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1. Összefoglalás

Kutatásunk célja az volt, hogy három húskészítmény (lecsókolbász, császár rolád,  
kacsamájas) n-3-zsírsav-tartalmát megnöveljük úgy, hogy a hozzáadott érték deklarál-
ható legyen a termékek jelölésén. Az n-3-zsírsavak szintjének növelését alfa-linolénsav-
ban gazdag bio lenmagcsíra-olajjal (legalább 300 mg alfa-linolénsav/100 g vagy 100 kcal 
termék) valamint EPA-ban (eikozapentaénsavban) és DHA-ban (dokozahexaénsavban) 
gazdag halolajjal (min. 40 mg EPA + DHA/100 g vagy 100 kcal termék) végeztük el.

Megállapítottuk, hogy az alkalmazott olajkiegészítések szignifikánsan (p  <  0,05) 
növelték a vizsgált termékek n-3-zsírsavarányát. A lenmagcsíraolajjal kiegészített 
termékek közül a lecsókolbász szerepelt a legjobban 644 mg/100 kcal alfa-linolénsav 
tartalmával, ami elegendő az „omega-3 zsírsavban gazdag” címkén feltüntethető állítás 
használatához. A császár rolád 575, míg a kacsamájas 504 mg értéket ért el. Ezek az 
értékek lehetővé teszik az „omega-3-zsírsavak forrása” állítás jogszerű használatát. A 
halolajjal kiegészített császár rolád termékben 99 mg/100 kcal EPA + DHA-tartalmat 
mértek, ami elegendő az „omega-3-zsírsavakban gazdag” állítás címkén történő 
feltüntetéséhez. A  lecsókolbász és a kacsamájas EPA  +  DHA tartalma 1, illetve 4 
mg/100 kcal-val elmarad attól a szinttől, hogy az előbbi állítás e terméknél a jelölésen 
feltüntethető legyen.

Az alkalmazott olajkiegészítések a késztermékek fontosabb mikrobiológiai jellemzőit 
nem befolyásolták negatívan és a termékek minőségmegőrzési ideje sem csökkent. 
A kiegészítések a termékek megjelenésére sem voltak hatással, ugyanakkor a bírálók 
a halolaj és a lenmagcsíraolaj kiegészítés hatására több esetben idegen ízt és illatot 
azonosítottak. H
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2. Bevezetés

Az n-3 és n-6 többszörösen telítetlen zsírsavak fontos 
szerepet töltenek be az egészséges táplálkozásban. 
Az n-6-csoport legjelentékenyebb képviselője a linol-
sav (C18:2), míg az n-3-csoport leggyakrabban elő-
forduló tagja az α-linolénsav (C18:3) [1], [2]. Számos 
kutatás bizonyította, hogy az egyes zsírsavak külön-
böző élettani szerepükből adódóan eltérő módon be-
folyásolják az egészséget [3]. Az n-3 zsírsavak meg-

felelő mennyiségű fogyasztásával csökkenthető a 
szívkoszorúér-betegségek, a magasvérnyomás-be-
tegség, a cukorbetegség, továbbá néhány gyulladá-
sos és autoimmun betegség kialakulásának esélye 
[4]. Az n-3-zsírsavak gyulladáscsökkentő hatásukat 
az eikozanoidok szintézisén keresztül fejtik ki [5]. Az 
α-linolénsav (ALA), az EPA és a DHA csökkentik a vér- 
alvadás sebességét és a vérszérum trigliceridszintet 
[6], [7], [8]. Fogyasztásuk révén a trombózis veszé-
lye is csökkenhet, mivel a vérlemezek membránjába 



épülve megnövelik a vérzési időt, gátolják a vérle-
mezkék aggregációját [9]. Egyes vizsgálatok alapján 
az is kiderült, hogy a megfelelő n-3 zsírsavbevitel a 
várandósság időszakában hozzájárul a terhességi  
hipertónia és a koraszülések előfordulási gyakorisá-
gának csökkenéséhez [10] [11]. Az agy és a retina 
optimális fejlődéséhez az arachidonsav (ARA, C20:4, 
n-6) mellett a megfelelő DHA-ellátottság is fontos 
a magzati korban. Hiányos ellátása következtében 
ugyanis fényérzékelési zavar és csökkent látáséles-
ség alakulhat ki [12]. Kedvezőek a kutatási eredmé-
nyek az n-3 zsírsavaknak a különböző daganatsej-
tekre gyakorolt hatásait tekintve is [13].

A felvett zsírsavak megfelelő mennyiségén kívül 
fontos szempont az egyes zsírsavak egymáshoz vi-
szonyított aránya is. Míg az optimális n-6/n-3 zsír-
sav arány 3-5:1 [14], [15], [16], addig az Országos 
Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat adataiból 
tudjuk, hogy hazánkban ez az arány a múlt évtized 
elején 28-30:1 volt [17].  A legfrissebb eredmények 
szerint pedig ez az arány nemekre bontva férfiaknál 
29:1, nőknél 26:1 [18]. Az n-6 zsírsavak kedvezőtlen 
túlsúlya a margarinalapú és napraforgóolajra alapo-
zott konyhatechnológiából és a kis n-3 zsírsav-bevi-
tel együttes hatásából következik.

 A lakosság által fogyasztott élelmiszerekkel történő 
zsírsavbeviteli arány javítására több lehetőség is kí-
nálkozik. Az élelmiszerek közül a hosszú szénláncú, 
többszörösen telítetlen n-3 zsírsavak természetes 
forrásai a tengeri halak (pl. hekk, makréla, lazac, 
tonhal, tőkehal, szardínia), a növényi olajok (szója-, 
repce- vagy lenolaj stb.). A beviteli arány javítására 
további lehetőség az étrend-kiegészítők fogyasztása. 
E célra notifikált termékek széles választéka áll a fo-
gyasztók rendelkezésére [19].

Az egészségvédő hatású, ún. funkcionális élelmisze-
rek fogyasztása szintén hatékony megoldást jelent-
het a többszörösen telítetlen zsírsavbevitel növelésé-
re. Speciális táplálóanyag-tartalmuknak köszönhető-
en a funkcionális élelmiszerekkel megelőzhető, illetve 

lassítható egyes betegségek kialakulása. Megnövelt 
n-3 zsírsav-tartalmú élelmiszereket kétféle módon 
lehet előállítani. A speciális olajokat az élelmiszer-
gyártás során juttatják a termékekbe vagy az állatok 
speciális takarmányozása révén (pl. növényi olajok-
kal kiegészített takarmányok, „full fat” olajos magvak 
etetése) növelik az állati termékek (tej, hús, tojás) n-3 
zsírsavtartalmát [20].

Számos vizsgálatban igazolták már, hogy a húsok, 
illetve az ezekből készült készítmények zsírsavössze-
tétele takarmányozás útján sikeresen módosítható. A 
Ratchaneewan Khiaosa-ard vezette munkacsoport 
hízósertéseket etetett tonhalolajjal kiegészített ta-
karmánykeverékkel a hizlalás különböző fázisaiban 
[21]. Az állatok húsából készített termékeket (kétfé-
le kolbász, szalonna) megvizsgálva minden esetben 
egyértelmű növekedést tapasztaltak az n-3-zsír-
sav-tartalomban. Az n-3 többszörösen telítetlen zsír-
savakkal (Poly Unsaturated Fatty Acid – PUFA) ki-
egészített étrenddel etetett japán fürjek mellhúsában 
is egyértelműen nőtt a PUFA-tartalom [22]. Taulescu 
és munkatársai megállapították, hogy a brojler csir-
kék izomszövetében jelentősen megemelkedett a 
PUFA-tartalom a takarmányukba kevert lenmag ha-
tására [23]. Schneiderová és munkatársainak [24] 
vizsgálatai alapján a lenmagolajjal kiegészített broj-
lertáp megváltoztatta a baromfihús lipidjeinek zsír- 
savprofilját, azáltal, hogy az ALA aránya szignifikán-
san nőtt a vizsgált húsmintákban.

Jelen vizsgálatunk célja, hogy meghatározzuk, mi-
ként változik néhány kereskedelmi forgalomban 
lévő, húskészítmény (lecsókolbász, császár rolád, 
kacsamájas) zsírsavösszetétele, energiatartalma az 
omega-3-zsírsav-kiegészítések (bio lenmagcsíraolaj, 
halolaj) hatására. Értékeltük azt is, hogy ennek függ-
vényében mely állítások („omega-3 zsírsavak forrá-
sa” vagy „omega-3 zsírsavakban gazdag”) alkalmaz-
hatóak a termékek csomagolásán (1924/2006/EK 
[25]; 116/2010/EU [26]). Ezen túlmenően vizsgáltuk 
az omega-3-zsírsav-forrásokkal kiegészített termé-
kek mikrobiológiai és érzékszervi jellemzőit is.
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3. Anyag és módszer

A húskészítmények omega-3-zsírsav-tartalmának 
növelését célzó üzemi kísérleteket a Funkció Kft. 
(Darnózseli) húsüzemében a „Tradicionális alapú, 
egészségvédő hatású, prémium minőségű húskészít-
mény család fejlesztése” című Gazdaságfejlesztési 
Operatív Program keretében végeztük el. A vizsgála-
tokba a Funkció Kft. által előállított húskészítménye-
ket vontuk be, az alábbiak szerint:

Lecsókolbász K  
Kontrolltermék kiegészítés nélkül;

Lecsókolbász H   
Plusz halolaj-kiegészítés, min. 40 mg EPA + DHA/100 g 
vagy 100 kcal termék; gyártó: Biosearch S.A., Granada, 
Spanyolország;

Lecsókolbász L   
Plusz bio lenmagcsíraolaj kiegészítés, min. 300 mg 
ALA/100 g vagy 100 kcal termék; gyártó: Omega Bázis 
Kft. Lábatlan, Magyarország;

Császár rolád K  
Kontrolltermék kiegészítés nélkül;

Császár rolád H  
Plusz halolaj-kiegészítés, min. 40 mg EPA + DHA/100 g 
vagy 100 kcal termék; gyártó: Biosearch S.A., Granada, 
Spanyolország;

Császár rolád L  
Plusz bio lenmagcsíraolaj kiegészítés, min. 300 mg 
ALA/100 g vagy 100 kcal termék; gyártó: Omega Bázis 
Kft., Lábatlan, Magyarország;

Szigetközi kacsamájas K  
Kontrolltermék kiegészítés nélkül;

Szigetközi kacsamájas H  
Plusz halolaj-kiegészítés, min. 40 mg EPA + DHA/100 g 
vagy 100 kcal termék; gyártó: Biosearch S.A., Granada, 
Spanyolország;

Szigetközi kacsamájas L  
Plusz bio lenmagcsíraolaj kiegészítés, min. 300  mg 
ALA/100 g vagy 100 kcal termék; gyártó: Omega Bázis 
Kft., Lábatlan, Magyarország;

Kísérleteink során vizsgáltuk az alapanyagok és 
késztermékek kémiai összetételét és zsírsav profil-
ját, valamint kiszámítottuk a késztermékek energia-
tartalmát. Az eredmények alapján meghatároztuk a 
szükséges olajkiegészítéseket, majd kialakítottuk a 
receptúrákat. 100 g termék energiatartalma megha-
ladta a 418 kJ (100 kcal) értéket, ezért a vonatkozó 
jogszabályok értelmében (116/2010/EU) az olajkiegé-
szítések mennyiségének meghatározásakor ezt vet-
tük figyelembe. A változtatások végrehajtása során 
az olajkiegészítéseket a receptúrában szereplő nagy 

zsírtartalmú alapanyagok (pl. szalonna) helyett alkal-
maztuk. Ezzel próbáltuk elkerülni, hogy a kontroll- és 
kísérleti termékek energiatartalma között nagymér-
tékű különbség alakuljon ki.

Az n-3 zsírsavak mennyiségének növelését alfa-lino- 
lénsavban gazdag bio lenmagcsíraolajjal (gyártó: 
Omega Bázis Kft., Lábatlan, Magyarország), illetve 
eikozapentaénsavban (EPA) és dokozahexaénsav-
ban gazdag (DHA) halolajjal (gyártó: Biosearch S.A., 
Granada, Spanyolország) végeztük el. A kiegészí-
tésként használt olajforrások zsírsavösszetételét az 
1. táblázatban foglaltuk össze.

A termékek kémiai összetételének (szárazanyag, fe-
hérje, zsír, hamu) meghatározásához használt vizs-
gálati módszerek:

– Szárazanyag-tartalom: MSZ ISO 6496:2001

– Nyersfehérje-tartalom: MSZ 6830 - 4:1981

– Nyerszsír-tartalom: 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet

– Nyershamu-tartalom: MSZ ISO 5984:1992

A kiegészítésként használt olajforrások (lenmag-
csíraolaj, halolaj), illetve a késztermékek zsírsavösz-
szetételének vizsgálatát az extrakciót követően [27] 
a Magyar Szabványban (MSZ ISO 5508:1992) leír-
tak szerint végeztük el. A vizsgált minták zsírtartal-
mának zsírsavösszetételét HP Agilent Technologies 
6890N (Agilent Technologies Inc., USA) típusú gáz- 
kromatográffal határoztuk meg. Az oszlop jellemzői: 
Supelco SP™ 2560 Fused Silica Column (Supelco, 
Bellefonte, PA, USA) 100 m × 0,25 mm × 0,2 μm film-
vastagság; vivőgáz: H.

A kémiai és zsírsav-összetételi vizsgálatokat a 
Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és 
Élelmiszer-tudományi Kar Állattudományi Intézetének 
és/vagy Élelmiszer-tudományi Intézetének laborató-
riumaiban végeztük el.

A próbagyártásokból származó késztermékeket a 
Galen Bio Kft. (Mosonmagyaróvár) közreműködésé-
vel mikrobiológiai szempontból is vizsgáltuk az is-
mert minőségmegőrzési idejű (lecsókolbász: 5 nap; 
császár rolád: 21 nap; szigetközi kacsamájas: 30 
nap) kontrollmintákhoz viszonyítva. Ennek megfele-
lően a lecsókolbászt az 5., a császár roládot a 21., a 
szigetközi kacsamájast a 30. napon vizsgáltuk meg. 
A mikrobiológiai állapotra vonatkozó vizsgálati mód-
szereket a 2. táblázatban foglaltuk össze.

A Campden BRI Kft. (Budapest) munkatársainak se-
gítségével érzékszervi (organoleptikus) vizsgálatot is 
végeztünk. A mennyiségi leíró és érzékszervi profil 
vizsgálatokat az MSZ ISO 6685:2007 5.4.3. szakasza 
alapján végeztük el.
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A vizsgálati eredmények statisztikai értékelését 
(Kolmogorov-Smirnov teszt; t-próba, Kruskal-Wallis 
teszt, Mann-Whitney teszt, egytényezős varianciaa-
nalízis, Newman–Keuls módszer) az SPSS 15.0. for 
Windows program (SPSS Inc., Chicago, USA) segít-
ségével hajtottuk végre. A választott szignifikancia-
szint min. p ≤ 0,05 volt.

4. Eredmények és értékelésük

4.1. Kémiai összetétel

A 3. táblázatban a termékek kémiai összetételét és 
energiatartalmát foglaltuk össze. A termékek száraz- 
anyag tartalmát vizsgálva egyedül a lecsókolbász 
esetében találtunk szignifikáns különbséget a bio 
lenmagcsíraolaj-kiegészítésben részesült és a kont-
rollminták eredményei között. A kontroll lecsókolbász 
minták 43,73%-os szárazanyag-tartalma a lenmag-
csíraolaj-kiegészítés hatására 46,50%-ra nőtt, míg a 
halolaj-kiegészítések esetében nem figyeltünk meg 
változást egyik termék (lecsókolbász, császár rolád, 
kacsamájas) esetében sem.

Az olajkiegészítések nem befolyásolták szignifikáns 
mértékben (p > 0,05) a termékek fehérjetartalmát. A 
zsírtartalmat vizsgálva pedig csak a kísérleti lecsó-
kolbászok eredményei között találtunk statisztikailag 
is igazolható különbséget (p < 0,05). A halolajjal ki-
egészített termék esetében 23,71%, míg a lenmag-
csíraolajos termékben 26,23% zsírtartalmat mértünk.

A termékek hamutartalmát vizsgálva a halolajjal és a 
lenmagcsíraolajjal kiegészített császár rolád termé-
kek mutattak statisztikailag (p  <  0,05) is igazolható 
különbséget a kontrollhoz viszonyítva. A kontrollmi-
nták 3,90%-os hamutartalma a halolaj-kiegészítés 
hatására 5,45%-ra, míg a bio lenmagcsíraolaj-kiegé-
szítés hatására 5,10%-ra nőtt.

A termékek számított energiatartalma nem változott 
nagymértékben az egyes kezelések hatására.

Összefoglalva megállapítható, hogy az olajkiegészí-
tések nem változtatták meg jelentősen a termékek 
kémiai összetételét. A kapott eltérések táplálkozás 
élettani szempontból nem tekinthetők jelentékeny-
nek. 

Erre a következtetésre jutottak Severini és munkatár-
sai is a szalámifélék zsírtartalmának extra szűz olí-
vaolajjal történő helyettesítésének vizsgálatakor [28]. 
Makala 2007-ben közölt tanulmánya szerint [29], a 
kontrolltermékhez képest a lenolajjal és halolajjal 
kiegészített kolbászféle (mortadella) kémiai össze-
tételében jelentkező eltérések csupán a felhasznált 
nyersanyagok biológiai változatosságából adódhat-
tak.

4.2. Zsírsavprofil

A vizsgált termékek zsírsavösszetétele a 4. táblázat-
ban látható. Az eredmények alapján megállapítottuk, 
hogy a halolaj-kiegészítés a kontrolltermékekhez 
(lecsókolbász, császár rolád, kacsamájas) képest 
nem befolyásolta a telített zsírsavak (Saturated Fatty 
Acids – SFA) arányát. Ugyanakkor a lenmagcsíraolaj 
hatására valamennyi termék esetében a mirisztinsav 
(C14:0) és a palmitinsav (C16:0) szignifikáns csök-
kenését figyeltük meg, ezzel szemben a sztearin-
sav (C18:0) aránya csak a császár rolád esetében 
csökkent statisztikailag is igazolható mértékben 
(p < 0,05). A termékek SFA részaránya a halolaj ki-
egészítés hatására nem változott. A lenmagcsíra-
olaj hozzáadása a lecsókolbász, a császár rolád és 
a kacsamájas esetében is az SFA arány szignifikáns 
(p < 0,05) csökkenését eredményezte, ami sorrend-
ben 10, 16, valamint 7,5%-os csökkenést jelent. Ez 
az eredmény a kiegészítésként használt lenmagcsíra-
olaj kis, 10,56%-os telített zsírsavak (SFA) arányával 
magyarázható (lásd. 2. táblázat adatai).

A halolaj-kiegészítés a palmitoleinsav (C16:1) ará-
nyát nem befolyásolta, ugyanakkor az olajsav (C18:1) 
mennyiségét a császár rolád esetében szignifikáns 
mértékben 41,18%-ról 38,82%-ra csökkentette. A 
lenmagcsíraolaj-kiegészítés a lecsókolbász és a ka-
csamájas esetében eredményezett statisztikailag 
is igazolható mértékű csökkenést a palmitoleinsav 
(C16:1) arányában, míg az olajsav (C18:1) mennyi-
ségét a császár rolád és a kacsamájas termékekben 
csökkentette szignifikánsan. Ennek ellenére sem a 
halolaj, sem pedig a lenmagcsíraolaj-kiegészítés nem 
volt szignifikáns hatású (p > 0,05) az egyszeresen te-
lítetlen zsírsavak (Mono Unsaturated Fatty Acids – 
MUFA) arányára.

A termékek többszörösen telítetlen zsírsavainak (Poly 
Unsaturated Fatty Acids – PUFA) arányát vizsgálva 
megállapítható, hogy az olajkiegészítések hatására 
mindhárom termékcsoport esetében szignifikánsan 
(p  <  0,05) nőtt a PUFA zsírsavak aránya. A halo-
laj kiegészítés hatására a lecsókolbász PUFA ará-
nya 4,8, a császár roládé 14,2, míg a kacsamájasé 
8,5%-kal emelkedett. Ez az eredmény elsősorban az 
EPA és DHA szignifikáns növekedésének a követ-
kezménye. Az EPA aránya 0,03%-ról 0,48%-ra, míg 
a DHA részaránya 0,03%-ról 0,78%-ra emelkedett. 
A lenmagcsíraolaj-kiegészítés hatására elért PUFA 
arány változás a halolaj kiegészítés PUFA arányához 
viszonyítva is statisztikailag igazolható mértékű volt. 
A kontrolltermékekhez képest mért PUFA-arány a 
lecsókolbász, a császár rolád és a kacsamájas ese-
tében is szignifikánsan (p < 0,05), sorrendben 33,2; 
65,4; illetve 30%-kal volt nagyobb. A változás első-
sorban az alfa-linolénsav arány szignifikáns (p < 0,05) 
növekedésével magyarázható.

T
U

D
O

M
Á

N
Y

H
Ú

S
K

É
S

Z
ÍT

M
É

N
Y

E
K

 O
M

E
G

A
-3

  
Z

S
ÍR

S
A

V
 T

A
R

T
A

L
M

A



961Élelmiszervizsgálati közlemények – 2016. LXII. évf. 1. szám

A kontrolltermékekhez képest a lecsókolbász alfa-lin-
olénsav aránya 1,19%-ról 7,01%-ra, a császár rolád 
esetében 0,88%-ról 7,89%-ra, míg a kacsamájas ter-
mékekben 1,40%-ról 5,65%-ra növekedett.

Az olajkiegészítések a várakozásoknak megfelelően 
növelték a termékek n-3 zsírsav arányát. Ennek meg-
felelően kedvezően változott a termékekben az n-6 
és n-3 zsírsavak egymáshoz viszonyított aránya is. A 
legjobb eredményt (n-6/n-3) mindhárom termékcso-
port esetében a bio lenmagcsíraolaj-kiegészítés érte 
el (1,4–2,5:1).

Az n-3 zsírsavak mennyiségében bekövetkezett vál-
tozásokat termékjelölési szempontból is értékeltük. 
Mindhárom termékcsoport esetében nagymértékben 
meghaladta a 100 kcal értéket 100 g termék energia-
tartalma, ezért az n-3 zsírsav-tartalomra vonatkozó 
állítás alátámasztásához az alfa-linolénsav, valamint 
az EPA + DHA tartalmat is a termékek energiatartal-
mához viszonyítottuk (1-2. ábra). Az ábrákon a szag-
gatott vonal az „omega-3 zsírsavak forrása”, míg a 
folytonos vonal az „omega-3 zsírsavakban gazdag” 
állításokhoz szükséges n-3 zsírsav szinteket jelölik.

A zsírsavösszetételnek megfelelően – 100 kcal ener-
giatartalomra vetítve – a bio lenmagcsíraolajjal kiegé-
szített termékek érték el a legmagasabb alfa-linolén-
sav szintet. E tekintetben a lecsókolbász szerepelt a 

legjobban 644 mg/100 kcal értékkel, ami elegendő 
az „omega-3-zsírsavban gazdag” felirat használatá-
hoz. A császár rolád 575, míg a kacsamájas 504 mg 
értéket ért el, amely értékek az „omega-3-zsírsavak 
forrása” állítás használatát teszik lehetővé.

A termékek EPA + DHA mennyiségét vizsgálva meg-
állapítható, hogy a halolaj-kiegészítésekkel értük el a 
legjobb eredményeket. Az „omega-3 zsírsavak for-
rása” állítás címkén történő feltüntetése valamennyi 
halolajjal kiegészített termék esetében elérhetővé 
vált. Ugyanakkor az „omega-3 zsírsavakban gazdag” 
állítás csak a császár rolád címkéjén tüntethető fel. 
A termékben 99 mg/100 kcal EPA + DHA-tartalmat 
mértünk. A  lecsókolbász EPA  +  DHA-tartalma 1, a 
kacsamájasé 4 mg/100 kcal-val elmarad attól a szint-
től, hogy az állítás e terméknél használható legyen.

4.3. Mikrobiológiai vizsgálatok

Az 5. táblázatban az eltarthatósági kísérletek mik-
robiológiai vizsgálati eredményeit foglaltuk össze. 
Az adatokból jól látszik, hogy az alkalmazott olajki-
egészítések nem befolyásolták negatívan a készter-
mékek fontosabb mikrobiológiai jellemzőit, minő-
ségmegőrzési idejük nem csökkent. A 2073/2005 
EK-rendelet alapján valamennyi termék megfelel az 
élelmiszerekkel szemben támasztott mikrobiológiai 
követelményeknek [30].
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4.4. Érzékszervi (organoleptikus) vizsgálatok

A 6. táblázatban a lecsókolbász organoleptikus 
vizsgálatának eredményeit tüntettük fel. A termékek 
külső megjelenésüket tekintve nem különböztek egy-
mástól: a kontroll és az olajjal kiegészített húskészít-
mények is narancsos-barnás színűek voltak, rózsa-
színes metszéslappal, egyenletes mozaikossággal.

Illat és íz tekintetében is a kontrolltermékek érték el 
a legjobb eredményeket. A bírálók nyers termékek-
nél a lenmagcsíraolaj-, míg a főtt termékeknél a hal-
olaj-kiegészítés esetében figyeltek meg idegen ízt.  
Az ízharmónia és a hús íz intenzitás tulajdonságokat 
kiemelve a kontrolltermékek kapták a legnagyobb 
pontszámokat, sorrendben 7,1 és 5,7 értékeket. A 
bírálók a halolaj-kiegészítésben részesült terméket 
ítélték a legrosszabbnak. Az ízharmónia 5,1, míg a 
hús íz intenzitás 3,9 pontot kapott, ami statisztikailag 
is igazolható mértékben különbözött a kontroll- és 
lenmagcsíraolajos termékektől. A  lenmagcsíraolaj a 
halolajhoz képest kevésbé befolyásolta negatívan a 
termékek ízét, ugyanakkor a bírálók mindkét olajki-
egészítés esetében idegen ízt azonosítottak.

A vizsgált minták állománya között is volt észlelhető 
különbség. Az olajjal kiegészített húskészítmények 
statisztikailag (p < 0,05) is igazolható mértékben pu-
hábbnak bizonyultak. A zsíros szájérzet eredményei 
alapján pedig a bírálók mindkét kísérleti terméket túl 
zsírosnak ítélték meg.

A császár rolád minták (7. táblázat) külső megje-
lenése nem különbözött egymástól szignifikánsan 
(p  >  0,05). A minták metszéslapja élénk rózsaszín 
árnyalatú volt, amelyen kevésbé egyenletes elosz-
lásban nagyobb fehéres, illetve sötétebb rózsaszínű 
mozaikelemek látszódtak.

Illat tekintetében a minták harmonikusak voltak, a 
bírálók csak kismértékű különbségről számoltak be. 
Ennek ellenére az illatharmónia a lenmagcsíraolaj-ki-
egészítésben részesült termék esetében a kontroll- 
és halolajos termékekhez képest is szignifikánsan 
(p < 0,05) kisebb pontszámot kapott. A hús illat inten-
zitás esetében mindkét olajkiegészítés szignifikánsan 
kisebb pontszámot eredményezett, míg a füst illat 
intenzitás a halolaj kiegészítésben részesült termék 
pontszámában eredményezett szignifikáns növeke-
dést. A bírálók idegen illatot egyik termék esetében 
sem észleltek, de a kontroll- és halolajos császár ro-
lád minták ízét a lenolajoshoz képest statisztikailag 
is igazolható mértékben harmonikusabbnak ítélték 
meg. Az olajkiegészítések hatására javult a füstölt íz, 
ugyanakkor a lenmagcsíraolaj-kiegészítés esetében 
idegen ízt állapítottak meg a bírálók. 

A vizsgált minták állománya kellően puha, könnyen 
rágható volt. A kontrollminta állománya kissé tömö-
rebb volt, mint az olajkiegészítésben részesült termé-
keké, amit a bírálók statisztikailag is igazolható mér-
tékben jobbnak ítéltek. A lenmagcsíraolajos termék a 
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kontroll- és halolajos termékekhez képest egyaránt 
szignifikánsan (p < 0,05) olajosabbnak bizonyult.

Az olajjal kiegészített kacsamájas minták (8. táb-
lázat) külső megjelenést tekintve színben szignifi-
kánsan (p  <  0,05) különböztek a kontrollmintáktól, 
ugyanakkor a bírálók írásbeli értékelése alapján ezek 
a különbségek elhanyagolhatók.

Illat tekintetében a minták mind harmonikusak voltak, 
felismerhető májas illattal, enyhén füstölt, fűszeres 
jelleggel. A kontrollminták pontszámai illatharmónia 
és a májillat tekintetében a halolajos és a lenmag-
csíraolajos termékekhez, füstölt illat esetében pedig 
a lenmagcsíraolajos termékekhez képest mutattak 
szignifikánsan nagyobb értékeket. A bírálók idegen 
illatot egyik termék esetében sem figyeltek meg. 

A vizsgált minták íze is harmonikus, enyhén füstölt 
és fűszeres, felismerhetően májas és idegen íztől 
mentes volt. A máj ízt és fűszerezettséget tekintve a 
kontrollminta kapta a legnagyobb pontszámot, ami a 
halolajos mintákhoz képest szignifikánsan nagyobb-
nak bizonyult. A lenmagcsíraolaj-kiegészítés statisz-
tikailag is igazolható mértékben nem befolyásolta a 
kacsamájas ízét.

A vizsgált minták állománya között nem volt észlel-
hető különbség. A termékek megfelelően zsírosak, 
kellően puhák és könnyen kenhetőek voltak.

5. Következtetések

Eredményeink alapján az alábbi következtetések és 
javaslatok fogalmazhatók meg:

•	 Az olajkiegészítések (bio lenmagcsíra-, halolaj) 
nem változtatták meg jelentősen a termékek ké-
miai összetételét. A kapott eltérések táplálkozás 
élettani szempontból nem tekinthetők jelentős-
nek. 

•	 A bio lenmagcsíraolajjal kiegészített lecsókol-
bász 644  mg/100 kcal alfa-linolénsav értékkel 
eleget tesz az „omega-3-zsírsavban gazdag” fel-
irat használatához.

•	 A lenmagcsíraolajjal kiegészített császár rolád 
575, míg a kacsamájas 504 mg értéket ért el, 
amely értékek az „omega-3-zsírsavak forrása” 
állítás használatát teszik lehetővé.

•	 A halolajjal kiegészített császár rolád termékben 
99 mg/100 kcal EPA + DHA tartalmat mértünk, 
ami elegendő az „omega-3-zsírsavakban gaz-
dag” állítás címkén történő feltüntetéséhez.

•	 A halolajos lecsókolbász és kacsamájas 79, il-
letve 76 mg/100 kcal EPA  +  DHA tartalma az 
„omega-3-zsírsavak forrása” állítás használatát 
teszik lehetővé.

•	 Az alkalmazott olajkiegészítések nem befolyá-
solták negatívan a késztermékek fontosabb mik-
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robiológiai jellemzőit, a minőség megőrzési idő 
nem csökkent.

•	 A kiegészítések nem voltak negatív hatással a 
termékek megjelenésére, ugyanakkor a bírálók 
több esetében idegen ízt és illatot azonosítottak 
a halolajjal és bio lenmagcsíraolajjal kiegészített 
minták esetében.

•	 A további kísérletek elvégzéséhez javaslatként 
fogalmazható meg, hogy a gyártó csak annyi len-
magcsíra- vagy halolajat alkalmazzon a termé-
kek receptúrájában, ami az „omega-3-zsírsavak 
forrása” állítás használatához szükséges ALA-, 
EPA- és DHA-szintek elérését teszi lehetővé. 
Ezáltal mintegy csökkenthetőek lennének az olaj 
kiegészítések negatív hatásai.
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1. táblázat. A kísérletekben felhasznált olajok zsírsavösszetétele (adatok az összes zsírsav %-ában) 
Table 1 Fatty acid composition of the oils used in the experiments (data as the percentage of total fatty acids)

2. táblázat. A mikrobiológiai vizsgálatoknál alkalmazott módszerek 
Table 2 Methods used in microbiological testing

Zsírsavak / Fatty acid Halolaj1 / Fish oil1 Lenmagcsíraolaj2  
Flax seed sprout oil2

C12:0

C13:0

C14:0

C15:0

C16:0

C17:0

C18:0

C20:0

C21:0

C22:0

SFA
C16:1

C17:1

C18:1

C18:1 (n-7)
C20:1

C22:1

MUFA
C18:2 (n-6)

CLA (c9, t11)
CLA (t10, c12)
CLA (c9, c11)
CLA (t9, t11)

C18:3 (n-3)
C18:3 (n-6)
C20:2 (n-6)
C20:3 (n-6)
C20:3 (n-3)
C20:4 (n-6)
C20:5 (n-3)
C22:4 (n-6)
C22:5 (n-3)
C22:6 (n-3)

PUFA

0.09
0.07
6.15
1.03

17.22
0.79
3.54
0.59
0.01
0.21

29.78
5.89
0.31

15.02
2.18
0.77
0.34

24.51
2.88
0.04
0.05
0.01
0.14
1.57
0.17
0.32
0.11
0.59
1.03

10.38
0.09
0.97

17.49

35.84

0.01
–

0.10
0.02
5.48

–
4.67

–
–

0.28

10.56
0.1
–

27.69
0.52

–
0.07

28.38
12.86

–
–
–
–

47.22
–

0.02
0.03
0.06
0.02

–
–
–
–

60.21

UFA**
∑n-6**
∑n-3**

Egyéb zsírsav** / Other fatty acid**

60.35
4.84

30.41
9.87

88.59
12.93
47.22
0.85

1   gyártó: Biosearch S.A., Granada, Spanyolország; 
2   gyártó: Omega Bázis Kft., Lábatlan, Magyarország

Vizsgált mikroorganizmusok 
Microorganisms tested

Alkalmazott szabvány 
Standard

Összes mikroba-szám / Total microbial count
Enterobaktériumok száma / Enterobacteria
Escherichia coli szám / Escherichia coli
Enterococcus faecalis szám / Enterococcus faecalis
Koaguláz pozitív Staphylococcus szám / Coagulase  
positive Staphylococcus
Clostridium perfringens szám / Clostridium perfringens
Salmonella jelenlét/hiány / Salmonella presence/absence

MSZ EN ISO 4833:2003
MSZ ISO 21528-2:2007
ISO 16649-2:2001
§35 LMBG 06.00-32:1992
§35 LMBG 00.00-55:2000

MSZ EN ISO 7937:2005
MSZ EN ISO 6579:2006
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3. táblázat. A termékek kémiai összetétele és energia tartalma 
Table 3 Chemical composition and energy content of the products

4. táblázat. A vizsgált húskészítmények zsírsavösszetétele (az adatok csak a legfontosabb zsírsavakra  
és a főbb zsírsav csoportokra terjednek ki, és az összes zsírsav %-ában kerültek feltüntetésre) 

Tabel 4 Fatty acid composition of the meat products examined (data only include major fatty acids  
and main fatty acid groups, and are given as the percentage of total fatty acids)

K = Kontroll/Control, H = Halolaj-kiegészítés/Fish oil supplement, L = Lenolaj-kiegészítés/Flax seed oil supplement

(az adatok az eredeti anyagra vonatkoznak) / (results are calculated on an as-is basis)

Vizsgált 
paraméter 
Parameter

Lecsókolbász
Letscho sausage

Császár rolád
Kaiserroulade

Kacsamájas
Duck liver pâté

K H L K H L K H L
Száraz-

anyag (%)
Dry matter 

(%)

43.7
± 2.43a

45.4
± 3.06ab

46.5
± 1.92b

31.1
± 1.61

32.2
± 1.12

33.5
± 3.28

37.5
± 2.92

37.9
± 3.01

39.3
± 1.83

Fehérje (%)
Protein (%)

12.9
± 0.68

13.8
± 2.25

12.4
± 1.18

14.5
± 1.71

13.0
± 0.73

13.4
± 1.02

13.1
± 1.11

13.7
± 1.65

12.5
± 0.95

Zsír (%)
Fat (%)

24.7
± 2.81ab

23.7
± 1.12a

26.2
± 2.01b

10.7
± 1.40

12.1
± 1.28

11.4
± 1.18

20.2
± 2.41

20.3
± 1.83

22.5
± 1.92

Hamu (%)
Ash (%)

2.98
± 0.43

3.20
± 0.26

3.37
± 0.41

3.90
± 0.23a

5.45
± 0.28b

5.10
± 0.63b

2.67
± 0.13

2.64
± 0.24

2.67
± 0.20

Energia* 
(kcal/100 g)

Energy* 
(kcal/100 g)

274 269 286 154 161 156 234 237 253

K = Kontroll/Control, H = Halolaj-kiegészítés/Fish oil supplement, L = Lenolaj-kiegészítés/Flax seed oil supplement 
a,b: A vízszintes sorokon belül a különböző betűvel jelölt értékek szignifikánsan eltérnek egymástól (p < 0,05)
a,b: Within the same rows, values marked with different letters differ significantly from each other (p < 0.05)
* A 1169/2011/EU rendelet XIV. melléklete alapján kalkulált érték
* Value calculated according to Annex XIV of Regulation (EU) No 1169/2011

Zsírsav 
Fatty acid

Lecsókolbász
Letscho sausage

Császár rolád
Kaiserroulade

Kacsamájas
Duck liver pâté

K H L K H L K H L

C14:0

1.35 1.46 1.08 1.51 1.84 1.22 1.47 1.67 1.32
± 0.11ab ± 0.20b ± 0.13a ± 0.18b ± 0.27b ± 0.12a ± 0.22b ± 0.19b ± 0.17a

C16:0

23.71 23.69 20.91 24.9 24.73 20.6 23.52 23.34 21.66
± 1.22b ± 1.65b ± 1.02a ± 1.19b ± 1.72b ± 1.03a ± 0.98b ± 1.10b ± 1.23a

C18:0

9.85 10.17 9.24 14.38 14.00 12.25 12.31 11.77 11.48
± 0.87 ± 1.02 ± 1.01 ± 0.78b ± 1.21ab ± 1.32a ± 1.22 ± 1.22 ± 1.22

SFA
35.64 36.12 32.00 41.50 41.37 34.77 38.10 37.53 35.26

± 2.32b ± 1.28b ± 1.13a ± 1.92b ± 0.78b ± 1.53a ± 2.82b ± 1.09b ± 1.04a

C16:1

3.60 3.48 2.92 2.08 2.29 1.65 2.48 2.42 2.08
± 0.23b ± 0.42b ± 0.17a ± 0.25ab ± 0.28b ± 0.37a ± 0.17b ± 0.23ab ± 0.19a

C18:1

41.57 40.22 39.50 41.18 38.82 38.08 40.20 39.03 38.25
± 3.42 ± 2.67 ± 2.23 ± 1.78b ± 1.36a ± 1.73a ± 2.28b ± 1.63ab ± 1.99a

MUFA
48.12 46.91 46.54 46.29 44.14 45.14 45.78 44.83 43.74
± 2.94 ± 2.72 ± 1.78 ± 2.18 ± 1.76 ± 0.92 ± 1.42 ± 1.43 ± 0.92

C18:2 (n-6)
13.48 13.17 12.95 9.98 8.98 10.82 12.86 12.98 13.45
± 1.28 ± 1.01 ± 0.88 ± 1.32 ± 1.92 ± 1.63 ± 1.11 ± 0.73 ± 1.04

C18:3 (n-3)
1.19 0.95 7.01 0.88 1.68 7.89 1.40 1.13 5.65

± 0.12a ± 0.26a ± 0.28b ± 0.16a ± 0.67a ± 0.27b ± 0.23a ± 0.17a ± 0.19b

C20:4 (n-6)
0.26 0.30 0.23 0.29 0.30 0.22 0.43 0.65 0.41

± 0.07ab ± 0.06b ± 0.04a ± 0.03b ± 0.04b ± 0.03a ± 0.07a ± 0.08b ± 0.09a

C20:5 (n-3)
0.03 0.48 0.04 0.02 0.74 0.05 0.02 0.44 0.01

± 0.006a ± 0.06b ± 0.008a ± 0.004a ± 0.11b ± 0.007ab ± 0.004a ± 0.08b ± 0.001a

C22:5 (n-3)
0.09 0.11 0.06 0.08 0.13 0.06 0.09 0.16 0.08

± 0.01 ± 0.009 ± 0.007 ± 0.02ab ± 0.04b ± 0.03a ± 0.01b ± 0.01b ± 0.007a

C22:6 (n-3)
0.03 0.78 0.06 0.02 1.20 0.07 0.04 0.73 0.04

± 0.002a ± 0.13b ± 0.008a ± 0.007a ± 0.16b ± 0.01a ± 0.005a ± 0.16b ± 0.004a

PUFA
15.83 16.6 21.09 11.95 13.65 19.76 15.74 17.08 20.47

± 1.56a ± 1.37b ± 1.87c ± 0.87a ± 0.79b ± 1.00c ± 0.78a ± 0.67b ± 1.12c

∑n-6**
14.49 14.28 13.92 10.95 9.90 11.68 14.18 14.61 14.68
± 0.43 ± 0.64 ± 0.58 ± 0.76ab ± 0.43a ± 0.34b ± 0.27 ± 0.72 ± 0.63

∑n-3**
1.34 2.32 7.17 1.00 3.75 8.08 1.56 2.47 5.79

± 0.12a ± 0.32b ± 0.65c ± 0.10a ± 0.39b ± 0.71c ± 0.24a ± 0.32b ± 0.87c

n6/n3 10.80 6.20 1.90 10.90 2.60 1.40 9.10 5.90 2.50
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5. táblázat. Az eltarthatósági kísérletek eredményei 
Table 5 Results of shelf life experiments

6. táblázat. A lecsókolbász minták érzékszervi tulajdonságai  
Table 6 Organoleptic properties of letscho sausage samples

Termék  
megnevezése 

Product

Vizsgált mikrobiológiai jellemző (érték = CFU/g, kivéve salmonella)
Microbiological parameter tested (value = CFU/g, except for Salmonella)

Összes mik-
roba-szám

Total micro-
bial count

Enterococcus 
faecalis szám
Enterococcus 

faecalis

Escherichia 
coli-szám

Escherichia 
coli

Koaguláz-pozi-
tív Staphylococ-

cus-szám
Coagulase posi-
tive Staphylo-

coccus

Clostridium 
perfrin-

gens-szám
Clostridium 
perfringens

Salmonella 
jelenlét/hiány
Salmonella 
presence/ 
absence

Császár rolád 
Kaiserroulade

L 2.4×105 < 1.0×101 < 1.0×101 < 1.0×101 < 1.0×101 negative/25 g
H 1.7×103 < 1.0×101 < 1.0×101 < 1.0×101 < 1.0×101 negative/25 g

Szigetközi 
kacsamájas 

Szigetköz duck 
liver pâté

L 5.7×103 < 1.0×101 < 1.0×101 < 1.0×101 < 1.0×101 negative/25 g

H 8.6×103 < 1.0×101 < 1.0×101 < 1.0×101 < 1.0×101 negative/25 g

Lecsókolbász 
Letscho  
sausage

L 3.3×102 < 1.0×101 < 1.0×101 < 1.0×101 < 1.0×101 negative/25 g

H 1.4×103 < 1.0×101 < 1.0×101 < 1.0×101 < 1.0×101 negative/25 g

Jellemzők
Property

K-lecsókolbász
K-letscho sausage

H-lecsókolbász
H-letscho sausage

L-lecsókolbász
L-letscho sausage

Szín – nyers
Color – raw 4.60 4.50 4.40

Szín – főtt
Color – cooked 5.60 5.30 5.50

Metszés lap – mozaikosság
Cut surface – mosaicness 3.50 3.40 3.20

Illatharmónia – nyers
Odor harmony – raw 7.90 b 6.50 a 6.40 a

Hús illat intenzitás – nyers
Meat odor intensity – raw 4.90 4.50 4.40

Fűszer illat intenzitás  
– nyers

Spicy odor intensity – raw
4.60 b 3.70 a 3.50 a

Füst illat intenzitás – nyers
Smoky odor intensity – raw 4.50 b 3.80 ab 2.80 a

Idegen illat – nyers
Foreign odor – raw 0.00 a 0.30 a 1.20 b

Illatharmónia – főtt
Odor harmony – cooked 6.90 b 5.90 a 6.20 ab

Hús illat intenzitás – főtt
Meat odor intensity – 

cooked
4.60 4.30 4.50

Fűszer illat intenzitás – főtt
Spicy odor intensity – 

cooked
3.30 3.30 3.30

Füst illat intenzitás – főtt
Smoky odor intensity – 

cooked
2.70 2.80 2.60

Idegen illat – főtt
Foreign odor – cooked 0.00 a 1.00 b 0.60 ab

Ízharmónia
Taste harmony 7.10 c 5.10 a 6.20 b

Hús íz intenzitás
Meat taste intensity 5.70 b 3.90 a 5.40 b

Fűszer íz intenzitás
Spicy taste intensity 4.60 3.50 4.00

Zsíros íz
Greasy taste 2.50 a 4.50 b 3.90 b

Sós íz
Salty taste 4.80 4.80 4.60

K = Kontroll/Control, H = Halolaj-kiegészítés/Fish oil supplement, L = Lenolaj-kiegészítés/Flax seed oil supplement

K = Kontroll/Control, H = Halolaj-kiegészítés/Fish oil supplement, L = Lenolaj-kiegészítés/Flax seed oil supplement
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6. táblázat. A lecsókolbász minták érzékszervi tulajdonságai  
Table 6 Organoleptic properties of letscho sausage samples

7. táblázat. A császár rolád minták érzékszervi tulajdonságai 
Table 7 Organoleptic properties of Kaiserroulade samples

Jellemzők
Property

K-lecsókolbász
K-letscho sausage

H-lecsókolbász
H-letscho sausage

L-lecsókolbász
L-letscho sausage

Füstölt íz
Smoky taste 3.80 2.80 3.50

Idegen íz
Foreign taste 0.00 a 2.10 b 0.20 b

Állomány – puhaság
Consistency – softness 7.00 a 7.70 b 7.60 b

Zsíros szájérzet
Greasy feel in mouth 2.40 a 5.40 b 5.00 b

Rágási maradék
Chewing residue 0.40 a 0.70 b 0.60 b

K = Kontroll/Control, H = Halolaj-kiegészítés/Fish oil supplement, L = Lenolaj-kiegészítés/Flax seed oil supplement 
a, b, c: a különböző betűvel jelölt értékek szignifikánsan eltérnek egymástól (p < 0,05)
a, b: values marked with different letters differ significantly from each other (p < 0.05)

Jellemzők 
Property

K-császár rolád 
K-Kaiserroulade

H-császár rolád 
K-Kaiserroulade

L-császár rolád 
K-Kaiserroulade

Szín 
Color 5.92 5.67 5.75

Metszés lap – mozaikok mérete 
Cut surface – mosaic size 7.33 7.25 7.17

Metszés lap – mozaikok egyenletessége 
Cut surface – mosaic uniformity 3.75 3.92 4.25

Illat harmónia 
Odor harmony 7.25 b 7.08 b 6.17 a

Hús illat intenzitás 
Meat odor intensity 5.25 b 4.67 a 4.58 a

Füst illat intenzitás 
Smoky odor intensity 5.83 a 6.58 b 5.83 a

Fűszer illat intenzitás 
Spicy odor intensity 1.83 1.83 1.67

Idegen illat 
Foreign odor 0.00 0.00 0.00

Ízharmónia 
Taste harmony 6.75 b 6.83 b 6.25 a

Hús íz intenzitás 
Meat taste intensity 5.83 5.67 5.50

Füstölt íz 
Smoky taste 4.50 a 5.58 b 5.33 b

Fűszer íz intenzitás 
Spicy taste intensity 1.75 1.75 1.58

Idegen íz 
Foreign taste 0.08 a 0.25 a 0.75 b

Sós íz 
Salty taste 5.58 a 6.25 b 6.08 b

Állomány 
Consistency 5.75 b 5.25 a 5.00 a

Zsíros szájérzet 
Greasy feel in mouth 3.17 ab 3.00 a 3.58 b

Rágási maradék 
Chewing residue 1.17 1.67 1.33

K = Kontroll/Control, H = Halolaj-kiegészítés/Fish oil supplement, L = Lenolaj-kiegészítés/Flax seed oil supplement 
a, b: a különböző betűvel jelölt értékek szignifikánsan eltérnek egymástól (p < 0,05) 
a, b: values marked with different letters differ significantly from each other (p < 0.05)
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8. táblázat. A szigetközi kacsamájas érzékszervi vizsgálatának eredményei 
Table 8 Organoleptic properties of Szigetköz duck liver pâté samples

Jellemzők 
Property

K-szigetközi  
kacsamájas 

K- Szigetköz duck  
liver pâté

H-szigetközi  
kacsamájas 

H- Szigetköz duck  
liver pâté

L-szigetközi  
kacsamájas 

L- Szigetköz duck  
liver pâté

Szín
Color 3.20 b 3.30 b 2.70 a

Metszés lap – pép homogenitás
Cut surface – pulp homogeneity 7.80 8.00 8.30

Metszés lap - májdarabok
Cut surface – liver pieces 3.40 a 4.60 b 2.80 a

Illat harmónia
Odor harmony 8.40 b 7.60 a 7.60 a

Máj illat intenzitás
Liver odor intensity 8.20 b 7.40 a 7.40 a

Füstölt illat intenzitás
Smoky odor intensity 3.00 b 2.70 ab 2.20 a

Fűszer illat intenzitás
Spicy odor intensity 3.50 3.20 2.80

Idegen illat
Foreign odor 0.00 0.00 0.00

Ízharmónia
Taste harmony 7.50 6.80 7.00

Máj íz intenzitás
Liver taste intensity 7.80 b 6.80 a 7.30 ab

Füstölt íz intenzitás
Smoky taste intensity 2.60 2.10 2.30

Fűszer íz intenzitás
Spicy taste intensity 3.00 b 2.40 a 2.60 ab

Idegen íz
Foreign taste 0.00 0.00 0.00

Állomány – pép
Consistency – pulp 8.50 8.80 8.80

Zsírosság
Greasiness 5.50 5.60 5.60

Májdarabok puhasága
Softness of liver pieces 6.20 5.90 6.20

Kenhetőség
Spreadability 8.70 8.80 8.80

K = Kontroll/Control, H = Halolaj-kiegészítés/Fish oil supplement, L = Lenolaj-kiegészítés/Flax seed oil supplement 
a, b: a különböző betűvel jelölt értékek szignifikánsan eltérnek egymástól (p < 0,05) 
a, b: values marked with different letters differ significantly from each other (p < 0.05)

H
Ú

S
K

É
S

Z
ÍT

M
É

N
Y

E
K

 O
M

E
G

A
-3

  
Z

S
ÍR

S
A

V
 T

A
R

T
A

L
M

A



971Élelmiszervizsgálati közlemények – 2016. LXII. évf. 1. szám

T
U

D
O

M
Á

N
Y

1. ábra. A termékek alfa-linolénsav-tartalma 100 kcal termékre vonatkoztatva 
Figure 1 alpha-Linolenic acid content of the products per 100 kcal

2. ábra. A termékek EPA + DHA tartalma 100 kcal termékre vonatkoztatva  
Figure 2 EPA + DHA content of products per 100 kcal

K = Kontroll/Control, H = Halolaj-kiegészítés/Fish oil supplement, L = Lenolaj-kiegészítés/Flax seed oil supplement

K = Kontroll/Control, H = Halolaj-kiegészítés/Fish oil supplement, L = Lenolaj-kiegészítés/Flax seed oil supplement
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2. Introduction

n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids play an im-
portant role in a healthy diet. The most significant 
representative of the n-6 group linoleic acid (C18:2), 
while the member of the n-3 group most often en-
countered is α-linolenic acid (C18:3) [1] [2]. Several 
studies have shown that the individual fatty acids 
affect health in different ways, due to their various 
physiological roles [3]. The risk of developing coro-

nary heart disease, hypertension, diabetes and sev-
eral other inflammatory and autoimmune diseases 
can be reduced by consuming appropriate amounts 
of n-3 fatty acids [4]. n-3 fatty acids exert their anti-
inflammatory effect through the synthesis of eicosa-
noids [5]. α-Linolenic acid (ALA), EPA and DHA pre-
vent blood clots and reduce serum triglyceride levels 
[6], [7], [8]. Their consumption also decreases the 
risk of thrombosis, because they increase bleeding 
time by their incorporation into the membranes of the 
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1. Summary

Our research goal was to increase the n-3 fatty acid content of three meat products 
(letscho sausage, Kaiserroulade, duck liver pâté), so that the added value can be 
declared on the product labels. Increasing the amount of n-3 fatty acids was performed 
by the addition of flax seed sprout oil rich in alpha-linolenic acid (min. 300 mg of alpha-
linolenic acid/100 g or 100 kcal product) or fish oil rich in EPA (eicosapentaenoic acid) 
and DHA (docosahexaenoic acid) (min. 40 mg EPA + DHA/100 g or 100 kcal product).

We found that the n-3 fatty acid proportion of the products tested were increased 
significantly (p < 0.05) by the oil supplements used. Of the products supplemented by 
bio flax seed sprout oil, letscho sausage performed the best, with an alpha-linolenic 
acid content of 644 mg/100 kcal, sufficient to be able to claim „rich in omega-3 fatty 
acids” on the label. The value was 575 for the Kaiserroulade and 504 mg for the duck 
liver pâté. These values allow the legitimate use of the statement „omega-3 fatty acid 
source”. The measured EPA + DHA content of the Kaiserroulade supplemented with 
fish oil was 99 mg/100 kcal, sufficient to be able to claim „rich in omega-3 fatty acids” 
on the label. The EPA + DHA contents of letscho sausage and duck liver pâté failed to 
reach the level required to be able to claim the above statement on the label by 1 and  
4 mg/100 kcal, respectively.

The more important microbiological parameters of the finished products were not 
affected negatively by the oil supplements used, and the shelf lives of the products 
did not decrease either. The appearance of the products was not influenced by the 
supplements, however, foreign flavors and odors were identified by testers in several 
instances, due to the fish oil and bio flax seed sprout oil supplements.
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platelets, thus inhibiting the aggregation of the latter 
[9]. Some studies also showed that proper n-3 fatty 
acid intake during pregnancy contributes to decreas-
ing the incidence of gestational hypertension and 
premature births [10], [11]. For optimal brain and 
retina development, in addition to arachidonic acid 
(ARA, C20:4, n-6), an appropriate supply of DHA is 
also important for the fetus. As a result of insufficient 
supply, visual disturbances and reduced visual acuity 
might develop [12]. There are also favorable research 
results regarding the effects of n-3 fatty acids on dif-
ferent tumor cells [13].

In addition to the appropriate amount of fatty acid 
intake, another important aspect is the relative ratio 
of the individual fatty acids. While the optimal n-6/n-3 
fatty acid ratio is 3-5:1 [14], [15], [16], from the data 
of the National Diet and Nutritional Status Survey we 
know that this ration in Hungary was 28-30:1 at the 
beginning of the last decade [17]. According to the 
latest results, this ratio by gender is 29:1 for men and 
26:1 for women [18]. The unfavorable dominance of 
n-6 fatty acids is a combined result of a culinary cul-
ture based on margarine and sunflower oil and the 
low intake of n-3 fatty acids.

There are several possibilities for improving the fatty 
acid ratio ingested by the population with the foods 
consumed. Foods that are natural sources of long-
chain, polyunsaturated n-3 fatty acids include salt-
water fish (e.g., hake, mackerel, salmon, tuna, cod, 
sardines) and vegetable oils (soy, rapeseed or linseed 
oil, etc.). Another possibility for improving the intake 
ratio is the consumption of dietary supplements. For 
this purpose, a wide range of notified goods is avail-
able to consumers [19].

Consumption of health protecting, so-called func-
tional foods is also an effective solution to increase 
the intake of polyunsaturated fatty acids. Due to their 
special nutrient content, functional foods can prevent 
or slow down the development of certain diseases. 
Foods containing elevated levels of n-3 fatty acids 
can be produced in two ways. Special oils are either 
introduced into the products during food production, 
or the n-3 fatty acid content of products of animal 
origin (milk, meat, eggs) is increased through spe-
cial feeding of the animals (feeds supplemented with 
vegetable oils, feeding of „full fat” oilseeds) [20].

Several studies have already demonstrated that the 
fatty acid composition of meats or meat products 
can be modified successfully through feeding. Fat-
tening pigs were fed a mixture supplemented with 
tuna oil by the research group lead by Ratchaneewan 
Khiaosa-ard in the different phases of fattening [21]. 
When analyzing the products made from the meat of 
the animals (two kinds of sausages, bacon), a clear 
increase in the n-3 fatty acid content was observed in 
all cases. The breast meat of Japanese quail whose 
diet was supplemented with n-3 polyunsaturated 
fatty acids (PUFA) also showed a clear increase in 

PUFA content [22]. Taulescu and his coworkers 
found that the PUFA content of the muscle tissue of 
broiler chickens increased significantly due to mixing 
linseed into their feed [23]. According to the research 
of Schneiderová and her colleagues [24], fattening 
feed supplemented with linseed oil changed the fatty 
acid profile of the lipids of poultry meat, by increasing 
significantly the amount of ALA in the meat samples 
analyzed.

The goal of the present study is to determine how 
the fatty acid composition and the energy content of 
some commercially available meat products (letscho 
sausage, Kaiserroulade, duck liver pâté) change as 
the result of omega-3 fatty acid supplements (bio flax 
seed sprout oil, fish oil). It was also evaluated which 
statements („omega-3 fatty acid source” or „rich in 
omega-3 fatty acids”) can be applied on the prod-
uct packaging as a result of this (1924/2006/EK [25]; 
116/2010/EU [26]). In addition, the microbiological and 
sensory characteristics of the products supplemented 
with omega-3 fatty acid sources were also examined.

3. Materials and methods

Plant experiments aimed at increasing the omega-3 
fatty acid content of meat products were performed 
in the meat plant of Funkció Kft. (Darnózseli), within 
the framework of the Economic Development Op-
erational Program titled „Development of a tradi-
tion-based, health-protecting, premium quality meat 
product family”.

The following meat products, produced by Funkció Kft., 
were included in the studies:

Letscho sausage K  
(control product with no supplement)

Letscho sausage H  
(+ fish oil supplement, min. 40 mg EPA + DHA/100 g 
or 100 kcal product) /manufacturer: Biosearch S.A., 
Granada, Spain/

Letscho sausage L  
(+ bio flax seed sprout oil supplement, min. 300 mg 
ALA /100 g or 100 kcal product) /manufacturer: Ome-
ga Bázis Kft., Lábatlan, Hungary/

Kaiserroulade K  
(control product with no supplement)

Kaiserroulade H  
(+ fish oil supplement, min. 40 mg EPA + DHA/100 g 
or 100 kcal product) /manufacturer: Biosearch S.A., 
Granada, Spain/

Kaiserroulade L  
(+ bio flax seed sprout oil supplement, min. 300 mg 
ALA /100 g or 100 kcal product) /manufacturer: Ome-
ga Bázis Kft., Lábatlan, Hungary/
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Szigetköz duck liver pâté K  
(control product wih no supplement)

Szigetköz duck liver pâté H  
(+ fish oil supplement, min. 40 mg EPA + DHA/100 g 
or 100 kcal product) /manufacturer: Biosearch S.A., 
Granada, Spain/

Szigetköz duck liver pâté L  
(+ bio flax seed sprout oil supplement, min. 300 mg 
ALA/100 g or 100 kcal product) /manufacturer: Ome-
ga Bázis Kft., Lábatlan, Hungary/

The chemical compositions and fatty acid profiles 
of the raw materials and the finished products were 
analyzed, and the energy contents of the finished 
products were calculated. Based on the results, the 
necessary oil supplements were determined, and the 
recipes were developed. 100 g of product contained 
more than 418 kJ (100 kcal) energy, therefore, ac-
cording to the relevant law (116/2010/EU), this value 
was taken into consideration when determining the 
amount of oil supplement. When implementing the 
changes, oil supplements were used instead of the 
high fat content ingredients (e.g., bacon) originally 
listed in the recipe. This way, we tried to avoid creat-
ing large differences between the energy contents of 
the control and experimental products.

The amount of n-3 fatty acids was increased using 
flax seed sprout oil rich in alpha-linolenic acid (manu-
facturer: Omega Bázis Kft., Lábatlan, Hungary), and 
fish oil rich in eicosapentaenoic acid (EPA) and do-
cosahexaenoic acid (DHA) (manufacturer: Biosearch 
S.A., Granada, Spain). Fatty acid compositions of the 
oil sources used as supplements are summarized in 
Table 1.

Product chemical composition (dry matter, protein, 
fat, ash) analytical methods:

– Dry matter: MSZ ISO 6496:2001

– Raw protein: MSZ 6830 - 4:1981

– Raw fat: FVM decree 44/2003. (IV. 26.)

– Raw ash: MSZ ISO 5984:1992

The fatty acid compositions of the oil sources used 
as supplements (bio flax seed sprout oil, fish oil), and 
also of the finished products were determined, fol-
lowing extraction [27], as prescribed in the Hungarian 
Standard (MSZ ISO 5508:1992). The fatty acid com-
positions of the samples analyzed were determined 
using an HP Agilent Technologies 6890N (Agilent 
Technologies Inc., USA) model gas chromatograph. 
Particulars of the column: Supelco SP™ 2560 Fused 
Silica Column (Supelco, Bellefonte, PA, USA) 100 m 
× 0.25 mm × 0.2 μm film thickness; carrier gas: H.

Chemical and fatty acid composition analyses were 
performed at the laboratories of the Institute of Ani-
mal Sciences and/or the Institute of Food Sciences 
of the Faculty of Agricultural and Food Sciences of 
the University of West Hungary.

Finished products from the test productions were 
analyzed from a microbiological point of view as well, 
with the help of GalenBio Kft. (Mosonmagyaróvár), 
comparing them to control samples with known shelf 
lives (letscho sausage: 5 days; Kaiserroulade: 21 
days; Szigetköz duck liver pâté: 30 days). Accord-
ingly, letscho sausages were analyzed on the 5th day, 
Kaiserroulades on the 21st day and Szigetköz duck 
liver pâtés on the 30th day. Analytical methods re-
garding the microbiological state are summarized in 
Table 2.

With the help of the employees of Campden BRI Kft. 
(Budapest), sensory (organoleptic) testing was also 
performed. Quantitative descriptive and organoleptic 
profile tests were carried out according to Section 
5.4.3 of standard MSZ ISO 6685:2007.

Statistical evaluation (Kolmogorov-Smirnov test; t-
test, Kruskal-Wallis test, Mann-Whitney test, one-fac-
tor variance analysis, Newman–Keuls method) of the 
analytical results was performed using the program 
SPSS 15.0. for Windows (SPSS Inc., Chicago, USA). 
The selected significance level was min. p ≤ 0.05.

4. Results and evaluation

4.1. Chemical composition

Chemical compositions and energy contents of the 
products are summarized in Table 3. Examining the 
dry matter contents of the products, there is a sig-
nificant difference between the sample treated with 
flax seed sprout supplement and the control sample 
in the case of the letscho sausage. The 43.73% dry 
matter content of the control letscho sausage sam-
ples increased to 46.50% as a result of the flax seed 
sprout oil supplement, while there was no observable 
difference in the case of the fish oil supplements for 
any of the products (letscho sausage, Kaiserroulade, 
duck liver pâté).

The protein contents of the products were not influ-
enced significantly by the oil supplements (p > 0.05). 
And, looking at the fat content, statistically verifiable 
difference could only be found between the results 
of experimental letscho sausages (p < 0.05). In the 
case of the product supplemented with fish oil, the 
measured fat content was 23.71%, while for the bio 
flax seed sprout oil product it was 26.23%.

When examining the ash contents of the products, 
Kaiserroulade products supplemented with fish oil 
and flax seed sprout oil showed a statistically verifia-
ble difference (p < 0.05) compared to the control. The 
3.90% ash content of the control samples increased 
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to 5.45% as a result of the fish oil supplement, while 
to 5.10% as a result of the bio flax seed sprout sup-
plement.

The calculated energy contents of the products did 
not change to a great extent as a result of the differ-
ent treatments.

In summary, it can be stated that the chemical com-
positions of the products were not influenced sig-
nificantly by the oil supplements. The resulting dif-
ferences are not considered significant from a nutri-
tional physiology point of view.

The same conclusion was reached by Severini et al. 
when examining the effect of replacing the fat con-
tent of different salamis by extra virgin olive oil [28]. 
According to the study of Makala, published in 2007 
[29], differences between the chemical compositions 
of a sausage product (mortadella) supplemented with 
linseed oil and fish oil compared to the control sam-
ple were only due to the biological diversity of the raw 
materials used.

4.2. Fatty acid profile

The fatty acid compositions of the products exam-
ined are shown in Table 4. Based on the results we 
determined that the proportion of saturated fatty ac-
ids (SFA) was not affected by the fish oil supplement, 
compared to the control products (letscho sausage, 
Kaiserroulade, duck liver pâté). At the same time, a 
significant decrease was observed for myristic acid 
(C14:0) and palmitic acid (C16:0) in the case of all 
products as an effect of flax seed sprout oil, while the 
proportion of stearic acid (C18:0) decreased to a sta-
tistically verifiable extent (p < 0.05) only in the case of 
the Kaiserroulade. The SFA ratio of the products was 
not affected by the fish oil supplement. Addition of 
flax seed sprout oil resulted in a significant decrease 
in the SFA ratio (p < 0.05) of letscho sausage, Kai-
serroulade and duck liver pâté as well, meaning 10, 
16 and 7.5% decreases, respectively. This result can 
be explained by the low, 10.56% saturated fatty acid 
(SFA) ratio of the flax seed sprout oil used as a sup-
plement (see the data in Table 2).

The palmitoleic acid (C16:1) proportion was not in-
fluenced significantly by the fish oil supplement, 
however, it reduced the amount of oleic acid (C18:1) 
in the case of the Kaiserroulade significantly, from 
41.18% to 38.82%. Statistically verifiable reduction 
in the proportion of palmitoleic acid (C16:1) was the 
result of the flax seed sprout oil supplement in the 
case of the letscho sausage and the duck liver pâté, 
while the amount of oleic acid (C18:1) was reduced 
significantly in the Kaiserroulade and duck liver pâté 
products. Nevertheless, neither the fish oil, nor the 
flax seed sprout oil supplement had a significant ef-
fect (p > 0.05) on the proportion of monounsaturated 
fatty acids (MUFA).

Examining the proportion of polyunsaturated fatty 
acids (PUFA) in the products, it can be stated that 
the proportion of PUFA fatty acids increased signifi-
cantly (p < 0.05) for all three product groups as a re-
sult of the oil supplements. As a result of the fish oil 
supplement, the PUFA ratio increased by 4.8, 14.2 
and 8.5 percent in the case of the letscho sausage, 
Kaiserroulade and duck liver pâté, respectively. This 
result is mainly due to the significant increase in the 
amounts of EPA and DHA. The proportion of EPA 
increased from 0.03% to 0.48%, while that of DHA 
from 0.03% to 0.78%. The change in PUFA ratio as 
a result of the flax seed sprout oil supplement was 
also statistically verifiable when compared to the 
PUFA ratio of the fish oil supplement. Compared to 
the control products, the measured PUFA ratio was 
significantly higher (p < 0.05) for both the letscho 
sausage (33.2%), the Kaiserroulade (65.4%) and the 
duck liver pâté (30%). The change can be explained 
mainly by the significant increase (p < 0.05) in the 
alpha-linolenic acid ratio.

Compared to the control products, the alpha-linolen-
ic acid ratio of the letscho sausage increased from 
1.19% to 7.01%, while the increase was from 0.88% 
to 7.89% in the case of the Kaiserroulade and from 
1.40% to 5.65% for the duck liver pâté products.

As expected, the n-3 fatty acid proportion of the 
products was increased by the oil supplements. Ac-
cordingly, there was a favorable change in the ratio 
of n-6 to n-3 fatty acids in the products. In the case 
of all three product groups, best results (n-6/n-3) 
were achieved by the flax seed sprout oil supplement 
(1.4–2.5:1).

Changes in the amount of n-3 fatty acids were also 
evaluated from a product labeling point of view. For 
all three product groups, the energy content of 100 
g of product exceeded the 100 kcal value greatly, 
therefore, to support the claim regarding the n-3 fatty 
acid content, both the alpha-linolenic acid content 
and the EPA + DHA content were compared to the 
energy content of the product (Figures 1 and 2). n-3 
fatty acid levels necessary for the claims „omega-3 
fatty acid source” and „rich in omega-3 fatty acids” 
are indicated by the dotted and continuous lines, re-
spectively.

In accordance with the fatty acid composition – per 
100 kcal energy content – the highest alpha-linolenic 
acid level was achieved by the products with flax 
seed sprout oil supplements. In this regard, letscho 
sausage was the best with a value of 644 mg/100 
kcal, which is sufficient for using the claim „rich in 
omega-3 fatty acids”. The value for the Kaiserrou-
lade was 575 mg, and it was 504 mg for the duck 
liver pâté, both of which allow the use of the claim 
„omega-3 fatty acid source”.

Looking at the EPA + DHA amount of the products, 
it can be stated that best results were achieved by 
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the fish oil supplement. For all fish oil supplement-
ed products, indication of the claim “omega-3 fatty 
acid source” on the label became available. How-
ever, the claim “rich in omega-3 fatty acids” can only 
be indicated on the label of the Kaiserroulade. The 
measured EPA + DHA content of the product was  
99 mg/100 kcal. EPA + DHA contents of the letscho 
sausage and the duck liver pâté were below the level 
that allows for the use of this claim by 1 and 4 mg/ 
100 kcal, respectively.

4.3. Microbiological testing

Microbiological test results of the shelf life experi-
ments are summarized in Table 5. The data clearly 
show that the more important microbiological pa-
rameters of the finished products were not affected 
negatively by the oil supplements used, shelf lives 
did not decrease. Based on Commission Regulation 
(EC) No 2073/2005, all of the products met the micro-
biological criteria for foodstuffs [30].

4.4. Organoleptic testing

Results of the organoleptic testing of letscho sausage 
are shown in Table 6. In terms of external appear-
ance, there was no difference between the products: 
both the control products and the ones that received 
oil supplements were orange-brown in color, with a 
pinkish cut surface and uniform mosaicness.

In terms of both smell and taste, best results were 
achieved by the control products. Foreign taste was 
observed by the testers in the case of flax seed sprout 
oil supplement for the raw products and in the case of 
fish oil supplement for the cooked products. Highlight-
ing the properties of harmonious taste and intensity of 
meat flavor, control products were given the highest 
scores, 7.1 and 5.7, respectively. Products that had 
received the fish oil supplement were deemed to be 
the worst by testers. For harmonious taste the score 
was 5.1 and for intensity of meat flavor it was 3.9, 
which were different from the control product and the 
product with the flax seed sprout oil to a statistically 
verifiable extent. Product flavor was less negatively in-
fluenced by flax seed sprout oil, when compared to 
fish oil, however, a foreign taste was identified by test-
ers in the case of both oil supplements.

There were observable differences in the consistency 
of the samples analyzed. It was statistically verifiable 
(p < 0.05) that products treated with oil supplements 
were softer. And, based on the oily feeling in the 
mouth, both experimental products were considered 
by testers to be too greasy.

The external appearance of the Kaiserroulade sam-
ples (Table 7) did not differ from each other signifi-
cantly (p > 0.05). Cut surfaces of the samples were 
of bright pink color, showing less evenly distributed 
larger whitish and dark pink mosaic elements.

In terms of smell, samples were harmonious, there 
were only small differences reported by the testers. 
Nevertheless, significantly lower scores (p < 0.05) were 
awarded to products that had received the bio flax seed 
sprout oil supplement, in terms of harmonious smell, 
compared to control and fish oil supplemented prod-
ucts. In the case of meat odor intensity, both oil sup-
plements resulted in significantly lower scores, while 
the smoke odor intensity score increased significantly 
in the case of the product supplemented with fish oil. 
No foreign smell was detected for any of the products.

The taste of the control and the fish oil supplemented 
Kaiserroulades was judged by testers to be more 
harmonious than that of one with linseed oil, to a sta-
tistically verifiable extent. Smoky flavor improved as 
a result of the oil supplements, however, in the case 
of the bio flax seed sprout oil supplement, a foreign 
taste was detected by the testers.

The consistency of the samples was sufficiently soft, 
easy to chew. The consistency of the control sample 
was slightly more compact than that of the products 
that had received oil supplements, which was judged 
by the testers to be better to a statistically verifia-
ble extent. The product with bio flax seed sprout oil 
proved to be significantly (p < 0.05) more greasy than 
both the control product and the one with the fish oil.

Duck liver pâté samples that had received oil supple-
ments (Table 8) differed significantly (p < 0.05) from 
control samples in terms of external appearance, but 
these differences were negligible, based on the writ-
ten evaluations of the testers.

In terms of smell, all the samples were harmonious, 
with a recognizable liver smell and a slightly smoky, 
spicy character. Control samples scored signifi-
cantly higher than the products with fish oil or flax 
seed sprout oil in terms of harmonious smell and liver 
smell, and higher than the products with flax seed 
sprout oil in terms of smoky smell. No foreign smell 
was detected for any of the products.

The taste of the samples was harmonious, slightly 
smoky and spicy, recognizably livery and free of for-
eign taste. In terms of liver taste and spiciness, the 
highest score was awarded to the control sample, 
and this was significantly higher than those of the 
samples with fish oil. The taste of the duck liver pâté 
was not affected in a statistically verifiable way by the 
bio flax seed sprout oil supplement.

There was no observable difference between the 
consistencies of the samples tested. The products 
were suitably greasy, sufficiently soft and easy to 
spread.

5. Conclusions

Based on our results, the following conclusions and 
recommendations can be formulated:
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• Oil supplements (bio flax seed sprout, fish oil) did 
not alter significantly the chemical compositions 
of the products. The resulting differences can-
not be considered significant from a nutritional 
physiology point of view.

• The alpha-linolenic acid content of 644 mg/100 
kcal of the letscho sausage receiving the flax 
seed sprout oil supplement satisfies the require-
ment for using the claim “rich in omega-3 fatty 
acids”.

• The values for the Kaiserroulade and the duck 
liver pâté supplemented with flax seed sprout oil 
were 575 and 504 mg, respectively, allowing the 
use of the claim “omega-3 fatty acid source”.

• The measured EPA + DHA content of the Kai-
serroulade supplemented with fish oil was 99 
mg/100 kcal, enough to claim “rich in omega-3 
fatty acids” on the label.

• The 79 and 76 mg/100 kcal EPA + DHA contents 
of the letscho sausage and the duck liver pâté 
supplemented with fish oil, respectively, allow for 
the use of the claim “omega-3 fatty acid source”.

• More important microbiological characteristics of 
the finished products were not affected negative-
ly by the oil supplements used, shelf lives were 
not diminished.

• Supplements did not affect the appearance of 
the products negatively, however, foreign tastes 
and smells were detected by the testers in sev-
eral instances, in the case of samples receiving 
fish oil or bio flax seed sprout oil supplements.

• For carrying out further experiments, the recom-
mendation can be formulated for the manufac-
turer to use only enough flax seed sprout oil or 
fish oil in its recipe that is sufficient to reach ALA, 
EPA and DHA levels necessary for the use of the 
claim “omega-3 fatty acid source”. This way, 
negative effects of the oil supplements could be 
minimized.

6. Acknowledgement

We would like to thank the employees of NymE-MÉK, 
Funkció Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Campden 
Hungary BRI Kft. and Galenbio for their valuable as-
sistance in performing the analyses.

Experimental work was carried out in the meat plant 
of Funkció Kft. (Darnózseli), within the framework of 
the Economic Development Operational Program 
(GOP-1.3.1-11/B-2011-0026) titled „Development of 
a tradition-based, health-protecting, premium quality 
meat product family”.

 
7. References

[1] Bezard, J., Blond, J. P., Bernard, A., Clouet, 
P. (1994): The Metabolism and Availability of 
Essential Fatty Acids in Animal and Human 
Tissues. Reprod. Nutr. Dev. 34. p. 539-568.

[2] Schmitz, G., Ecker, J. (2008): The Opposing 
Effects of n-3 and n-6 Fatty Acids. Prog. Lipid 
Res. 47. p. 147-155.

[3] Manilla, H. A., Husvéth, F. (1999): N-3 Fatty 
Acid Enrichment and Oxidative Stability of 
Broiler Chicken. (A Review). Acta Aliment. 28. 
p. 235-249.

[4] Simopoulos, A. P. (2000): Human Require-
ment for n-3 Polyunsaturated Fatty Acids. 
Poult Sci. 79. p. 961-970.

[5] Gurr, M. I. (1999): Diet and the prevention of 
cancer. No evidence has linked ovarian can-
cer with high intakes of fat and meat. BMJ. 
319. p. 187-188.

[6] Simopoulos, A. P. (1991): Omega-3 Fatty Ac-
ids in Health and Disease and in Growth and 
Development. Am. J. Clin. Nutr. 54. p. 438-
463.

[7] Ikeda, I., Wakamatsu, K., Inayoshi, A., Im-
aizumi, K., Sugano, M., Yazawa, K. (1994): 
α-Linolenic, Eicosapentaenoic and Doco-
sahexaenoic Acids Affect Lipid Metabolism 
Differently in Rats. J. Nutr. 124. p. 1898-1906.

[8] Connor, W. E. (2000): Importance of n-3 Fat-
ty Acids in Health and Disease. Am. J. Clin. 
Nutr. 71. p. 171s-175s.

[9] von Schacky, C. (2000): n-3 Fatty Acid and 
the Prevention of Coronary Atheroslerosis. 
Am. J. Clin. Nutr. 71. p. 224s-227s.

[10] Connor, W. E., Neuringer, M., Reisbick, S. 
(1992): Essential Fatty Acids: The Importance 
of n-3 fatty Acids in The Retina and Brain. 
Nutr. Rev. 50. p. 21-29.

[11] Olsen, S. F., Sørensen, J. D., Secher, N. J., 
Hedegaard, M., Henriksen, T. B., Hansen, H. 
S., Grant, A. (1992): Randomised Controlled 
Trial of Effect of Fish-Oil Supplementation on 
Pregnancy Duration. Lancet. 339. p. 1003-
1007.

[12] Uauy, R., Birch, E., Birch, D., Peirano, P. 
(1992): Visual and Brain Function Measure-
ments is Studies of n-3 Fatty Acid Require-
ments of Infants. J. Prediatr. 120. p. 168-180.

[13] Rose, D. P., Connolly, J. M. (1999): N-3 Fatty 
Acids as Cancer Chemopreventive Agents. 
Pharm. Therap. 83. p. 217-244.

[14] Antal, M., Gaál, Ö. (1998): Többszörösen tel-
ítetlen zsírsavak jelentősége a táplálkozás-
ban. Orv. Hetil. 139. p. 1153-1158.

Journal of Food Investigation – Vol. 62, 2016 No. 1

S
C

IE
N

C
E

A
N

A
L
Y

S
IS

 O
F
 M

E
A

T
 P

R
O

D
U

C
T
S



978

[15] Schaefer, E. J. (2002): Lipoproteins, Nutrition, 
and Heart Disease. Am. J. Clin. Nutr. 75. p. 
191-212.

[16] Wahrburg, U. (2004): What are the Health Ef-
fects of Fat? Eur. J. Nutr. 43. p. 6s-11s.

[17] Barna, M. (2006): A zsírsavak szerepe 
a táplálkozásfüggő megbetegedések 
megelőzésében, különös tekintettel az 
elégtelen n-3-zsírsav-ellátottságra. Metabo-
lizmus. 4. p. 267-272.

[18] Sarkadi Nagy, E., Bakacs, M., Illés, É., Zentai, 
A., Lugasi, A., Martos, É.:  Országos Táp-
lálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat – 
OTÁP2009. 2. A magyar lakosság energia- és 
makrotápanyag-bevitele. Orv. Hetil. 2012. 
153. p. 1057-1067.

[19] Lelovics, Zs., Kovács, I. (2010): A vitaminok, 
ásványi anyagok, mint étrend-kiegészítők 
szerepe a kardiovaszkuláris betegségekben 
és szekunder prevenciójukban. In: Magyar 
Atherosclerosis Társaság 18. kongresszusa 
program, absztraktkötet. Budapest: MAT. p. 
57-58.

[20] Schmidt, J., Perédi, J., Tóth, T., Zsédely, 
E. (2008): A takarmányozás hatása az ál-
lati eredetű élelmiszerek összetételére és 
minőségére. A jövő élelmiszerei és az egész-
ség, p. 4-47.

[21] Khiaosa-ard, R., Chungsiriwat, P., Chom-
manart, N., Kreuzer, M., Jaturasitha, S. 
(2011): Enrichment with n-3 Fatty Acid by 
Tuna Oil Feeding of Pigs: Changes in Com-
position and Properties of Bacon and Differ-
ent Sausages as Affected by the Supplemen-
tation Period. Can. J. Anim. Sci. 91. p. 8795.

[22] Ebeid, T., Fayoud, A., Abou El-Soud, S., 
Eid, Y., El-Habbak, M. (2011): The Effect of 
Omega-3 Enriched Meat Production on Lipid 
Peroxidation, Antioxidative Status, Immune 
Response and Tibia Bone Characteristics in 
Japanese Quail. Czech J. Anim. Sci. 56. p. 
314-324.

[23] Taulescu, C., Mihaiu, M., Bele, C., Matea, C., 
Dan, S. D., Mihaiu, R., Lapusan, A., Ciupa, 
A. (2010): Manipulating the Fatty Acid Com-
position of Poultry Meat for Improving Con-
sumer’s Health. Bulletin UASVM, Veterinary 
Medicine. 67. p. 220-225.

[24] Schneiderová, D., Zelenka, J., Mrkvicová, E. 
(2007): Poultry meat production as a func-
tional food with a voluntary n-6 and n-3 poly-
unsaturated fatty acids ratio. Czech J. Anim. 
Sci. 52. p. 203-213.

[25] Az Európai Parlament és a Tanács 
1924/2006/EK rendelete (2006. december 
20.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, táp- 
anyag-összetételre és egészségre vonatkozó 
állításokról. Az Európai Unió Hivatalos Lapja, 

L 12. p. 3-18. URL: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:01
2:0003:0018:HU:PDF (2015-09-22)

[26] A bizottság 116/2010/EU rendelete (2010. 
február 9.) az 1924/2006/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendeletnek a táp- 
anyag-összetételre vonatkozó állítások lis-
tája tekintetében történő módosításáról. 
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 37. p. 
16-18. URL: http://eur-lex.europa.eu/Lex-
UriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:037: 
0016:0018:HU:PDF (2015-09-23)

[27] Folch, J., Lees, M., Sloane Stanley, G. H. 
(1957): A simple method for the isolation and 
purification of total lipides from animal tis-
sues. J. Biol. Chem. 1957. 226. p. 497-509.

[28] Severini, C., De Pilli, T., Baiano, A. (2003): 
Partial Substitution of Pork Backfat with Ex-
tra-Virgin Olive Oil in ‘Salami’ Products: Ef-
fects on Chemical, Physical and Sensorial 
Quality. Meat Science. 64. p. 323-331.

[29] Makala, H. (2007): Effect of Enriching Model 
Meat Products with Oils, Abundant in Polyun-
saturated Fatty Acids on the Selected Quality 
Parameters. EJPAU. 10. p. 15.

[30] A bizottság 2073/2005/EK rendelete (2005. 
november 15.) az élelmiszerek mikrobi-
ológiai kritériumairól. Az Európai Unió Hi-
vatalos Lapja, L 338. p. 1-26. URL: http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2005:338: 0001:0026:HU:PDF 
(2015-09-22)

Journal of Food Investigation – Vol. 62, 2016 No. 1

S
C

IE
N

C
E

A
N

A
L
Y

S
IS

 O
F
 M

E
A

T
 P

R
O

D
U

C
T
S



KROMATOGRÁFUS
kromatográfiai folyóirat

2016. április

www.gen-lab.hu 

VÁRHATÓ MEGJELENÉS: 2016. ÁPRILIS

Új szám!

KIEMELT CIKKEINK:

A HÉJSZERKEZETŰ (MAG-HÉJ) TÖLTETEK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI

4. RÉSZ: FEHÉRJÉK ELVÁLASZTÁSA

HIDRAZIN TARTALOM MEGHATÁROZÁSA ALLOPURINOLBAN

NYUGTAT VAGY ÉLÉNKÍT? TEAMINTÁK ANALITIKAI VIZSGÁLATA

Kérje ingyenes példányát az info@gen-lab.hu e-mail címen! 


