
Solení masa



MAP – nejnovější technika solení masa je tzv. 
mechanická aktivace proteinů, díky ní se 
dosahuje rovnoměrnějšího a rychlejšího 
prosolení masa. Urychlení je zapříčiněno 
mechanickým rozrušením svalové tkáně 
mačkáním, masírováním, přepadáváním 
(tumblování) a propichováním svaloviny noži a 
jehlami. 



Prostup soli do masa:

Prostup soli do masa se může urychlit tím, že se 

maso solí v průběhu mělnění. 

U dokonale rozmělněného masa, za použití 

dusitanové solící směsi, trvá probarvení i prosolení 

několik sekund, maximálně jen několik minut. 

Toho se využívá při přípravě díla na salámy a drobné 

výrobky z čerstvého nepředsoleného masa.



K solení masa se někdy využívá pouze jedlé 
soli (NaCl, chlorid sodný), a to především u 
výrobků, kde je nepotřebujeme vybarvení 
svaloviny. 

Takovými výrobky může být například 
solení u jaternic, jelit, tlačenek a některých 
konzerv.



Přídavek soli:

• u vařených MV 1,7–2,2 % 

• měkké salámy a drobné MV 1,7–2,8 % 

• fermentované salámy 3,5–5,5 % 

• šunky 4–7 %



Úkol č.1

Vyhledejte si do poznámek příklady těchto masných 
výrobků:

• vařené MV:

• měkké salámy: 

• drobné MV: 

• fermentované salámy:

• šunky:



Vady související se solením: 



1. Celkový vzhled

a) nedostatečné vybarvení = příliš nízký obsah 
dusitanu

b) nestejnoměrné vybarvení = nízký a 
nestejnoměrný obsah dusitanu ve směsi a 
následně v surovině, u nástřiku nedostatek 
vpichů; 



c) povrchový, barevně odlišný kroužek = při 
rychlém sušení salámů ( u fermentovaných MV), 
povrchové vrstvy ztrácejí více vody, v důsledku 
zvyšování lokální koncentrace soli nastupuje 
denaturace bílkovin prohloubená dehydratací a 
vzniká povrchová krusta. 

Střed výrobku je měkký a obtížně zraje a dochází 
k růstu nežádoucích bakterií; 



d) šednutí výrobku – při nízkém přídavku soli

e) zelenání výrobku – spíše uzenářské výrobky, 
pomnožení Laktobacillů produ-kujících peroxidy 
zapříčiní mikrobiální rozklad (odbourávání 
sloučenin síry z molekul bílkovin – sloučeniny 
síry jsou zelené) nebo nadměrné množství 
dusitanů



f) „flíček“ – vada šunky (svalovina, kam neprostoupily 
dusitany, zůstává po uvaření šedavá

g) blednutí šunek – nedostatečné množství dusičnanů 
nebo mikrobů, které by jej přeměnily na dusitan; u prasat 
krmených mlékem nebo syrovátkou kdy nemají dostatek 
železa v organismu, mohou trpět anémií, což se pojí s 
nedostatkem svalového barviva

h) perleťový lesk masa – naloženo příliš dlouhou dobu, 
často u čerstvého hovězího masa



2. Textura: 

Krácení – oddělování tuku nebo vody během 
tepelného opracování. Může být způsobeno 
nedostatečným přídavkem soli. 

Minimální množství pro potřebnou vaznost je 
1,7 % soli.



3. Vzhled v nákroji:

Šedá ložiska 

Vytvářejí se kolem:

- vzduchové dutiny

- nebo v lokálně zvodněných místech vlivem 
špatného rozmíchání soli (rozpouštějící se 
krystalky soli přitahují vodu)



4. Vůně: 

a) zavánějící od kostí 

= vada šunky způsobená mikroby

- sůl se vecpává podél stehenní kosti nebo do 
samotné kosti pro urychlení prosolení, kde 
mohou být již infikované záněty kostí nebo 
kloubů a při únavě zvířete dojde k zaplavení 
svaloviny zárodky

b) specifické kažení – vyvolané silnou infekcí 
určitým druhem zárodků (Pseudomonas)



5. Chuť

a) nedostatečná slanost výrobků (projeví se i 
sníženou vazností a může dojít ke zkrácení 
výrobku), z toho důvodu je problematické 
vyrábět dietní výrobky se sníženým obsahem 
soli; 

b) přesolení výrobků – u přesoleného masa 
dlouhodobě skladovaného, může dojít ke 
„spálení“, tj. k denaturaci bílkovin dehydratací 
tkáně. 



Vybarvovací proces



Barva je velmi nápadný znak, podle kterého 
posuzuje spotřebitel kvalitu masa a masných 
výrobků. 

Barva masa je dána především obsahem a 
stavem hemových barviv.



Červená barva masa je způsobena hemovými 
barvivy, myoglobinem a hemoglobinem. 

Tvoří je bílkovinný nosič globin a barevná 
skupina hem, obsahující atom dvojmocného 
železa. 



Hovězí a koňské maso a zvěřina jsou vzhledem k 
vysokému obsahu hemových barviv tmavé, 
naopak velmi světlé je maso drůbeže a ryb.

Změny barvy masa souvisí s reakcemi na atomu 
železa. 

Typickou vlastností hemových barviv je 
schopnost vázat plyny – O2, NO a CO. 



Vytvoření charakteristického 
červenorůžového vybarvení nakládaného 
masa a masných výrobků spočívá v reakci 
svalového barviva myoglobinu s 
dusitanem, konkrétně s oxidem dusíku NO 
za vzniku nitroxymyoglobinu. 



Tato vazba v prostředí slabých kyselin je stabilní 
a stabilita charakteristického vybarvení masného 
výrobku se ještě zvýší v průběhu tepelného 
opracování za vzniku růžového zdenaturovaného 
nitroxyhemochromu, který je stabilní vůči 
oxidaci a světlu.



https://www.youtube.com/watch?v=8YjsccIVqIg


