuostoliai (proc.) = Vn (virimo nuostoliai, g) ˣ 100 / vištienos mėginio svoris prieš virimą, 

gramais. 

Švelnumas. Nustatytas taikant Ulornerio – Braclerio tipo prietaisą. Juo įvertinama jėga, 

reikalinga perpjauti mėsos mėginį specialiu peiliu. Prieš tyrimą Ulornerio – Braclerio tipo prietaisu, 

mėginiai verdami 1val. 20 min. išimami, ataušinami ir tiriami. 

Vandens rišlumas. Nustatytas Gran-Gamma metodu. 0,3 g mėginio dedama ant filtrinio 

popieriaus ir slegiama 1 kg svorio svarsčiu 10 min. Vandens rišlumas apskaičiuojamas pagal formulę, 

įvertinus dėmės, likusios ant filtrinio popieriaus plotą: 

R = (V – (8,4 ˣ S) / M) ˣ 100 

kur: 

R − vandens rišlumas, proc., 

V – vandens kiekis, mg, 

8,4 – vandens kiekis 1 cm2, mg, 

S – dėmės plotas, cm2 (planimetro parodymas), 

M – mėsos kiekis, mg.  

Spalvų koordinačių tyrimo metodika 

Vištienos mėginių spalvų koordinatės nustatytos vienodo kontrasto spalvų erdvėje, pagal 

CIEL*a*b* skalę vienodo kontrasto spalvų erdvėje, spektrofotometru MiniScan XE Plus (Hunter 

Associates Laboratory, Inc., Reston, Virginia, USA). Nustatyti parametrai L*, a*, b*. L* − šviesumas, 

a* - rausvumas, b* - gelsvumas. 

Duomenys pateikti kaip trijų matavimų vidurkiai, matavimo vienetai − NBS (JAV Nacionalinio 

standartų biuro vienetas kuris atitinka vieną spalvų skiriamosios galios slenkstį, t.y. mažiausias 

skirtumas spalvoje, kurį gali užfiksuoti treniruota žmogaus akis). Prieš kiekvieną matavimų seriją 

spektrofotometras buvo kalibruojamas su šviesos gaudykle ir baltos spalvos standartu, kurio spalvos 

koordinatės XYZ spalvų erdvėje X = 81,3, Y = 86,2, Z = 92,7. 
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Biogeninių aminų nustatymas efektyviosios skysčių chromatografijos metodu 

Biogeninių aminų analizė atlikta efektyviosios skysčių chromatografijos atvirkštinių fazių 

metodu (63). Mėginiai (po 200 g) homogenizuoti (homogenizatorius Bag Mixer®, Prancūzija) ir 

atsverta po 5 g mėginio, iš kurio biogeniniai aminai ekstrahuoti du kartus, centrifuguojant 2500 aps. per 

min. greičiu 10 min (Centrifuge 5418, Vokietija), kiekvieną kartą naudojant po 10 ml 0,4 mol/l 

perchloro rūgšties. Mėginių derivatizacija atlikta taikant modifikuotą metodiką, t.y. 0,5 ml ekstrakto 

(arba vidinio standarto tirpalo – 1,7-diaminoheptano) sumaišyta su 100 μl 2 M natrio hidroksido ir 120 

μl prisotinto natrio bikarbonato. 1 ml dansilchlorido tirpalo įpilta į paruoštą mėginį ir 40 °C 

temperatūroje termostate (Binder, Vokietija) išlaikyta 45 min. Likęs dansilchloridas neutralizuotas 

įpylus 40 μl 25 proc. amoniako, 30 min. palaikius kambario temperatūroje. Mišinys praskiestas iki 3,2 

ml tūrio amonio acetato (0,1 mol/l) ir acetonitrilo mišiniu (1:1).  

Mėginiai nufiltruoti per 0,45 µm filtrą (Millipore Co., Bedford, MA, JAV), įšvirkšti pro 20 µl 

kilpą ir išanalizuoti taikant efektyvaus slėgio skysčių chromatografijos (ESSC) metodą (Aligent 1200 

Series, Vokietija). ESSC sistemą sudarė: „Agilent 1200 Series“ keturių kanalų siurblys G1354A; 

vakuuminis dujų šalinimo įrenginys G1322A; kolonėlių termostatas G1316A; standartinis mėginių 

įšvirkštimo įrenginys G1329A; diodinės matricos detektorius G1315D; chromatografinės analizės 

duomenų kaupimo ir įvertinimo sistema – „1200 Series Instant pilot“, programinė įranga „Agilent 

HPLC ChemStation“, „EZ Chrom Elite“. Naudota plieninė kolonėlė „LiChroCART ® 125-4“ 

(Superspher 60 RP C18; 250x4,6 mm, dalelių dydis 5 µm, Vokietija), eliuentas – B (acetonitrilas) ir A 

0,1 mol/l. amonio acetatas. Analizuota 28 min. pirmąsias 19 min. keičiant eliuento sudėtį nuo 50 proc. 

B iki 90 proc. B (atitinkamai nuo 50 proc. A iki 10 proc. A), tada 1 min. paliekant eliuento sudėtį 

pastovią – 90 proc. B (10 proc. A), vėliau, kad būtų užtikrintas kitos analizės medžiagų atskyrimas, 8 

min. kolonėlė pildyta eliuentu, kurio sudėtis 50 proc. B ir 50 proc. A. Debitas visos analizės metu – 0,9 

ml/min., UV detekcija atlikta esant 254 nm bangos ilgiui. BA identifikuoti lyginant kiekvieno 

nustatomo amino sulaikymo kolonėlėje trukmę su kiekvienos etaloninės medžiagos sulaikymo trukme. 

Kiekybinė analizė atlikta taikant vidinio standarto metodą, skaičiuojant smailės plotą apibrėžtam 

etaloninės medžiagos kiekiui. Tyrimas atliktas tris kartus, pateiktos vidutinės reikšmės ir standartinis 

nuokrypis. 

Identifikuoti biogeniniai aminai – feniletilaminas, putrescinas, kadaverinas, histaminas, tiraminas, 

spermidinas ir sperminas. Jų nustatymo riba – 0,1 mg/kg. 

Matematinė statistinė duomenų analizė atlikta „Prism 3.0“ statistinės programos paketu. 

Apskaičiuoti duomenų aritmetiniai vidurkiai, suminis kiekis, skirtumų tarp vidutinių rezultatų reikšmių 
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patikimumas (P). Faktoriaus reikšmingumo lygmuo nustatytas pagal Fišerio kriterijų, kai patikimumas 

95 proc. 

2.4. 1. Statistinis duomenų įvertinimas 

 

Matematinė statistinė tyrimo duomenų analizė atlikta, naudojant Prisma 3.0 statistinį paketą. 

Rezultatų reikšmėms paskaičiuota standartinė paklaida, standartinis nuokrypis, skirtumo tarp rezultatų 

reikšmių patikimumas ir variacijos koeficientas. Vištienos mėginių tyrimai kartoti 3 kartus, tiriant 

paraleliai po 2 mėginius.  
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3. TYRIMO REZULTATAI 

 

3.1. Fizikiniai cheminiai ekologiškai ir neekologiškai užaugintos, fermentuotos ir 

neapdorotos pieno rūgšties bakterijomis vištienos rodikliai 

 

3.1.1. Krūtinėlės mėginių fizikiniai cheminiai rodikliai 

 

Sausųjų medžiagų kiekis krūtinėlės mėginiuose pateiktas 2 paveiksle (1 priedas). 

Lyginant ekologiškos ir neekologiškai pagamintos paukštienos sausųjų medžiagų kiekį 

nustatėme, kad daugiau sausųjų medžiagų yra ekologiškai pagamintoje mėsoje (0,8 proc. daugiau). 

Fermentuotos krūtinėlės mėginiuose (ekologiškai ir neekologiškai pagamintos) nustatytas didesnis 

sausųjų medžiagų kiekis, nei nefermentuotos. Fermentuotuose ekologiškuose ir neekologiškuose 

pusgaminiuose sausųjų medžiagų nustatyta 0,2 proc. daugiau, nei nefermentuotuose pusgaminiuose.  
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2 pav. Sausųjų medžiagų kiekis krūtinėlės mėginiuose, proc. (Paaiškinimas: Pa – fermentuota 
Pediococcus acidilactici) 

 

Apibendrinant galima teigti, kad tiek gamybos būdas (ekologinis, neekologinis), tiek fermentacija 

P. acidilactici pieno rūgšties bakterijomis turi įtakos sausųjų medžiagų kiekiui. Didesnis sausųjų 



 
 

24

medžiagų kiekis yra ekologiškai pagamintoje vištienoje, o fermentacijos procesas dar padidina jų kiekį. 

Tokią fermentacijos įtaką galima būtų paaiškinti organinių rūgščių, kurias išskiria pieno rūgšties 

bakterijos poveikiu, t.y., organinėms rūgštims veikiant paukštienos baltymus, pastarieji traukiasi, 

išskirdami į aplinką laisvą vandenį, tokiu būdu, vištienoje sausųjų medžiagų nustatoma daugiau. 

Krūtinėlės mėginių virimo nuostoliai pateikti 3 paveiksle (1 priedas). Lyginant tarpusavyje 

vištienos gamybos būdo įtaką virimo nuostoliams, mes nustatėme, kad ekologiškai pagamintos 

vištienos virimo nuostoliai yra mažesni (3,17 proc.).  

Fermentacija P. acidilactici padidino vištienos virimo nuostolius: ekologiškai pagamintos 

padidėjo 0,19 proc., neekologiškai – 0,65 proc.. 
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3 pav. Krūtinėlės mėginių virimo nuostoliai, proc. (Paaiškinimas: Pa – fermentuota Pediococcus 
acidilactici) 

 

Vištienos krūtinėlės mėginių švelnumo rezultatai pateikti 4 paveiksle (1 priedas).  

Lyginant ekologiškai ir neekologiškai pagamintos vištienos krūtinėlės mėginių švelnumą, 

nustatėme, kad didesnis švelnumas yra ekologiškai pagamintos vištienos krūtinėlės mėginių (didesnis 

0,26 kg/cm2).  

Fermentacija P. acidilactici taip pat teigiamai įtakojo šią vištienos krūtinėlės mėginių savybę. 

Ekologiškai pagamintų fermentuotų vištienos krūtinėlės mėginių švelnumas nustatytas didesnis nei 

nefermentuotų 0,28 kg/cm2, o neekologiškai pagamintų fermentuotų 0,16 kg/cm2 nei nefermentuotų. 
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Apibendrinant galima teigti, kad fermentacija alternatyviame substrate pagausintomis P. 

acidilactici pieno rūgšties bakterijomis galėtų būti tinkama priemonė vištienos švelnumui padidinti. 
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4 pav. Krūtinėlės mėginių švelnumas, kg/cm2 (Paaiškinimas: Pa – fermentuota Pediococcus 
acidilactici) 

Vištienos krūtinėlės mėginių vandens rišlumo rezultatai pateikti 5 paveiksle (1 priedas).  
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5 pav. Krūtinėlės mėginių vandens rišlumas, proc. (Paaiškinimas: Pa – fermentuota Pediococcus 
acidilactici) 
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Didesnis vandens rišlumas nustatytas ekologiškai pagamintos vištienos krūtinėlės mėginių (62,93 

proc.), nei neekologiškai (62,25 proc.). 

Taip pat didesnis vandens rišlumas nustatytas fermentuotų mėginių, lyginant su mėginiais prieš 

fermentaciją, atitinkamai, ekologiškai pagamintų – 0,08 proc., neekologiškai – 0,49 proc.. 

Apibendrinant galima teigti, kad fermentacija pasirinktomis pieno rūgšties bakterijomis ypač 

tinkama priemonė neekologiškai pagamintų vištienos krūtinėlės mėginių vandens rišlumui padidinti.  

 

3.1.2. Blauzdelių mėginių fizikiniai cheminiai rodikliai 

 

Sausųjų medžiagų kiekis vištienos blauzdelių mėginiuose pateiktas 6 paveiksle (2 priedas). 

Lyginant ekologiškai ir neekologiškai pagamintos paukštienos mėginius, nustatyta kad didesnis sausųjų 

medžiagų kiekis yra ekologiškai pagamintose vištienos blauzdelėse, atitinkamai, 1,2 proc..  

Tiriant fermentacijos įtaką sausųjų medžiagų kiekiui blauzdelėse, nustatyta, kad fermentuotuose 

mėginiuose yra nežymios sausųjų medžiagų didėjimo tendencijos. 
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6 pav. Sausųjų medžiagų kiekis blauzdelių mėginiuose, proc. (Paaiškinimas: Pa – fermentuota 
Pediococcus acidilactici) 

 

Blauzdelių mėginių virimo nuostoliai pateikti 7 paveiksle (2 priedas).  



 
 

27

Lyginant auginimo būdo įtaką virimo nuostoliams, nustatyta, kad ekologiškai pagamintos 

paukštienos virimo nuostoliai mažesni, nei neekologiškai (nefermentuotos mažesni 4,02 proc., 

fermentuotos mažesni 4,21 proc.).  

Fermentacija P. acidilactici padidino vištienos blauzdelių mėginių virimo nuostolius, atitinkamai, 

ekologiškų – 0,09 proc., neekologiškų – 0,28 proc.. 
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7 pav. Blauzdelių mėginių virimo nuostoliai, proc. (Paaiškinimas: Pa – fermentuota Pediococcus 
acidilactici) 

 

Blauzdelių mėginių švelnumo rezultatai pateikti 8 paveiksle (2 priedas). Didesnis švelnumas 

nustatytas ekologiškai pagamintų vištienos blauzdelių mėginių (1,98 kg/cm2), lyginant su neekologiškai 

(1,34 kg/cm2).  

Fermentacija Pediococcus acidilactici padidino vištienos blauzdelių švelnumą: ekologiškai 

pagamintų ir fermentuotų jis nustatytas 2,14 kg/cm2, t.y. 0,16 kg/cm2 didesnis nei nefermentuotų, o 

neekologiškai pagamintų ir fermentuotų 1,69 kg/cm2, t.y. 0,35 kg/cm2 didesnis nei nefermentuotų. 

Apibendrinant gautus rezultatus galima teigti, kad fermentacija Pediococcus acidilactici yra 

tinkama priemonė vištienos blauzdelių mėsos švelnumui padidinti. 
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8 pav. Blauzdelių mėginių švelnumas, proc. (Paaiškinimas: Pa – fermentuota Pediococcus acidilactici) 

Blauzdelių mėginių vandens rišlumas pateiktas 9 paveiksle (2 priedas). Didesnis vandens 

rišlumas nustatytas ekologiškai pagamintų vištienos blauzdelių mėginių (63,01 proc.), lyginant su 

neekologiškai pagamintais (62,69 proc.).  
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9 pav. Blauzdelių mėginių vandens rišlumas, proc. (Paaiškinimas: Pa – fermentuota Pediococcus 
acidilactici) 
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Fermentuotų mėginių vandens rišlumas nustatytas nereikšmingai didesnis, nei nefermentuotų 

(ekologiškai pagamintų – 63,25 proc., neekologiškai – 62,78 proc.). 

Apibendrinant galima teigti, kad fermentacija nepablogina vištienos blauzdelių mėginių vandens 

rišlumo. 

 

3.1.3. Šlaunelių mėginių fizikiniai cheminiai rodikliai 

 

Sausųjų medžiagų kiekis, nustatytas šlaunelėse pateiktas 10 paveiksle (3 priedas).  

Nustatyta, kad didesnis sausųjų medžiagų kiekis yra ekologiškai pagamintose šlaunelėse (27,4 

proc.), lyginant su neekologiškai (26,4 proc.).  

Fermentacija P. acidilactici nereikšmingai padidino sausųjų medžiagų kiekį vištienos šlaunelių 

mėginiuose. 

Apibendrinant galima teigti, kad fermentacija nemažina sausųjų medžiagų kiekio vištienos 

šlaunelių mėginiuose.  

25,6

25,8

26

26,2

26,4

26,6

26,8

27

27,2

27,4

27,6

27,8

Šlaunelės
neferm. 

Šlaunelės Pa Šlaunelės
neferm. 

Šlaunelės Pa

Ekologiška Neekologiška

P
ro

c.

Sausųjų
medžiagų kiekis

 

10 pav. Sausųjų medžiagų kiekis šlaunelių mėginiuose, proc. (Paaiškinimas: Pa – fermentuota 
Pediococcus acidilactici) 

 

Šlaunelių mėginių virimo nuostoliai pateikti 11 paveiksle (3 priedas). 

Didesni virimo nuostoliai nustatyti neekologiškai pagamintose vištienos šlaunelėse (14,05 proc.), 

lyginant su ekologiškai (8,91 proc.). 
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Fermentacija P. acidilactici pieno rūgšties bakterijomis turėjo neigiamos įtakos šiam kokybės 

technologiniam rodikliui, ekologiškuose fermentuotuose mėginiuose jis nustatytas 0,23 proc. didesnis 

nei nefermentuotuose, o neekologiškuose fermentuotuose – 0,19 proc. didesnis. 
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11 pav. Šlaunelių mėginių virimo nuostoliai, proc. (Paaiškinimas: Pa – fermentuota Pediococcus 
acidilactici) 

 

Šlaunelių mėginių švelnumas pateiktas 12 paveiksle (3 priedas).  

Nustatytos tokios pačios šio rodiklio kitimo tendencijos kaip ir krūtinėlių bei blauzdelių mėginių, 

t.y., ekologiškai pagamintos vištienos šlaunelių švelnumas didesnis nei neekologiškai (atitinkamai, 

ekologiškų švelnumas 2,21 kg/cm2, neekologiškų švelnumas 1,43 kg/cm2). 

Nustatyta teigiama fermentacijos įtaka vištienos šlaunelių mėginių švelnumo didėjimui. 

Ekologiškų ir neekologiškų fermentuotų mėginių švelnumas nustatytas 0,19, didesnis nei 

nefermentuotų. 

Apibendrinant galima teigti, kad fermentacija yra tinkama priemonė vištienos šlaunelių 

švelnumui padidinti. 



 
 

31

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Blauzdelės
neferm. 

Blauzdelės Pa Blauzdelės
neferm. 

Blauzdelės Pa

Ekologiška Neekologiška

k
g/

cm
2

Švelnumas

 

12 pav. Šlaunelių mėginių švelnumas, kg/cm2 (Paaiškinimas: Pa – fermentuota Pediococcus 
acidilactici) 
 

Vištienos šlaunelių mėginių vandens rišlumas pateiktas 13 paveiksle (3 priedas). 

Šis rodiklis ekologiškuose ir neekologiškuose mėginiuose kito paklaidų ribose ir fermentacija jam 

praktiškai neturėjo įtakos. 

62,5

62,6

62,7

62,8

62,9

63

63,1

63,2

Šlaunelės
neferm. 

Šlaunelės Pa Šlaunelės
neferm. 

Šlaunelės Pa

Ekologiška Neekologiška

P
ro

c.

Vandens rišlumas
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3.2. Ekologiškai ir neekologiškai užaugintos, fermentuotos ir neapdorotos pieno 

rūgšties bakterijomis vištienos spalvų koordinatės 

 

Ekologiškai ir neekologiškai užaugintos vištienos blauzdelių mėginių spalvų koordinatės 

pateiktos 2 lentelėje. Didesniu šviesumu (L*) pasižymėjo neekologiškai pagamintos vištienos 

blauzdelių mėginiai (58,3). Fermentuoti mėginiai nustatyti didesnio šviesumo, nei nefermentuoti 

(atitinkamai, ekologiški – 47,9, neekologiški – 59,0).  

Ekologiškai pagamintos blauzdelės nustatytos didesnio rausvumo, nei neekologiškai (atitinkamai, 

nefermentuotos – 13,91, nefermentuotos – 13,07). Neekologiškai pagamintų blauzdelių rausvumas 

nustatytas mažesnis (atitinkamai, nefermentuotų 12,10, fermentuotų – 11,07).  

Visais atvejais fermentacija mažino blauzdelių mėginių rausvumą. 

Panašios tendencijos nustatytos ir gelsvumo koordinačių. Didesniu gelsvumu pasižymėjo 

ekologiški mėginiai (nefermentuoti – 14,20, fermentuoti – 13,86), nei neekologiški (nefermentuoti – 

10,94, fermentuoti – 9,41). 

2 lentelė. Ekologiškai ir neekologiškai užaugintos vištienos blauzdelių mėginių spalvų koordinatės 

Spalvų koordinatės 
Ekologiška Neekologiška 

Blauzdelės neferm. Blauzdelės Pa Blauzdelės neferm. Blauzdelės Pa 

L* 46,5±0,8 47,9±0,3 58,3±0,1 59,0±0,7 

a* 13,91±0,6 13,07±0,4 12,10±0,4 11,07±0,2 

b* 14,20±0,4 13,86±0,7 10,94±0,3 9,41±0,4 

Pastaba: Pa – Pediococcus acidilactici, L* − šviesumas, a* - rausvumas, b* - gelsvumas 

 

Vištienos krūtinėlės mėginių spalvų koordinačių rezultatai pateikti 3 lentelėje.  

Ekologiškai pagamintos vištienos krūtinėlės mėginių šviesumo koordinatės nustatytos mažesnės 

nei neekologiškai pagamintų (ekologiškai pagamintų nefermentuotų – 47,3, fermentuotų – 48,9; 

neekologiškai pagamintų nefermentuotų – 51,6, fermentuotų – 54,2). Visais atvejais fermentuotų 

mėginių šviesumo koordinatės nustatytos didesnės.  

Didesnės rausvumo koordinatės nustatytos ekologiškai pagamintų vištienos krūtinėlės mėginių 

(nefermentuotų – 14,03, fermentuotų – 13,92). Neekologiškų vištienos krūtinėlės mėginių rausvumo 

koordinatės nustatytos mažesnės (atitinkamai, nefermentuotų – 12,87, fermentuotų – 11,36). Visais 

atvejais fermentacija sumažino vištienos krūtinėlės mėginių rausvumą.  
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Panašios tendencijos nustatytos ir analizuojant geltonumo koordinates. Didesniu gelsvumu 

pasižymėjo ekologiškai pagamintos vištienos krūtinėlės (13,98), o fermentacija visais atvejais mažino 

mėginių gelsvumą (ekologiškų fermentuotų mėginių gelsvumas – 12,57, neekologiškų fermentuotų 

mėginių gelsvumas – 10,61). 

3 lentelė. Ekologiškai ir neekologiškai užaugintos vištienos krūtinėlės spalvų koordinatės 

Spalvų 

koordinatės 

Ekologiška Neekologiška 

Krūtinėlė neferm. Krūtinėlė Pa Krūtinėlė neferm. Krūtinėlė Pa 

L* 47,3±0,4 48,9±0,5 51,6±0,3 54,2±0,2 

a* 14,03±0,6 13,92±0,7 12,87±0,4 11,36±0,4 

b* 13,98±0,1 12,57±0,2 11,82±0,1 10,61±0,6 

Pastaba: Pa – Pediococcus acidilactici, L* − šviesumas, a* - rausvumas, b* - gelsvumas 

 

Ekologiškai ir neekologiškai užaugintos vištienos šlaunelių mėginių spalvų koordinatės pateiktos 

4 lentelėje.  

Didesnio šviesumo nustatyti neekologiškai pagaminti vištienos šlaunelių mėginiai (53,2). 

Fermentacija visais atvejais padidino mėginių šviesumo koordinates (ekologiškų fermentuotų mėginių 

šviesumas – 45,9, neekologiškų fermentuotų mėginių šviesumas – 55,1).  

Visais atvejais fermentacija sumažino mėginių rausvumą (fermentuotų ekologiškų rausvumas – 

13,85, fermentuotų neekologiškų – 10,27). 

Analogiškos tendencijos nustatytos analizuojant mėginių geltonumo koordinates (fermentuotų 

ekologiškų gelsvumas – 12,49, neekologiškų – 10,07). 

4 lentelė. Ekologiškai ir neekologiškai užaugintos vištienos šlaunelių mėginių spalvų koordinatės 

Spalvų 

koordinatės 

Ekologiška Neekologiška 

Šlaunelės neferm. Šlaunelės Pa Šlaunelės neferm. Šlaunelės Pa 

L* 45,1±0,5 45,9±0,4 53,2±0,5 55,1±0,3 

a* 14,31±0,7 13,85±0,3 11,01±0,7 10,27±0,5 

b* 13,54±0,2 12,49±0,1 11,63±0,4 10,07±0,4 

Pastaba: Pa – Pediococcus acidilactici, L* − šviesumas, a* - rausvumas, b* - gelsvumas 

 

 Apibendrinant galima teigti, kad kad ekologiški vištienos mėginiai pasižymėjo intensyvesniu 

raudonumu ir geltonumu, o jų šviesumas buvo mažesnis. Fermentacija visais atvejais mažino vištienos 

mėginių rausvumo ir geltonumo koordinates bei didino šviesumą. 
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3.3. Biogeninių aminų kiekis ekologiškai ir neekologiškai užaugintos, fermentuotos 

ir neapdorotos pieno rūgšties bakterijomis vištienos mėginiuose 

 

Biogeninių aminų kiekis (mg/kg) ekologiškai ir neekologiškai užaugintos vištienos krūtinėlių 

mėginiuose pateiktas 5 lentelėje. Didesnis biogeninių aminų kiekis nustatytas neekologiškai 

pagamintos vištienos krūtinėlių mėginiuose, atitinkamai, feniletilamino daugiau 10,59 mg/kg, 

putrescino daugiau 13,37 mg/kg, o kadaverino ir histamino nustatyta tik neekologiškai pagamintos 

vištienos mėginiuose (atitinkamai, 20,34 ir 32,59 mg/kg).  

Fermentuojant ekologiškai pagamintą vištienos krūtinėlę nustatyta atskirų biogeninių aminų 

didėjimo tendencija: feniletilamino padidėjo 2,48 mg/kg, o putrescino net 35,29 mg/kg. Tačiau 

priešingos tendencijos vyravo fermentuotuose neekologiškai pagamintuose krūtinėlės mėginiuose: 

feniletilamino sumažėjo 0,03 mg/kg (paklaidų ribose), putrescino sumažėjo 10,43 mg/kg, kadaverino 

sumažėjo 15,57 mg/kg, o histamino visai nenustatyta.  

Apibendrinant galima teigti, kad fermentacija P. acidilactici, gali būti taikoma biogeninių aminų 

kiekiui neekologiškai pagamintoje vištienos krūtinėlėje sumažinti. 

5 lentelė. Biogeninių aminų kiekis (mg/kg) ekologiškai ir neekologiškai užaugintos vištienos krūtinėlių 
mėginiuose  

BA 
Ekologiška Neeokologiška 

Krūtinėlė neferm.  Krūtinėlė Pa Krūtinėlė neferm.  Krūtinėlė Pa 

Feniletilaminas 6,37±0,11 8,85±0,21 16,96±0,14 16,93±0,17 

Putrescinas 16,50±0,15 51,79±0,10 29,87±0,13 19,44±0,20 

Kadaverinas - - 20,34±0,24 4,77±0,07 

Histaminas - - 32,59±0,09 - 

Tiraminas - - - - 

Spermidinas - - - - 

Sperminas - - - - 

Pastaba: BA – biogeniniai aminai, Pa – Pediococcus acidilactici 

 
Biogeninių aminų kiekis (mg/kg) ekologiškai ir neekologiškai užaugintos vištienos blauzdelių 

mėginiuose pateiktas 6 lentelėje. Nustatyta, kad ekologiškai pagamintuose vištienos blauzdelių 

mėginiuose biogeninių aminų kiekis mažesnis, nei neekologiškai pagamintuose. Feniletilamino 

ekologiškoje blauzdelių produkcijoje nenustatyta, o neekologiškose nustatyta 6,26 mg/kg. 

Neekologiškose blauzdelėse putrescino nustatyta 43,85 mg/kg daugiau nei ekologiškose. Taip pat, 
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neekologiškose blauzdelėse nustatyta kadaverino ir histamino (atitinkamai, 50,84 ir 16 mg/kg), 

pastarųjų nenustatyta ekologiškose blauzdelėse. 

Fermentuojant ekologiškas blauzdeles jose nustatyta biogeninių aminų didėjimo tendencija: 

susidarė 20,1 mg/kg feniletilamino ir 53,88 mg/kg daugiau putrescino. Atvirkštinė tendencija buvo 

stebima fermentuojant neekologiškas blauzdeles – jose biogeninių aminų kiekis sumažėjo: 

feniletilamino 2,34 mg/kg, putrescino 45,24 mg/kg, kadaverino 34,9 mg/kg ir histamino 11,15 mg/kg.  

6 lentelė. Biogeninių aminų kiekis (mg/kg) ekologiškai ir neekologiškai užaugintos vištienos blauzdelių 
mėginiuose  

BA 
Ekologiška Neekologiška 

Blauzdelė neferm. Blauzdelė Pa Blauzdelė neferm. Blauzdelė Pa 

Feniletilaminas - 20,10±0,07 6,26±0,12 3,92±0,06 

Putrescinas 17,23±0,10 71,11±0,25 61,08±0,17 15,84±0,14 

Kadaverinas - - 50,84±0,13 15,94±0,31 

Histaminas - - 16,00±0,11 4,85±0,01 

Tiraminas - - - - 

Spermidinas - - - - 

Sperminas - - - - 

Pastaba: BA – biogeniniai aminai, Pa – Pediococcus acidilactici 

 
Biogeninių aminų kiekis (mg/kg) ekologiškai ir neekologiškai užaugintos vištienos šlaunelių 

mėginiuose pateiktas 7 lentelėje.  

7 lentelė. Biogeninių aminų kiekis (mg/kg) ekologiškai ir neekologiškai užaugintos vištienos šlaunelių 
mėginiuose  

BA 

Ekologiška Neekologiška 

Šlaunelė neferm. Šlaunelė Pa Šlaunelė neferm. Šlaunelė Pa 

Feniletilaminas 12,28±0,12 30,55±0,23 - 7,96±0,09 

Putrescinas 7,13±0,15 31,18±0,14 86,96±0,16 21,87±0,11 

Kadaverinas - - 18,06±0,18 13,97±0,35 

Histaminas - - 9,12±0,19 - 

Tiraminas - - - - 

Spermidinas - - - - 

Sperminas - - - - 

Pastaba: BA – biogeniniai aminai, Pa – Pediococcus acidilactici 
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Šlaunelėse nustatytos panašios biogeninių aminų tendencijos kaip krūtinėlių ir blauzdelių 

mėginiuose, išskyrus, tai, jog neekologiškai pagamintose šlaunelėse nenustatyta feniletilamino.  

Fermentuojant ekologiškas šlauneles, jose feniletilamino kiekis padidėjo 18,27 mg/kg, o 

putrescino 24,05 mg/kg. Fermentuotose neekologiškose šlaunelėse padidėjo tik feniletilamino kiekis 

(jis nustatytas 7,96 mg/kg), kitų biogeninių aminų kiekiai nustatyti mažesni, nei nefermentuotose 

šlaunelėse (putrescino 65,09 mg/kg mažiau, kadaverino 4,09 mg/kg mažiau, histamino ir kitų tirtų 

biogeninių aminų visai nenustatyta).  

Suminis biogeninių aminų kiekis krūtinėlių, blauzdelių ir šlaunelių mėginiuose pavaizduotas 14 

paveiksle.  

Lyginant tarpusavyje krūtinėlių mėginius, didžiausias suminis biogeninių aminų kiekis nustatytas 

neekologiškai pagamintose nefermentuotose krūtinėlėse (99,76 mg/kg). Ekologiškai pagamintose 

nefermentuotose krūtinėlėse nustatytas suminis biogeninių aminų kiekis 22,87 mg/kg. 

Mažiausias suminis biogeninių aminų kiekis nustatytas ekologiškai pagamintose blauzdelėse 

(17,23 mg/kg), tačiau jas fermentuojant suminis biogeninių aminų kiekis padidėjo iki 91,21 mg/kg. 

Tuo tarpu neekologiškose blauzdelėse nustatytas suminis biogeninių aminų kiekis 134,18 mg/kg, 

o jas fermentuojant šis rodiklis sumažėjo iki 40,55 mg/kg.  

Fermentuojant ekologiškas šlauneles biogeninių aminų kiekis padidėjo nuo 19,41 mg/kg iki 

61,73 mg/kg, o fermentuojant neekologiškas šlauneles buvo stebima atvirkštinė – biogeninių aminų 

mažėjimo tendencija (sumažėjo nuo 114,14 mg/kg iki 43,8 mg/kg). 

Suminis biogeninių aminų kiekis, mg/kg
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4. REZULTATŲ APTARIMAS 

 

Ekologinė gamyba padeda spręsti šiandienines ekologines problemas: dirvožemio gyvybingumo 

ir derlingumo išlaikymo; biologinės įvairovės didinimo ir išsaugojimo; žemės ūkio skleidžiamos 

aplinkos taršos sumažinimo; saugių maisto produktų, neužterštų kenksmingomis medžiagomis, be 

sintetinių medžiagų, hormonų, antibiotikų ir GMO, auginimo ir perdirbimo. 

Nėra vieningos nuomonės, kodėl vartotojai vis dažniau renkasi ekologiškus produktus. Jungtinių 

tautų žemės ūkio ir maisto organizacija (FAO) pripažįsta, kad vienareikšmio atsakymo, kodėl vartotojai 

perka ekologiškus produktus, nėra. Įvairios sociologinės apklausos rodo, kad dauguma vartotojų tiki, 

kad ekologiški maisto produktai gaminami saugant aplinką nuo užterštumo, todėl yra sveikesni ir 

skanesni. Tačiau lyginant ekologiškai ir intensyviai išaugintus produktus pagal pagrindinių cheminės 

sudėties komponentų sudėtį ir technologines savybes, dažniausiai negalima įvertinti šių ekologinės 

sistemos privalumų. Vis dar nėra nustatyta aiškių kriterijų, kurie leistų identifikuoti ekologinę žaliavą ir 

jos produktus, todėl šios krypties moksliniai tyrimai intensyviai plėtojami pasauliniu mastu. 

Mes nustatėme, kad ekologiškai ir neekologiškai pagamintos vištienos fizikiniai cheminiai ir 

technologiniai kokybės rodikliai skirtingi: ekologiška vištiena pasižymi didesniu sausųjų medžiagų 

kiekiu, didesniu švelnumu, didesniu vandens rišlumu ir mažesniais virimo nuostoliais. 

2010 m. duomenimis, reguliariai ekologiškus produktus perkančių žmonių Lietuvoje buvo 1-2 

proc., o daugelyje Europos šalių – 7-9 proc., JAV – 10-12 proc.. Lietuvos gyventojų apklausos 

duomenimis, tik mažiau nei kas dešimtas Lietuvos gyventojas nuolatos perka ekologiškus produktus. 

Viena iš priežasčių, kodėl žmonės renkasi ekologišką produktą – jo skonis. Kai kurie vartotojai 

teigia, kad ekologiško maisto skonis yra geresnis. Ekologiški produktai užauginami daug lėčiau, todėl 

ekologiško produkto skonis formuojasi natūraliai. Ekologiškuose produktuose daugiau sausosios dalies, 

mažiau vandens, todėl jų skonis yra intensyviau išreikštas. 

Ekologiškų produktų apdorojimui turi būti parenkamos natūralios priemonės. Viena iš tokių, tai 

apdorojimas pieno rūgšties bakterijomis. Mes nustatėme, kad fermentacija P. acidilactici padidina 

vištienos skerdenėlėse sausųjų medžiagų kiekį, švelnumą, vandens rišlumą bei virimo nuostolius. Pagal 

šiuos rezultatus galima teigti, kad įvertinus gaunamus virimo nuostolius ir paskaičiavus gamybos 

efektyvumą, galima būtų rekomenduoti fermentaciją P. acidilactici taikyti vištienos kokybės rodiklių 

pagerinimui.  

Įvertinus spalvų koordinates, mes nustatėme, kad ekologiškai pagaminta vištiena pasižymi 

mažesnėmis šviesumo koordinatėmis, didesniu rausvumu ir gelsvumu, o fermentacijos įtaka spalvų 
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koordinatėms nevienareikšmė: fermentacija padidina šviesumo koordinates, sumažina gelsvumo ir 

rausvumo koordinates. Šie pokyčiai yra natūralūs marinuojant mėsą. 

Taip pat labai reikšminga, kad ekologiškoje vištienoje yra mažesnis biogeninių aminų kiekis nei 

pagamintoje tradiciškai.  

Pagal gautus tyrimo rezultatus galime teigti, kad ekologiška vištiena yra geresnės kokybės nei 

pagaminta tradiciškai, o fermentacija P. acidilactici yra tinkama priemonė ekologiškai ir neekologiškai 

pagamintos vištienos marinavimui, nes pagerėja dauguma kokybės rodiklių (išskyrus virimo 

nuostolius), o biogeninių aminų kiekis neviršija pavojingai toksiškų normų.  
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IŠVADOS 

 

1. Ekologiškai ir neekologiškai pagamintos vištienos fizikiniai cheminiai ir technologiniai kokybės 

rodikliai skirtingi: ekologiška vištiena pasižymi didesniu sausųjų medžiagų kiekiu, didesniu švelnumu, 

didesniu vandens rišlumu ir mažesniais virimo nuostoliais. 

2. Fermentacija P. acidilactici padidina vištienos skerdenėlėse sausųjų medžiagų kiekį, švelnumą, 

vandens rišlumą bei virimo nuostolius.  

3. Ekologiškai pagaminta vištiena pasižymi mažesnėmis šviesumo koordinatėmis, didesniu rausvumu ir 

gelsvumu, o fermentacijos įtaka spalvų koordinatėms nevienareikšmė: padidina šviesumo koordinates, 

sumažina gelsvumo ir rausvumo koordinates.  

4. Ekologiškoje vištienoje mažesnis biogeninių aminų kiekis nei pagamintoje tradiciškai: 

a) krūtinėlių mėginiuose, atitinkamai, feniletilamino daugiau 10,59 mg/kg, putrescino daugiau 13,37 

mg/kg, o kadaverino ir histamino nustatyta tik neekologiškai pagamintos vištienos mėginiuose 

(atitinkamai, 20,34 ir 32,59 mg/kg); 

b) ekologiškai pagamintose blauzdelėse feniletilamino nenustatyta, o neekologiškose nustatyta 6,26 

mg/kg, neekologiškose blauzdelėse putrescino nustatyta 43,85 mg/kg daugiau nei ekologiškose; 

neekologiškose blauzdelėse nustatyta kadaverino ir histamino (atitinkamai, 50,84 ir 16 mg/kg), 

pastarųjų nenustatyta ekologiškose blauzdelėse; 

c) šlaunelėse nustatytos panašios biogeninių aminų tendencijos kaip krūtinėlių ir blauzdelių 

mėginiuose, išskyrus, tai, jog neekologiškai pagamintose šlaunelėse nenustatyta feniletilamino 

5. Fermentacija P. acidilactici yra tinkama priemonė ekologiškai ir neekologiškai pagamintos vištienos 

marinavimui, nes pagerėja dauguma kokybės rodiklių (išskyrus virimo nuostolius), o biogeninių aminų 

kiekis neviršija pavojingai toksiškų normų.  

 

Rekomendacijos 

Ekologiškai pagamintos vištienos technologiniai rodikliai yra geresni, nei pagamintos 

neekologiškai, jos paruošimui Fermentacija P. acidilactici yra tinkama priemonė ekologiškai ir 

neekologiškai pagamintos vištienos marinavimui, nes pagerėja dauguma kokybės rodiklių (išskyrus 

virimo nuostolius), o biogeninių aminų kiekis neviršija pavojingai toksiškų normų. 
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1 priedas. Fizikiniai cheminiai ekologiškai ir neekologiškai užaugintos vištienos krūtinėlės rodikliai 

Mėginiai 
Rodikliai 

Sausųjų 
medžiagų kiekis

Virimo 
nuostoliai 

Švelnumas Vandens 
rišlumas 

Ekologiška 
Krūtinėlė 
neferm. 

26,7±0,05 9,04±0,03 2,04±0,01 62,93±0,12 

Krūtinėlė Pa 26,9±0,02 9,25±0,04 2,32±0,03 63,01±0,09 

Neekologiška 

Krūtinėlė 
neferm. 

25,9±0,08 12,21±0,07 1,70±0,03 62,25±0,13 

Krūtinėlė Pa 26,1±0,04 12,86±0,05 1,86±0,01 62,74±0,07 

Stulpelio statistika 

Standartinė paklaida 0,2380 0,9885 0,1329 0,1705 

Standartinis nuokrypis 0,4661 1,977 0,2658 0,3410 

Skirtumo tarp rezultatų reikšmių 
patikimumas 

<0,0001 0,0016 0,0007 <0,0001 

Variacijos koeficientas, proc. 1,80 18,24 13,43 0,54 

Pastaba: Pa – fermentuoti Pediococcus acidilactici mėginiai, P – skirtumi tarp rezultatų 
reikšmių patikimumas, P patikimas, kai ≤ 0,05 

 

 

2 priedas. Fizikiniai cheminiai ekologiškai ir neekologiškai užaugintos vištienos blauzdelių mėginių 
rodikliai 

Mėginiai 
Rodikliai 

Sausųjų 
medžiagų kiekis

Virimo 
nuostoliai 

Švelnumas Vandens 
rišlumas 

Ekologiška 
Blauzdelė 
neferm. 

27,2±0,04 9,32±0,03 1,98±0,02 63,01±0,25 

Blauzdelė Pa 27,4±0,05 9,41±0,03 2,14±0,07 63,25±0,02 

Neekologiška 

Blauzdelė 
neferm. 

26,0±0,03 13,34±0,04 1,34±0,01 62,69±0,12 

Blauzdelė Pa 26,1±0,01 13,62±0,03 1,69±0,04 62,78±0,20 

Stulpelio statistika 

Standartinė paklaida 0,3637 1,189 0,1758 0,1255 

Standartinis nuokrypis 0,7274 2,379 0,3517 0,2509 

Skirtumo tarp rezultatų reikšmių 
patikimumas 

<0,0001 0,0024 0,0020 <0,0001 

Variacijos koeficientas, proc. 2,73 20,83 19,68 0,40 

Pastaba: Pa – fermentuoti Pediococcus acidilactici mėginiai, P – skirtumi tarp rezultatų 

reikšmių patikimumas, P patikimas, kai ≤ 0,05 
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3 priedas. Fizikiniai cheminiai ekologiškai ir neekologiškai užaugintos vištienos šlaunelių mėginių 
rodikliai 

Mėginiai 
Rodikliai 

Sausųjų 
medžiagų kiekis

Virimo 
nuostoliai 

Švelnumas Vandens 
rišlumas 

Ekologiška 
Šlaunelė neferm. 27,4±0,02 8,91±0,04 2,21±0,01 62,98±0,10 

Šlaunelė Pa 27,6±0,03 9,14±0,01 2,40±0,01 63,04±0,17 

Neekologiška 
Šaunelė neferm. 26,4±0,06 14,05±0,04 1,43±0,03 62,83±0,11 

Šlaunelė Pa 26,7±0,02 14,31±0,03 1,62±0,01 62,89±0,09 

Stulpelio statistika 

Standartinė paklaida 0,2839 1,490 0,2318 0,04664 

Standartinis nuokrypis 0,5679 2,980 0,4635 0,09327 

Skirtumo tarp rezultatų reikšmių 
patikimumas 

<0,0001 0,0044 0,0037 <0,0001 

Variacijos koeficientas, proc. 2,10 25,68 24,20 0,15 

Pastaba: Pa – fermentuoti Pediococcus acidilactici mėginiai, P – skirtumi tarp rezultatų 
reikšmių patikimumas, P patikimas, kai ≤ 0,05 
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Pastaruoju metu stebima padidėjusi tendencija rinktis ekologiškai pagamintus produktus. Tačiau vieningos 
nuomonės apie ekologiškai ir tradiciškai pagamintų produktų skirtumus nėra. 

Šiuo metu vartotojai linkę rinktis produktus be cheminių konservantų, todėl mokslininkai ieško naujų šios 
problemos sprendimo būdų. Vienas iš būdų konservuoti produktus natūraliai, tai pieno rūgšties bakterijų, 
gaminančių bakteriocinus, panaudojimas. 

Darbo tikslas – nustatyti ekologiškai ir tradiciškai pagamintų viščiukų broilerių skirtingų skerdenėlių dalių 
kokybės rodiklius ir įvertinti biogeninių aminų kitimo tendencijas, apdorojant skerdenėles bakteriocinus 
produkuojančiomis pieno rūgšties bakterijomis.  

Nustatėme, kad ekologiškai ir tradiciškai pagamintos vištienos kokybės rodikliai skiriasi. Ekologiška 
vištiena pasižymi didesniu sausųjų medžiagų kiekiu, švelnumu, didesniu vandens rišlumu ir mažesniais virimo 
nuostoliais. Fermentacija P. acidilactici padidina vištienos skerdenėlėse sausųjų medžiagų kiekį, švelnumą, 
vandens rišlumą bei virimo nuostolius. Ekologiškai pagaminta vištiena pasižymi mažesnėmis šviesumo 
koordinatėmis, didesniu rausvumu ir gelsvumu. Fermentuojant padidėja vištienos mėginių šviesumo 
koordinatės, sumažėja gelsvumas ir rausvumas. 

Ekologiškoje vištienoje nustatytas mažesnis biogeninių aminų kiekis nei pagamintoje tradiciškai. 
Fermentuotoje ekologiškoje vištienoje nustatytas didesnis šių junginių kiekis nei nefermentuotoje, o 
tradiciškai pagamintoje – mažesnis, nei nefermentuotoje. 

Apibendrinant galima teigti, kad ekologiška vištienos produkcija yra geresnės kokybės, o fermentacija 
P. acidilactici (+4 ºC temperatūroje, 24 h) yra tinkama priemonė ekologiškai ir tradiciškai pagamintos 
vištienos marinavimui, nes pagerėja dauguma kokybės rodiklių (išskyrus virimo nuostolius), o biogeninių 
aminų kiekis neviršija pavojingai toksiškų normų.  

Raktažodžiai: vištiena, ekologinė produkcija, pieno rūgšties bakterijos, kokybė, sauga, fermentacija 
 

 

Įvadas  

Aukštos kokybės paukštienos poreikis auga 
visame pasaulyje: tiek Europoje, tiek Amerikoje [1], 
dėl šios priežasties atsiranda poreikis alternatyviai 
paukštienos produkcijai ir tokių sistemų, kaip „Label 

Roug“ plėtojimui [2]. Vartotojai teikia pirmenybę 
broilerių mėsai, kuri pagaminama ekologinėmis 
sąlygomis, nes tai siejama ne tik su geresne mėsos 
kokybe (kvapnesnė, didesnės maistinės vertės mėsa), 
bet technologija – draugiška aplinkai [2, 3]. Dėl 
tokios paklausos ekologiškos vištienos gamybai 
naudojamos standartinės, greitai augančių paukščių 
rūšys [4]. Gaminantys ekologiškus gaminius turi 
laikytis Ekologinio žemės ūkio taisyklių, siekiant, 
kad jų produkciją galima būtų vadinti ekologiška. 
Ekologinės paukščių auginimo sistemos yra 

visuotinai pripažintos, jomis vadovaujantis 
išauginami paukščiai patiria mažiau streso [5]. 
Ekologiškos auginimo sistemos turi teigiamos įtakos 
mėsos juslinėms savybėms: skoniui, kvapui ir kt. [6, 7].  

Vištiena vertinama kaip vienas geriausių baltymų 
šaltinių mūsų mityboje. Ji ypač patraukli 
vartotojams, nes joje, palyginus su kitų gyvūnų rūšių 
mėsa (jautiena, kiauliena, aviena), mažesnis riebalų 
kiekis, o baltymų kiekis gali būti toks pat, kaip 
minėtos rūšies gyvūnų mėsoje, o kartais net didesnis 
[8]. Vertinant mitybinę vertę, vištienoje taip pat 
didelis kiekis polinesočiųjų riebalų rūgščių. 
Polinesočiosios riebalų rūgštys siejamos su miokardo 
infarkto prevencija ir kitų širdies kraujagyslių ligų 
bei insulto prevencija [9]. Dėl didelio vitamino B 
kiekio vištienoje, ją vartojant organizme aktyvuojami 
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baltymų, angliavandenių ir riebalų apykaitos 
procesai, todėl pagerėja, kitų, su maistu gaunamų 
medžiagų, bioprieinamumas [10].  

Pastaruoju metu stebima padidėjusi tendencija 
rinktis ekologiškai pagamintus produktus. Apie jų 
maistinę vertę yra įvairių duomenų. Vieni autoriai 
teigia, kad jų juslinės savybės geresnės, nes juose 
didesnis kiekis sausųjų medžiagų, kiti, kad pastarieji 
mažiau užteršti ir t. t. [11]. Tačiau vieningos 
nuomonės apie ekologiškai ir tradiciškai pagamintų 
produktų skirtumus nėra. Mėsos produktų kokybė 
priklauso nuo įvairių veiksnių, taip pat ir nuo jų 
technologinio apdorojimo.  

Šiuo metu vartotojai linkę rinktis produktus be 
cheminių konservantų, todėl mokslininkai ieško 
naujų šios problemos sprendimo būdų. Vienas iš 
būdų konservuoti produktus natūraliai, tai pieno 
rūgšties bakterijų, gaminančių bakteriocinus, 
panaudojimas. 

Pieno rūgšties bakterijos apibūdinamos kaip 
saugios [12], tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad dažnai 
baltymingus produktus apdorojant būtent jomis, 
susidaro nemaži kiekiai nepageidaujamų biogeninų 
aminų [13]. Dėl šių priežasčių labai svarbu diegiant 
naują gamybos technologiją, įvertinti ne tik gaunamų 
gaminių kokybės rodiklius, bet ir saugos, ypač 
biogeninių aminų kiekį, jei gaminiams taikoma 
fermentacijos technologija pieno rūgšties 
bakterijomis. 

Darbo tikslas – nustatyti ekologiškai ir 
tradiciškai pagamintų viščiukų broilerių skirtingų 
skerdenėlių dalių kokybės rodiklius ir įvertinti 
biogeninių aminų kitimo tendencijas, apdorojant 
skerdenėles bakteriocinus produkuojančiomis pieno 
rūgšties bakterijomis.  

 
Medžiagos ir metodai 

Tyrimui naudota vištiena ir pieno rūgšties 
bakterijos. Tyrimui naudotos UAB „Dovainonių 
paukštynas“ (Dovainonys, Rumšiškių seniūnija, 
Lietuva) mėsinių broilerių skerdenėlių dalys ir 
Kauno rajone (Lietuva) ekologiškai pagamintų 
mėsinių broilerių mėsa. Tirtos skerdenėlių dalys: 
krūtinėlės, blauzdelės, šlaunelės. 

Bakteriocinus produkuojančios P. acidilactici 
KTU05-7, išskirtos iš ruginių duonos raugų ir 
produkuojančios bakteriocinus [14], gautos iš KTU 
Maisto produktų technologijos katedros Grūdai ir 
grūdų produktai mokslo grupės kolekcijos, jos buvo 
panaudotos vištienos skirtingų skerdenėlių dalių 
fermentavimui.  

Mikroorganizmai iki eksperimento laikyti -70 °C 
temperatūroje MRS sultinyje (Oxoid, Milan, Italy), 
papildytame 20 % glicerolio, o prieš naudojimą 
kultivuoti MRS terpėje ir pagausinti išlaikius 
termostate 32 °C temperatūroje 24 h.  

Dažniausiai PRB gausinamos komercinėse 
terpėse (MRS broth-de Man, Rogosa and Sharpe). 
Tačiau tokioje terpėje pagausintos bakterijos nėra 
tinkamos maisto produktų apdorojimui dėl MRS 
savitos sudėties bei juslinių savybių. Mūsų 
eksperimente mėsos apdorojimui P. acidilactici 
KTU05-7 buvo pagausintos bulvių sultyse. Pastarasis 
substratas pasirinktas dėl priimtinų juslinių savybių 
ir pakankamo mitybinių medžiagų kiekio PRB 
augimui. Tuo tikslu bulvės buvo susmulkintos 
trintuve iki tyrelės konsistencijos masės. Presuojant 
atskirtos sultys autoklavuotos ir panaudotos PRB 
gausinimui. Autoklavuotose bulvių sultyse PRB 
kolonijas sudarančių vienetų mililitre (PRB KSV/ml) 
buvo 109. Paruoštas marinatas panaudotas vištienai 
apdoroti.  

Vištienos fermentacija. Vištienos skerdenėlių 
dalys buvo apipurkštos pulverizatoriumi su bulvių 
sultyse pagausintomis pieno rūgšties bakterijomis ir 
apvyniojus maistine plėvele 12 h laikytos šaldytuve 
+4 °C temperatūroje. 

Vištienos tyrimo metodai. Sausųjų medžiagų 
kiekis nustatytas džiovinant vištienos mėginius 
(103±2) °C temperatūroje iki pastovios masės, kurie 
vėliau buvo pasverti automatinėmis svarstyklėmis 
„SM − 1” ir apskaičiuotas sausųjų medžiagų kiekis. 

Vištienos mėginių virimo nuostoliai nustatyti 
verdant ne didesnio svorio nei 75 g vištienos 
mėginius 15 min 1 litre vandens, kuriame buvo 
9−10 g druskos. Po 15 min virimo, mėginiai išimti, 
ataušinti ir pasverti. Virimo nuostoliai apskaičiuoti 
procentais, įvertinus svorio kitimą prieš ir po virimo 
gramais.  

Švelnumas nustatytas taikant Ulornerio-Braclerio 
tipo prietaisą, kuriuo įvertinama jėga, reikalinga 
perpjauti mėsos mėginį specialiu peiliu. Prieš tyrimą 
Ulornerio-Braclerio tipo prietaisu, mėginiai buvo 
virti 1 h 20 min, ataušinti ir tiriami. 

Vandens rišlumas nustatytas pagal Grau ir 
Hamm metodiką [15].  

Vištienos mėginių spalvų koordinatės nustatytos 
vienodo kontrasto spalvų erdvėje, pagal CIEL*a*b* 
skalę vienodo kontrasto spalvų erdvėje, 
spektrofotometru MiniScan XE Plus (Hunter 
Associates Laboratory, Inc., Reston, Virginia, USA). 
Nustatyti parametrai L*, a*, b*. L* − šviesumas, a* 
– rausvumas, b* – gelsvumas. Duomenys pateikti 
kaip trijų matavimų vidurkiai, matavimo vienetai − 
NBS (JAV Nacionalinio standartų biuro vienetas, 
kuris atitinka vieną spalvų skiriamosios galios 
slenkstį, t. y. mažiausias skirtumas spalvoje, kurį gali 
užfiksuoti treniruota žmogaus akis). Prieš kiekvieną 
matavimų seriją spektrofotometras buvo 
kalibruojamas su šviesos gaudykle ir baltos spalvos 
standartu, kurio spalvos koordinatės XYZ spalvų 
erdvėje X=81,3, Y=86,2, Z=92,7. 
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Biogeninių aminų analizė atlikta efektyviosios 
skysčių chromatografijos atvirkštinių fazių metodu 
[16]. Mėginių derivatizacija atlikta taikant Ben-
Gigirey ir kitų tyrėjų modifikuotą metodiką [17].  

Matematinė statistinė duomenų analizė. 

Vištienos mėginių fermentacija kartota 2 kartus, 
lygiagrečiai tiriant po 3 mėginius. Matematinė 
statistinė tyrimo duomenų analizė atlikta, naudojant 
MS Excel ir Prism 3.0 statistinį programinį paketą, P 
– skirtumo tarp rezultatų reikšmių patikimumas, P 
patikimas, kai P<0,05; skaičiuojant P taikytas 
Stjudento (t) kriterijus. Rezultatuose pateiktos 
vidutinės reikšmės ir vidutinis standartinis 
nuokrypis. 

 

Tyrimų rezultatai 

 Ekologiškai ir tradiciškai pagamintos, 

fermentuotos ir neapdorotos pieno rūgšties 

bakterijomis vištienos kokybės rodikliai. 
Ekologiškai ir tradiciškai pagamintos vištienos 
krūtinėlių kokybės rodikliai pateikti 1 lentelėje. 
Daugiau sausųjų medžiagų nustatyta ekologiškai 
pagamintoje paukštienoje (0,8 % daugiau). 
Fermentuotų krūtinėlių mėginiuose nustatytas 
didesnis sausųjų medžiagų kiekis, nei nefermentuotų 
(0,2 % daugiau).  
 Vertindami vištienos gamybos būdo įtaką virimo 
nuostoliams, mes nustatėme, kad ekologiškai 
pagamintos vištienos virimo nuostoliai yra mažesni 
(3,17 %). Fermentacija P. acidilactici padidino 
vištienos virimo nuostolius: ekologiškai pagamintos 
padidėjo 0,19 %, tradiciškai – 0,65 %. Didesnis 

mėginių švelnumas nustatytas ekologiškai 
pagamintos vištienos krūtinėlės (didesnis 
0,26 kg/cm2).  
 Fermentacija P. acidilactici turėjo teigiamos 
įtakos vištienos krūtinėlių mėginių švelnumui. 
Ekologiškai pagamintų fermentuotų vištienos 
krūtinėlių mėginių švelnumas nustatytas didesnis nei 
nefermentuotų 0,28 kg/cm2, o tradiciškai pagamintų 
fermentuotų 0,16 kg/cm2 nei nefermentuotų. 
Didesnis vandens rišlumas nustatytas ekologiškai 
pagamintos vištienos krūtinėlės mėginių (62,93 %), 
nei tradiciškai (62,25 %). Fermentacija taip pat 
turėjo teigiamos įtakos mėginių vandens rišlumui, 
atitinkamai ekologiškų nustatytas 0,08 %, o 
tradiciškai pagamintų 0,49 % didesnis.  

Blauzdelių mėginių kokybės rodikliai pateikti 
2 lentelėje. Lyginant ekologiškai ir tradiciškai 
pagamintos paukštienos mėginius, didesnis sausųjų 
medžiagų kiekis nustatytas ekologiškai pagamintose 
vištienos blauzdelėse, atitinkamai 1,2 %. Sausųjų 
medžiagų kiekiui fermentacija pieno rūgšties 
bakterijomis reikšmingos įtakos neturėjo. Lyginant 
auginimo būdo įtaką virimo nuostoliams, nustatyta, 
kad ekologiškai pagamintos paukštienos virimo 
nuostoliai mažesni, nei tradiciškai (nefermentuotos 
mažesni 4,02 %, fermentuotos mažesni 4,21 %). 
Fermentacija P. acidilactici padidino vištienos 
blauzdelių mėginių virimo nuostolius, atitinkamai 
ekologiškų – 0,09 %, tradiciškų – 0,28 %. Didesnis 
švelnumas nustatytas ekologiškai pagamintų 
vištienos blauzdelių mėginių (1,98 kg/cm2), lyginant 
su tradiciškais (1,34 kg/cm2). 

 
1 lentelė. Ekologiškai ir tradiciškai pagamintų vištienos krūtinėlių mėginių kokybės rodikliai 
Table 1. Quality parameters of the organic and non-organic produced chicken breast 

Rodikliai 
Mėginiai Sausųjų 

medžiagų kiekis 
Virimo nuostoliai Švelnumas 

Vandens 
rišlumas 

Krūtinėlė neferm. 26,7±0,05*** 9,04±0,03** 2,04±0,01*** 62,93±0,12**** 
Ekologiška 

Krūtinėlė Pa 26,9±0,02*** 9,25±0,04** 2,32±0,03*** 63,01±0,09**** 
Krūtinėlė neferm. 25,9±0,08*** 12,21±0,07** 1,70±0,03*** 62,25±0,13**** 

Tradiciška 
Krūtinėlė Pa 26,1±0,04*** 12,86±0,05** 1,86±0,01*** 62,74±0,07**** 

Pastaba: Pa – fermentuoti Pediococcus acidilactici mėginiai, P – skirtumo tarp rezultatų reikšmių patikimumas,  
P patikimas,  kai *P≤0,05; **P≤0,05; ***P≤0,001; ****P≤0,0001. 

 
2 lentelė. Ekologiškai ir tradiciškai pagamintos vištienos blauzdelių kokybės rodikliai 
Table 2. Quality parameters of the organic and non-organic produced chicken drumsticks 

Rodikliai 
Mėginiai Sausųjų 

medžiagų kiekis 
Virimo 

nuostoliai 
Švelnumas 

Vandens 
rišlumas 

Blauzdelės neferm. 27,2±0,04**** 9,32±0,03** 1,98±0,02** 63,01±0,25**** 
Ekologiška 

Blauzdelės Pa 27,4±0,05**** 9,41±0,03** 2,14±0,07** 63,25±0,02**** 
Blauzdelės neferm. 26,0±0,03**** 13,34±0,04** 1,34±0,01** 62,69±0,12**** 

Tradiciška 
Blauzdelės Pa 26,1±0,01**** 13,62±0,03** 1,69±0,04** 62,78±0,20**** 

Pastaba: Pa – fermentuoti Pediococcus acidilactici mėginiai, P – skirtumo tarp rezultatų reikšmių patikimumas,  
P patikimas, kai *P≤0,05; **P≤0,05; ***P≤0,001; ****P≤0,0001. 
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Fermentacija padidino vištienos blauzdelių 
švelnumą: ekologiškai pagamintų ir fermentuotų jis 
nustatytas 0,16 kg/cm2 didesnis nei nefermentuotų, o 
tradiciškai pagamintų ir fermentuotų 0,35 kg/cm2 
didesnis nei nefermentuotų. Didesnis vandens 
rišlumas nustatytas ekologiškai pagamintų vištienos 
blauzdelių mėginių (63,01 %), lyginant su tradiciškai 
pagamintais (62,69 %). Fermentuotų mėginių 
vandens rišlumas nustatytas nereikšmingai didesnis 
nei nefermentuotų (ekologiškai pagamintų – 
63,25 %, tradiciškai – 62,78 %). 

Ekologiškai ir tradiciškai pagamintos vištienos 
šlaunelių kokybės rodikliai pateikti 3 lentelėje. 

Didesnis sausųjų medžiagų kiekis nustatytas 
ekologiškai pagamintose šlaunelėse (27,4 %), 
lyginant su tradiciškai (26,4 %). Fermentacija 
nereikšmingai padidino sausųjų medžiagų kiekį 

vištienos šlaunelių mėginiuose. Didesni virimo 
nuostoliai nustatyti tradiciškai pagamintose vištienos 
šlaunelėse (14,05 %), lyginant su ekologiškai 
(8,91 %). Fermentacija didino mėginių virimo 
nuostolius: ekologiškuose fermentuotuose 
mėginiuose jie nustatyti 0,23 % didesni nei 
nefermentuotuose, o tradiciškai fermentuotuose – 
0,19 % didesni. 

Ekologiškai pagamintos vištienos šlaunelių 
švelnumas nustatytas didesnis nei tradiciškai 
(atitinkamai ekologiškų švelnumas 2,21 kg/cm2, 
tradiciškų – 1,43 kg/cm2). Nustatyta teigiama 
fermentacijos įtaka vištienos šlaunelių mėginių 
švelnumo didėjimui. Ekologiškų ir tradiciškų 
fermentuotų mėginių švelnumas nustatytas 0,19, 
didesnis nei nefermentuotų. 

 
 

 
3 lentelė. Ekologiškai ir tradiciškai pagamintos vištienos šlaunelių kokybės rodikliai 
Table 3. Quality parameters of the organic and non-organic produced chicken thighs 

Rodikliai 
Mėginiai Sausųjų 

medžiagų kiekis 
Virimo nuostoliai Švelnumas 

Vandens 
rišlumas 

Šlaunelė neferm. 27,4±0,02**** 8,91±0,04*** 2,21±0,01*** 62,98±0,10**** 
Ekologiška 

Šlaunelė Pa 27,6±0,03**** 9,14±0,01*** 2,40±0,01*** 63,04±0,17**** 
Šaunelė neferm. 26,4±0,06**** 14,05±0,04*** 1,43±0,03*** 62,83±0,11**** 

Tradiciška 
Šlaunelė Pa 26,7±0,02**** 14,31±0,03*** 1,62±0,01*** 62,89±0,09**** 

Pastaba: Pa – fermentuoti Pediococcus acidilactici mėginiai, P – skirtumo tarp rezultatų reikšmių eilutėse 
patikimumas, P patikimas, kai *P≤0,05; **P≤0,05; ***P≤0,001; ****P≤0,0001. 

 
 

 

 Ekologiškai ir tradiciškai pagamintos, 

fermentuotos ir neapdorotos pieno rūgšties 

bakterijomis vištienos spalvų koordinatės. 
Ekologiškai ir tradiciškai pagamintos vištienos 
blauzdelių mėginių spalvų koordinatės pateiktos 
4 lentelėje. Didesniu šviesumu (L*) pasižymėjo 
tradiciškai pagamintos vištienos blauzdelių mėginiai 
(58,3). Fermentuoti mėginiai nustatyti didesnio 
šviesumo, nei nefermentuoti (atitinkamai ekologiški 
– 47,9, tradiciški – 59,0).  
 Ekologiškai pagamintos blauzdelės nustatytos 
didesnio rausvumo, nei tradiciškai (atitinkamai 

nefermentuotos – 13,91, nefermentuotos – 13,07). 
Tradiciškai pagamintų blauzdelių rausvumas 
nustatytas mažesnis (atitinkamai nefermentuotų 
12,10, fermentuotų – 11,07). Visais atvejais 
fermentacija mažino blauzdelių mėginių rausvumą. 
Panašios tendencijos nustatytos ir gelsvumo 
koordinačių. Didesniu gelsvumu pasižymėjo 
ekologiški mėginiai (nefermentuoti – 14,20, 
fermentuoti – 13,86), nei tradiciški (nefermentuoti – 
10,94, fermentuoti – 9,41). 

 

 
4 lentelė. Ekologiškai ir tradiciškai pagamintos vištienos blauzdelių mėginių spalvų koordinatės 
Table 4. Color coordinates of the organic and non-organic produced chicken drumsticks 

Ekologiška Tradiciška 
Spalvų koordinatės 

Blauzdelės neferm.  Blauzdelės Pa Blauzdelės neferm.  Blauzdelės Pa 
L* 46,5±0,38 47,9±0,43 58,3±0,31 59,0±0,37 
a* 13,91±0,46 13,07±0,54 12,10±0,14 11,07±0,42 

b* 14,20±0,24 13,86±0,27 10,94±0,93 9,41±0,24 
Pastaba: Pa – Pediococcus acidilactici, L* − šviesumas, a* − rausvumas, b* − gelsvumas. 
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 Ekologiškai ir tradiciškai pagamintos vištienos 
krūtinėlių mėginių spalvų koordinatės pateiktos 
5 lentelėje. Ekologiškai pagamintos vištienos 
krūtinėlių mėginių šviesumo koordinatės nustatytos 
mažesnės nei tradiciškai pagamintų (ekologiškai 
pagamintų nefermentuotų – 47,3, fermentuotų – 
48,9; tradiciškai pagamintų nefermentuotų – 51,6, 
fermentuotų – 54,2). Visais atvejais fermentuotų 
mėginių šviesumo koordinatės nustatytos didesnės. 
Didesnės rausvumo koordinatės nustatytos 
ekologiškai pagamintų vištienos krūtinėlių mėginių 
(nefermentuotų – 14,03, fermentuotų – 13,92). 
Tradiciškų vištienos krūtinėlių mėginių rausvumo 
koordinatės nustatytos mažesnės (atitinkamai 
nefermentuotų – 12,87, fermentuotų – 11,36). Visais 
atvejais fermentacija sumažino vištienos krūtinėlių 
mėginių rausvumą. Panašios tendencijos nustatytos ir 
analizuojant geltonumo koordinates. Didesniu 
gelsvumu pasižymėjo ekologiškai pagamintos 
vištienos krūtinėlės (13,98), o fermentacija visais 
atvejais mažino mėginių gelsvumą (ekologiškų 

fermentuotų mėginių gelsvumas – 12,57, tradiciškų 
fermentuotų mėginių gelsvumas – 10,61). 

Ekologiškai ir tradiciškai pagamintos vištienos 
šlaunelių mėginių spalvų koordinatės pateiktos 
6 lentelėje. Didesnio šviesumo nustatyti tradiciškai 
pagaminti vištienos šlaunelių mėginiai (53,2). 
Fermentacija visais atvejais padidino mėginių 
šviesumo koordinates (ekologiškų fermentuotų 
mėginių šviesumas – 45,9, tradiciškų fermentuotų 
mėginių šviesumas – 55,1) ir sumažino mėginių 
rausvumą (fermentuotų ekologiškų rausvumas – 
13,85, fermentuotų tradiciškų – 10,27). Analogiškos 
tendencijos nustatytos analizuojant mėginių 
geltonumo koordinates (fermentuotų ekologiškų 
gelsvumas – 12,49, tradiciškų – 10,07). 
 Biogeninių aminų kiekis ekologiškai ir 

tradiciškai pagamintos, fermentuotos ir 

neapdorotos pieno rūgšties bakterijomis vištienos 
mėginiuose. Biogeninių aminų kiekis ekologiškai ir 
tradiciškai pagamintos vištienos krūtinėlių 
mėginiuose pateiktas 7 lentelėje.  

 

 
5 lentelė. Ekologiškai ir tradiciškai pagamintos vištienos krūtinėlių mėginių spalvų koordinatės 
Table 5. Color coordinates of the organic and non-organic produced chicken breast 

Ekologiška Tradiciška 
Spalvų koordinatės 

Krūtinėlė neferm.  Krūtinėlė Pa Krūtinėlė neferm.  Krūtinėlė Pa 
L* 47,3±0,14 48,9±0,35 51,6±0,23 54,2±0,42 
a* 14,03±0,26 13,92±0,27 12,87±0,34 11,36±0,34 
b* 13,98±0,11 12,57±0,42 11,82±0,21 10,61±0,26 
Pastaba: Pa – Pediococcus acidilactici, L* − šviesumas, a* − rausvumas, b* − gelsvumas. 

 
  
6 lentelė. Ekologiškai ir tradiciškai pagamintos vištienos šlaunelių mėginių spalvų koordinatės 
Table 6. Color coordinates of the organic and non-organic produced chicken thighs 

Ekologiška Tradiciška 
Spalvų koordinatės 

Šlaunelės neferm.  Šlaunelės Pa Šlaunelės neferm.  Šlaunelės Pa 
L* 45,1±0,25 45,9±0,44 53,2±0,55 55,1±0,43 
a* 14,31±0,37 13,85±0,33 11,01±0,27 10,27±0,25 
b* 13,54±0,42 12,49±0,11 11,63±0,14 10,07±0,34 
Pastaba: Pa – Pediococcus acidilactici, L* − šviesumas, a* –  rausvumas, b* –  gelsvumas. 

 

  
7 lentelė. Biogeninių aminų kiekis (mg/kg) ekologiškai ir tradiciškai pagamintos vištienos krūtinėlių 
mėginiuose 
Table 7. Biogenic amines content of the organic and non-organic produced chicken berast, mg/kg 

Ekologiška Tradiciška 
BA, mg/kg 

Krūtinėlė neferm.  Krūtinėlė Pa Krūtinėlė neferm.  Krūtinėlė Pa 
Feniletilaminas 6,37±0,11 8,85±0,21 16,96±0,14 16,93±0,17 
Putrescinas 16,50±0,15 51,79±0,10 29,87±0,13 19,44±0,20 
Kadaverinas - - 20,34±0,24 4,77±0,07 
Histaminas - - 32,59±0,09 - 
Tiraminas - - - - 
Spermidinas - - - - 
Sperminas - - - - 
Pastaba: BA – biogeniniai aminai, Pa – Pediococcus acidilactici. 
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 Didesnis biogeninių aminų kiekis nustatytas 
tradiciškai pagamintos vištienos krūtinėlių 
mėginiuose, atitinkamai feniletilamino 10,59 mg/kg 
daugiau, putrescino 13,37 mg/kg daugiau, 
kadaverino ir histamino nustatyta tik tradiciškai 
pagamintos vištienos mėginiuose (atitinkamai 20,34 
ir 32,59 mg/kg).  

Fermentuojant ekologiškai pagamintus vištienos 
krūtinėlių mėginius nustatyta atskirų biogeninių 
aminų didėjimo tendencija: feniletilamino padidėjo 
2,48 mg/kg, putrescino 35,29 mg/kg. Tačiau 
priešingos tendencijos vyravo fermentuotuose 
tradiciškai pagamintuose krūtinėlės mėginiuose: 
feniletilamino sumažėjo 0,03 mg/kg (paklaidų 
ribose), putrescino sumažėjo 10,43 mg/kg, 
kadaverino sumažėjo 15,57 mg/kg, o histamino visai 
nenustatyta. 

Biogeninių aminų kiekis ekologiškai ir 
tradiciškai pagamintos vištienos blauzdelių 
mėginiuose pateiktas 8 lentelėje. Ekologiškai 
pagamintuose vištienos blauzdelių mėginiuose 
biogeninių aminų kiekis nustatytas mažesnis, nei 
tradiciškai. Feniletilamino ekologiškoje blauzdelių 
produkcijoje nenustatyta, o tradiciškoje nustatyta 
6,26 mg/kg. Tradiciškose blauzdelėse putrescino 
nustatyta 43,85 mg/kg daugiau nei ekologiškose. 
Taip pat tradiciškose blauzdelėse nustatyta 
kadaverino ir histamino (atitinkamai 50,84 ir 

16 mg/kg), pastarųjų nenustatyta ekologiškose 
blauzdelėse. 

Fermentuojant ekologiškas blauzdeles nustatyta 
biogeninių aminų didėjimo tendencija: susidarė 
20,1 mg/kg feniletilamino ir 53,88 mg/kg daugiau 
putrescino. Atvirkštinė tendencija buvo stebima 
fermentuojant tardiciškai pagamintų blauzdelių 
mėginius – juose biogeninių aminų kiekis sumažėjo: 
feniletilamino 2,34 mg/kg, putrescino 45,24 mg/kg, 
kadaverino 34,9 mg/kg ir histamino 11,15 mg/kg.  
 Biogeninių aminų kiekis ekologiškai ir 
tradiciškai pagamintos vištienos šlaunelių 
mėginiuose pateiktas 9 lentelėje. Šlaunelėse 
nustatytos panašios biogeninių aminų tendencijos 
kaip krūtinėlių ir blauzdelių mėginiuose, išskyrus tai, 
jog tradiciškai pagamintose šlaunelėse nenustatyta 
feniletilamino. Fermentuojant ekologiškai 
pagamintas šlauneles, feniletilamino kiekis padidėjo 
18,27 mg/kg, o putrescino 24,05 mg/kg. 
Fermentuotose tradiciškose šlaunelėse padidėjo 
feniletilamino kiekis (jis nustatytas 7,96 mg/kg), kitų 
biogeninių aminų kiekiai nustatyti mažesni, nei 
nefermentuotose šlaunelėse (putrescino 65,09 mg/kg 
mažiau, kadaverino 4,09 mg/kg mažiau, histamino ir 
kitų tirtų biogeninių aminų nenustatyta). 
 Suminis biogeninių aminų kiekis krūtinėlių, 
blauzdelių ir šlaunelių mėginiuose pavaizduotas 
1 paveiksle. 

 
8 lentelė. Biogeninių aminų kiekis (mg/kg) ekologiškai ir tradiciškai pagamintos vištienos blauzdelių 
mėginiuose 
Table 8. Biogenic amines content of the organic and non-organic produced chicken drumsticks, mg/kg 

Ekologiška Tradiciška 
BA 

Blauzdelė neferm. Blauzdelė Pa Blauzdelė neferm. Blauzdelė Pa 
Feniletilaminas - 20,10±0,07 6,26±0,12 3,92±0,06 
Putrescinas 17,23±0,10 71,11±0,25 61,08±0,17 15,84±0,14 
Kadaverinas - - 50,84±0,13 15,94±0,31 
Histaminas - - 16,00±0,11 4,85±0,01 
Tiraminas - - - - 
Spermidinas - - - - 
Sperminas - - - - 
Pastaba: BA – biogeniniai aminai, Pa – Pediococcus acidilactici. 

 
9 lentelė. Biogeninių aminų kiekis (mg/kg) ekologiškai ir tradiciškai pagamintos vištienos šlaunelių 
mėginiuose 
Table 9. Biogenic amines content of the organic and non-organic produced chicken thighs, mg/kg 

Ekologiška Tradiciška 
BA 

Šlaunelė neferm.  Šlaunelė Pa Šlaunelė neferm.  Šlaunelė Pa 
Feniletilaminas 12,28±0,12 30,55±0,23 - 7,96±0,09 
Putrescinas 7,13±0,15 31,18±0,14 86,96±0,16 21,87±0,11 
Kadaverinas - - 18,06±0,18 13,97±0,35 
Histaminas - - 9,12±0,19 - 
Tiraminas - - - - 
Spermidinas - - - - 
Sperminas - - - - 
Pastaba: BA – biogeniniai aminai, Pa – Pediococcus acidilactici. 
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Suminis biogeninių aminų kiekis, mg/kg
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1 pav. Suminis biogeninių aminų kiekis krūtinėlių, blauzdelių, šlaunelių mėginiuose, mg/kg 
Fig. 1. Total biogenic amines content of the breast, drumsticks, thighs, mg/kg 

 

 
 
 Didžiausias suminis biogeninių aminų kiekis 
nustatytas tradiciškai pagamintose nefermentuotose 
krūtinėlėse (99,76 mg/kg). Ekologiškai pagamintose 
nefermentuotose krūtinėlėse nustatytas suminis 
biogeninių aminų kiekis 22,87 mg/kg. Mažiausias 
suminis biogeninių aminų kiekis nustatytas 
ekologiškai pagamintose blauzdelėse (17,23 mg/kg), 
tačiau jas fermentuojant suminis biogeninių aminų 
kiekis padidėjo iki 91,21 mg/kg. Tradiciškai 
pagamintų blauzdelių mėginiuose nustatytas suminis 
biogeninių aminų kiekis 134,18 mg/kg, o jas 
fermentuojant šis rodiklis sumažėjo iki 40,55 mg/kg. 
Fermentuojant ekologiškus šlaunelių mėginius, 
biogeninių aminų kiekis padidėjo nuo 19,41 mg/kg 
iki 61,73 mg/kg, o fermentuojant tradiciškas 
šlauneles buvo stebima atvirkštinė – biogeninių 
aminų mažėjimo tendencija (sumažėjo nuo 
114,14 mg/kg iki 43,8 mg/kg). 

 

Rezultatų aptarimas 

Ekologinė gamyba padeda spręsti šiandienines 
ekologines problemas: dirvožemio gyvybingumo ir 
derlingumo išlaikymo; biologinės įvairovės didinimo 
ir išsaugojimo; žemės ūkio skleidžiamos aplinkos 
taršos sumažinimo; saugių maisto produktų, 
neužterštų kenksmingomis medžiagomis, be 
sintetinių medžiagų, hormonų, antibiotikų ir GMO 
(genetiškai modifikuotų organizmų), auginimo ir 
perdirbimo [18].  

Nėra vieningos nuomonės, kodėl vartotojai vis 
dažniau renkasi ekologiškus produktus. Jungtinių 

Tautų žemės ūkio ir maisto organizacija (FAO) 
pripažįsta, kad vienareikšmio atsakymo, kodėl 
vartotojai perka ekologiškus produktus, nėra. 
Dauguma vartotojų tiki, kad ekologiški maisto 
produktai gaminami saugant aplinką nuo užterštumo, 
todėl yra sveikesni ir skanesni. Tačiau lyginant 
ekologiškai ir intensyviai išaugintus produktus pagal 
pagrindinių cheminės sudėties komponentų sudėtį ir 
technologines savybes, dažniausiai negalima įvertinti 
šių ekologinės sistemos privalumų. Vis dar nėra 
nustatyta aiškių kriterijų, kurie leistų identifikuoti 
ekologinę žaliavą ir jos produktus, todėl šios krypties 
moksliniai tyrimai intensyviai plėtojami pasauliniu 
mastu. 

Mes nustatėme, kad ekologiškai ir tradiciškai 
pagamintos vištienos kokybės rodikliai yra skirtingi: 
ekologiška vištiena pasižymi didesniu sausųjų 
medžiagų kiekiu, didesniu švelnumu, didesniu 
vandens rišlumu ir mažesniais virimo nuostoliais.  

Ekologinės vištienos gamybai paukščiai 
auginami mažiausiai 81 dieną, taip pat skiriasi jų 
fizinis aktyvumas. Apie ekologiškai pagamintos 
paukštienos kokybę literatūroje pateikiami 
prieštaringi duomenys. Castellini ir kt. (2002) 
publikavo, kad lėčiau auginamų paukščių mėsos 
vandens rišlumas yra mažesnis, o mėsos drėgnis ir 
virimo nuostoliai yra didesni, palyginti su greitai 
auginamų paukščių mėsa [20]. Yra duomenų, kad 
lėčiau auginamų paukščių mėsos pH ir vandens 
rišlumas yra mažesni, o virimo nuostoliai ir 
švelnumas didesni, tačiau mėsoje didesnis geležies ir 
polinesočiųjų riebalų rūgščių kiekis [21]. 
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2010 m. duomenimis, reguliariai ekologiškus 
produktus perkančių žmonių Lietuvoje buvo 1–2 %, 
o daugelyje Europos šalių – 7–9 %, JAV – 10–12 %. 
Lietuvos gyventojų apklausos duomenimis, tik 
mažiau nei kas dešimtas Lietuvos gyventojas 
nuolatos perka ekologiškus produktus. Viena iš 
priežasčių, kodėl žmonės renkasi ekologišką 
produktą, – jo skonis. Kai kurie vartotojai teigia, kad 
ekologiško maisto skonis yra priimtinesnis. 
Ekologiški produktai užauginami daug lėčiau, todėl 
ekologiško produkto skonis formuojasi natūraliai. 
Ekologiškuose produktuose didesnis kiekis sausųjų 
medžiagų, mažiau vandens, todėl jų skonis yra 
intensyvesnis. 

Ekologiškų produktų apdorojimui turi būti 
parenkamos natūralios priemonės, visi ingredientai 
turi būti sertifikuoti ekologiški produktai. Jei nėra 
galimybės įsigyti visų ekologiškų ingredientų, 
galima naudoti ne daugiau kaip 5 % produkto masės 
neekologiškų reglamente patvirtintų ingredientų 
[19]. Viena iš tokių priemonių galėtų būti 
apdorojimas pieno rūgšties bakterijomis.  

Literatūroje pateikiami prieštaringi duomenys 
apie marinatų įtaką vištienos kokybės rodikliams. 
Saad (2014) teigia, kad marinuotos vištienos virimo 
nuostoliai gaunami didesni, o Lemos ir kt. (1999), 
kad mažesni [22, 23]. Šių rezultatų skirtumas gali 
būti paaiškinamas skirtingos sudėties marinatų 
naudojimu bei skirtingomis mėsos apdorojimo 
sąlygomis. Barbanti ir Pasquini nustatė, kad 
marinavimas vištienos vandens rišlumui patikimos 
įtakos neturi [24].  

Mes nustatėme, kad fermentacija P. acidilactici 
padidina sausųjų medžiagų kiekį, švelnumą, vandens 
rišlumą bei virimo nuostolius vištienos skerdenėlėse. 
Pagal šiuos rezultatus galima teigti, kad įvertinus 
gaunamus virimo nuostolius ir apskaičiavus 
gamybos efektyvumą, galima būtų rekomenduoti 
fermentaciją P. acidilactici taikyti vištienos kokybės 
rodiklių pagerinimui.  

Be to, ekologiškai pagaminta vištiena pasižymi 
mažesnėmis šviesumo koordinatėmis, didesniu 
rausvumu ir gelsvumu, o fermentacija padidino 
šviesumo koordinates, sumažino gelsvumo ir 
rausvumo koordinates. Šie pokyčiai yra natūralūs 
marinuojant mėsą. Taip pat ekologiškoje vištienoje 
nustatytas mažesnis biogeninių aminų kiekis nei 
pagamintoje tradiciškai. Literatūroje yra duomenų, 
kad auginimo sąlygos turi reikšmingą įtaką mėsos 
spalvos koordinatėms, priešingai nei genotipas [25]. 
Kiti autoriai teigia, kad mėsos spalvų koordinatėms 
reikšmingą įtaką turi raumeninių skaidulų tipas, o 
pastarasis priklauso nuo genotipo [26].  

Mūsų rezultatai parodė, kad ekologiškoje 
vištienoje mažesnis biogeninių aminų kiekis nei 
pagamintoje tradiciškai. Manoma, kad didžiausią 

įtaką biogeninių aminų formavimuisi vištienoje turi 
Enterobacteriaceae [27, 28]. Tačiau 
mikroorganizmų įtaka biogeninių aminų 
formavimuisi gali priklausyti nuo keleto veiksnių. 
Vienas iš jų, tai amino rūgščių kokybinė sudėtis ir 
baltymų kiekis mėsoje. Kitas veiksnys – mėsoje 
dominuojančių mikroorganizmų rūšis [29]. Nassar ir 
Emam (2002) nustatė, kad biogeninių aminų kiekis 
(histamino, tiramino, kadaverino ir putrescino) 
skirtinguose vištienos produktuose yra skirtingas ir 
priklauso nuo mėsos apdorojimo [30]. Todėl 
manoma, kad biogeninių aminų kiekis vištienoje gali 
priklausyti nuo juose dominuojančių skirtingų 
mikroorganizmų [29].  

Pagal gautus tyrimo rezultatus galime teigti, kad 
ekologiškos vištienos kokybės rodikliai yra aukštesni 
nei pagamintos tradiciškai, o fermentacija 
P. acidilactici yra tinkama priemonė ekologiškai ir 
tradiciškai pagamintos vištienos marinavimui, nes 
pagerėja dauguma kokybės rodiklių (išskyrus virimo 
nuostolius), o biogeninių aminų kiekis neviršija 
pavojingai toksiškų normų.  

 

Išvados 

1. Ekologiškai ir tradiciškai pagamintos vištienos 
kokybės rodikliai yra skirtingi: ekologiška 
vištiena pasižymi didesniu sausųjų medžiagų 
kiekiu, švelnumu, vandens rišlumu ir mažesniais 
virimo nuostoliais. 

2. Fermentacija P. acidilactici padidina vištienos 
skerdenėlėse sausųjų medžiagų kiekį, švelnumą, 
vandens rišlumą bei virimo nuostolius. 

3. Ekologiškoje vištienoje mažesnis biogeninių 
aminų kiekis nei pagamintoje tradiciškai 
(krūtinėlių mėginiuose 10,59 mg/kg daugiau 
feniletilamino, 13,37 mg/kg daugiau putrescino, o 
kadaverino ir histamino nustatyta tik tradiciškai 
pagamintos vištienos mėginiuose (atitinkamai 
20,34 ir 32,59 mg/kg); ekologiškai pagamintose 
blauzdelėse feniletilamino nenustatyta, o 
tradiciškai pagamintose nustatyta 6,26 mg/kg, 
tradiciškai pagamintose blauzdelėse putrescino 
nustatyta 43,85 mg/kg daugiau nei ekologiškose; 
kadaverino ir histamino (atitinkamai 50,84 ir 
16 mg/kg) nustatyta tik tradiciškai pagamintuose 
blauzdelių mėginiuose; šlaunelėse nustatytos 
panašios biogeninių aminų tendencijos kaip 
krūtinėlių ir blauzdelių mėginiuose, išskyrus tai, 
jog tradiciškai pagamintose šlaunelėse 
nenustatyta feniletilamino). 

4. Fermentacija P. acidilactici yra tinkama 
priemonė ekologiškai ir tradiciškai pagamintos 
vištienos marinavimui, nes pagerėja dauguma 
kokybės rodiklių (išskyrus virimo nuostolius), 
tačiau padidėja šviesumo koordinatės, sumažėja 
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gelsvumas ir rausvumas, o biogeninių aminų 
kiekis neviršija pavojingai toksiškų normų.  
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IMPACT OF LACTIC ACID FERMENTATION ON 

THE QUALITY PARAMETERS OF ORGANIC AND 

NON-ORGANICALLY PRODUCED CHICKEN 

MEAT 

 

Summary 

Today’s consumer places increased importance on 
food safety, environmental and health issues and quality, 
hence some are willing to purchase organic meat. 
Currently, consumers tend to choose products without 
chemical preservatives, so researchers are looking for new 
technologies for food treatment. One of suggested ways to 
preserve the poultry meat could be by using bacteriocins 
producing lactic acid bacteria. 

The aim of the study was to evaluate quality 
parameters and biogenic amines content of the organic 
and non-organically produced chicken meat, and to 
evaluate the influence of meat fermentation with 
bacteriocins producing lactic acid bacteria on the content 
of biogenic amines in the chicken meat.  

We found that quality parameters of organic and non-
organically produced chicken meat are different: organic 
meat has a higher content of dry matter, a higher drip loss 
and water holding capacity and a lower cook loss. 
Fermentation with P. acidilactici increase dry matter 
content, drip loss, water holding capacity and cook loss of 
chicken meat. Organically produced chicken meat has 
lower values of brightness, a higher yellowness and 
redness. The fermentation increased values of meat 
brightness and decreased yellowness and redness.  

Organically produced chicken meat has a lower 
content of biogenic amines than a non-organically 
produced chicken meat.  

It was found that fermentation with P. acidilactici can 
be useful as a marinade to improve quality parameters of 
organically and non-organically produced chicken meat 
(except cook loss), and the content of biogenic amines in 
the fermented meat was far below the levels associated 
with a health risk.   

Keywords: chicken meat, organic production, lactic 
acid bacteria, quality, safety, fermentation. 
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