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Textura 

Textura je důležitým znakem kvality masa a masných výrobků, někdy dokonce 

důležitější než aroma a barva. Z charakteristik textury se nejčastěji uvádějí tvrdost, soudržnost 

a šťavnatost. Hmatové receptory, kterými vnímáme texturu, jsou rozmístěny v ústní dutině. 

Někdy hodnotíme texturu senzoricky i dotykem a pohmatem ruky. Texturní vlastnosti 

vyjádřené fyzikálními parametry označujeme za objektivní.  

• Texturní parametry jsou důležité při konzumaci. 

• Zajištění stálé jakosti výrobků. 

• Jeden z hlavních faktorů kvality potravin. 

• Monitoring procesu výroby a tím snižování nákladů na nestandardní výrobu.  

 

Instrumentální metody hodnocení textury: 

Většina instrumentálních metod na hodnocení textury je založena na mechanických 

testech, které zahrnují měření odolnosti potraviny proti účinkujícím silám větším než 

je gravitace. Mechanické měření textury má převážně destruktivní charakter, protože 

aplikovaná síla přesahuje hranici pevnosti testované potraviny, která se v procesu poruší. 

Penetrometrie: 

Penetrometry představují nejstarší a nejdéle používanou skupinu přístrojů 

na hodnocení textury. Jsou založeny na principu pronikání sondy skrz testovaný materiál, 

přičemž se měří síla potřebná na dosáhnutí dané hloubky průniku anebo celkové hloubky 

průniku. Čím větší síla je potřebná, anebo čím menší je penetrační hloubka, tím odolnější je 

materiál. Penetrometry lze použít převážně pro stanovení tuhosti tuků, testování tuhosti gelů 

a paštik.  

Základem této zkoušky je pronikání penetrační sondy do vzorku. Používají se dva 

způsoby: 
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• měření potřebné síly k proniknutí do určité hloubky při konstantní rychlosti sondy; 

• měření hloubky vpichu v nastaveném čase nebo naopak za konstantní síly působící na 

sondu. 

Kompresimetrie: 

Podstatou metody je stlačování potraviny mezi dvěma deskami. Používá se především 

způsob zatěžování při dodržení konstantní rychlosti jedné z desek a měření průběhu síly 

působící na desku. Vyhodnocuje se zatěžovací křivka, tj. závislost síly F na deformaci vzorku. 

Píst by měl být větší než vzorek a testovaný vzorek by měl mít hladký, rovný povrch, aby 

plocha, která je v kontaktu s pístem, byla konstantní a známá. Na porovnávací zkoušky 

je třeba použít vzorky s identickou plochou a výškou. Rozdíly v rozměrech vzorků mohou 

vést k vážným chybám, neboť větší vzorky mají tendenci více se deformovat  

Pro tuto zkoušku se používají vykrajované vzorky ve tvaru válce o průměru menším 

než je průměr desek. Výška válečku se volí v závislosti na výšce výrobku, deformace se 

provádí tak, aby byla zachována stejná relativní deformace. Vhodná výška je shodná 

s průměrem válečku. Deformace se provádí do porušení soudržnosti vzorku a na zatěžovací 

křivce se vyhodnocují body jako max. síla (pevnost) a relativní deformace při dosažení 

maximální síly (odpovídá definici senzorické soudržnosti). 

Střihová zkouška: 

Střihem lze modelovat chování potraviny při prvém skousnutí sousta. Pokud bychom 

hodnotili pevnost potraviny z počitků při prvém skousnutí řezáky, bylo by možné použít 

ekvivalentní přístrojové metody realizující střih. Vzorek se svalovými vlákny orientovanými 

rovnoběžně s dlouhou osou je řezán pomocí Warner-Bratzlerova nože (nůž ve tvaru V), 

až do úplného přeříznutí, přitom je měřena maximální síla a tuhost (tj. energie nutná 

na přeříznutí vzorku). 
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INSTRON: 

Univerzální testovací zařízení, původně určené na měření fyzikálních vlastností kovů, gumy 

a obalových materiálů, se skládá z mechanického pohonného systému, systému na měření 

aplikované síly v tahu anebo v tlaku. 
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Warner-Bratzler test – WB  
 

Warner-Bratzlerovo hodnocení střižní síly je velmi rozšířené, ale metodiky pro toto 

hodnocení nejsou jednotné. Střihová zkouška umožňuje měření sil potřebných k přestřižení 

vzorku svaloviny. Střihem lze modelovat chování potraviny při prvém skousnutí sousta. 

Vzorek je řezán na přístroji INSTRON pomocí Warner-Bratzlerova nože, až do úplného 

přeříznutí, přitom je měřena maximální síla a tuhost, což je energie nutná na přeříznutí 

vzorku. 

Rychlost nože lze libovolně měnit i v průběhu měření, minimální rychlost pohybu nože je 

0,5 mm/min a maximální je 1000 mm/min.  

U této metody lze měřit max. sílu (N) v závislosti na posunutí nože (mm) a tlak potřebný 

k přestřižení definovaného vzorku masa (MPa). Výsledek měření určuje tvrdost masa. 

Opakovatelnost při měření síly pomocí Warner-Bratzlerova testu vzrůstá kvadraticky 

se vzrůstajícím počtem naměřených vzorků. Nejvyšší opakovatelnost je při počtu 

10 měřených vzorků z jednoho pokusného vzorku. 

Pro hodnocení Warner-Bratzlerovy střižní síly jsou potřebné vzorky o průměru 

1,27 cm, které se dělají ručně nebo pomocí tvořících zařízení. Schopnost vytvořit stejné 

vzorky je náročná část měření Warner-Bratzlerovy střižní síly. U  válcových vzorků byla 

naměřena nižší střižní síla a menší variabilita mezi vzorky. 

 

Hodnocení textury drůbežích masných výrobků pomocí Warner-Bratzlerova nože 

Pro měření křehkosti masného výrobku se kuchyňským nožem připraví pravoúhlé vzorky 

o rozměrech: šířka 25 mm x výška 20 mm x délka 25 mm. Takto připravené vzorky (pro 

statistické vyhodnocení po 6 vzorcích z každého výrobku) se měří na Instronu s nástavcem 

Warnera-Bratzlera při rychlosti posunu příčníku 80 mm.min-1. Senzorem je měřen 

a počítačem zaznamenáván průběh síly v závislosti na době analýzy až do úplného přestřižení  
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vzorku (příklad deformační křivky viz obrázek). Data jsou automaticky zpracována pomocí 

softwaru Series IX. Síla potřebná k přestřižení vzorku charakterizuje jeho křehkost. 

Vzorky jsou analyzovány při teplotě místnosti. 
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TPA – analýza texturního profilu na přístroji Instron: 

Jedná se o objektivní metodu instrumentální analýzy. Základem je zjišťování textury 

na základě měření několika parametrů. Zkouška se skládá ze stlačování vzorku potraviny a to 

ve dvou cyklech. Výsledkem je závislost síly na čase. Z této závislosti jsou pak určovány 

jednotlivé texturní parametry: tvrdost, křehkost, přilnavost, pružnost, žvýkatelnost, 

gumovitost, soudržnost. Rychlost stlačování 50 až 100 mm/min je volena jako kompromis 

mezi odhadnutou rychlostí skousnutí (cca 300 až 500 mm/min) a schopností přístroje 

zaznamenat dostatečně přesně průběh sil u malých vzorků. Celková relativní deformace 

vzorků je 50 až 80 %. 

 

Obrázek č. 1: Analýza texturního profilu (TPA)  
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Vysvětlení jednotlivých parametrů k obrázku č. 1: 

• Křehkost (Fr) je definována jako dosažená síla prvního významného zlomu na křivce. 

• Tvrdost (Ha) je definována jako maximální síla dosažená během prvního stlačovacího 

cyklu. 

• Lepivost (Adh) je definována jako síla potřebná k překonání síly mezi povrchem vzorku 

a povrchem zatěžovací desky, se kterou maso přichází do kontaktu (plocha 3). 

• Pružnost (Spr) je definována jako činná deformační délka v mm druhého stlačení dělená 

výškou vzorku. 

• Soudržnost (Co) je definována jako poměr ploch energie druhého cyklu k energii prvého 

cyklu. 

• Žvýkatelnost (Ch) je definována jako Ch = Gu x Spr = Ha x Co x Spr. 

• Gumovitost (Gu) je definována jako Gu = Ha x Co, je charakteristická pro polotuhé 

potraviny s nízkým stupněm tvrdosti a vysokým stupněm soudržnosti. 

 

TPA analýza 

 

Vykrajovátka pro TPA analýzu 
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Průběh komprese ve dvou cyklech při analýze TPA  

a – pohyb stlačovací plochy směrem dolů, b – pohyb stlačovací ploch směrem nahoru, first 

bite – první skus, second bite – druhý skus  
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Hodnocení trvanlivých masných výrobků pomocí TPA analýzy 

Analýza texturního profilu (TPA) - simuluje žvýkání člověka v ústech. 

Připraví se cylindrické vzorky trvanlivého masného výrobku o průměru 25 mm a výšce 

20 mm pomocí vykrajovátek. Vzorky se stlačují ve 2 cyklech na 50% deformaci mezi 

stlačovacími deskami přístroje. Rychlost příčníku je 50 mm/min. Je měřena závislost 

maximální síly na čase. Výsledná hodnota parametru je stanovena jako průměrná hodnota 

šesti paralelních měření. Vzorky se měří při pokojové teplotě. 

 Pro hodnocení trvanlivých masných výrobků není vhodné použití Warner-bratzlerova testu z 

důvodů struktury výrobků – tuková zrna a svalovina. 
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Penetrometrie 

Základem této zkoušky je pronikání penetrační sondy do vzorku. Používají se v podstatě dva 

způsoby: 

1. Měření potřebné síly k proniknutí do určité hloubky při konstantní rychlosti sondy 

2. Měření hloubky vpichu v nastaveném čase nebo naopak za konstantní síly působící na 

sondu 

Nevýhodou prvního způsobu je, že nelze regulovat rychlost vnikání sondy. Tím může 

dojít k tomu, že tato rychlost je podstatně nižší, než deformace v ústech a pak není 

dodržena jedna za základních podmínek vzájemné korelovatelnosti výsledků fyzikálního a 

senzorického stanovení texturních vlastností potravin. Metoda je rychlá a praktická. 

Používají se různé druhy sond: válcové, kuželové, jehlové, tvaru koule atd. 

 

Hodnocení paštik pomocí penetrometrie 

Paštiky ve většině případů nemají takovou strukturu, z které by se dal snadno vykrojit vzorek 

pomocí vykrajovátka a ten si zachoval výšku i tvar při manipulaci. Proto je nutné měřit 

paštiky v nějaké nádobce o přesně definovaných rozměrech. Možnosti měření jsou přímo 

v obalu, pokud je paštika v konzervě nebo hliníkové obalu. 

Sonda při měření pronikne do 5 mm vzorku a bude měřena maximální síla potřebná 

k proniknutí sondy do vzorku. Rychlost pohybu příčníku bude 50 mm/min. 
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Hodnocení textury párků 

Při hodnocení párků lze využít hodnocení pomocí střihové zkoušky – Warner-bratzler test, 

hodnocení analýzy texturního profilu TPA i penetrometrie. 

Párky lze hodnotit jak s obalem (střevem), tak bez obalu. 

 

Pro všechny analýzy použijeme válcové vzorky – průměr – viz průměr pokusného vzorku, 

výška 2 cm. Rychlost pohybu příčníku v závislosti na použité metodě: 

Warner-Brazler test – 80 mm/min 

TPA test – 50 mm/min 

Penetrometrie – 50 mm/min 

 

Příklady reálných grafů pro střihové testy a analýzu texturního profilu: 
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Obrázek – Analýza texturního profilu (TPA) – různě tuhé vzorky 
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Obrázek - Warner-Bratzlerův střížní test – různé vzorky 

 

 

 


