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Ágrip 

Geymsluþol folaldakjöts hefur takmarkað verið rannsakað en vegna hás hlutfalls ómettaðra fitusýra og 

litarefnisins vöðvarauða í vöðvum er folaldakjöt viðkvæmara fyrir oxun fitu og litabreytingum í geymslu 

en annað kjöt. Framleiðsla folaldakjöts hér á landi er árstíðabundin og því er mikilvægt að þekkja hvernig 

hægt er að varðveita gæði kjötsins sem best. 

Meginmarkmið verkefnisins var að kanna áhrif umbúða, lofttegunda og kælingar á geymsluþol fersks 

folaldakjöts. Kjötinu var pakkað í loftskiptar umbúðir og þrjár mismunandi gasblöndur prófaðar, 100% 

koltvíoxíð (CO2), 50% koltvíoxíð (CO2) + 50% köfnunarefni (N2) og 25% koltvíoxíð (CO2) + 75% súrefni 

(O2). Kjötið var geymt við -1°C í allt að 8 vikur.  

Eiginleikar og gæði folaldakjöts á geymslutímanum var metið með því að skoða styrkleika 

gastegunda í umbúðum, hitastig, sýrustig, efnainnhald (vatn, salt, prótein, kollagen og fitu), oxun fitu, 

áferð, suðuheldni, lit og vöxt örvera í kjötinu. Einnig var framkvæmt skynmat.  

Niðurstöður sýna að folaldakjöt geymt við -1°C í loftskiptum umbúðum þar sem súrefni er ekki til 

staðar geymist vel í a.m.k. 8 vikur. Kjötið var öruggt til neyslu eftir 8 vikur, vöxtur örvera var langt undir 

viðmiðunarmörkum og hvorki bar á þránun né voru greinilegar breytingar á vatnsheldni við suðu, 

efnasamsetningu eða áferð á geymslutímanum. Litur folaldakjöts er mjög kvikur og háður 

umhverfisaðstæðum. Kjöt í súrefnissnauðum umbúðum dökknaði í sumum tilfellum mjög mikið á 

yfirborði en þegar nýskorið yfirborð komst í snertingu við andrúmsloft fékk það aftur eftirsóknarverðann 

rauðan kjötlit í öllum tilvikum. 

Af því má álykta að pökkun folaldakjöts í loftskiptar umbúðir þar sem súrefni er útilokað sé öruggur 

og góður kostur til að geyma kjötið ferskt við kældar aðstæður t.d. við útflutning, en henti síður í smásölu 

vegna þess hve mikið kjötið dökknar. 

 

Lykilorð: folaldakjöt, geymsluþol, loftskiptar umbúðir, gæði. 
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Abstract 

There are not many studies on the shelf-life of foal meat but because of the high proportion of 

unsaturated fatty acids and of the pigment myoglobin in muscles, foal meat is prone to fat oxidation and 

discoloration during storage. The production of foal meat is seasonal in Iceland and it is therefore 

important to find out about the best way to preserve the meat quality during storage.  

The main objective of the project was to study the impact of modified atmosphere packaging and 

chilling on the shelf-life of fresh foal meat. The meat was packed in a modified atmosphere packaging 

with three different gas mixtures, 100% carbon dioxide (CO2), 50% carbon dioxide (CO2) + 50% nitrogen 

(N2) and 25% carbon dioxide (CO2) + 75% oxygen (O2), then stored at -1°C for up to 8 weeks.  

Quality parameters were evaluated for the foal meat throughout the storage time by examining: 

gases in packaging, temperature, pH, chemical composition (water, salt, protein, collagen and fat), 

oxidation of fat, texture, cooking loss, color and growth of microorganisms in the meat. Sensory 

evaluation was also performed.  

Results showed that foal meat stored under -1°C in modified atmosphere packaging were oxygen 

was not present can be stored for at least 8 weeks. The meat was safe for human consumption after 8 

weeks of storage, microbial growth was far below limit values, no signs of rancidity or notable changes 

in cooking loss, texture or chemical composition during storage. The color of foal meat is very dynamic 

and dependent on environmental conditions. In packaging with no oxygen the surface of meat became 

dark but when freshly cut surface came in contact with the atmosphere the color became bright red in 

all cases.  

These findings indicate that packaging of foal meat in modified atmosphere packaging where oxygen 

is excluded is a safe and good choice to keep the meat fresh in chilled facilities, for example during 

export. This option is less suitable for retail sale because of the darkening on meat surface.  

 

 

Keywords: foal meat, shelf-life, modified atmosphere packaging, quality.
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1 Inngangur  

Forfeður hesta voru veiddir og kjötið af þeim nýtt. Seinna fóru menn að halda hesta til skipulagðar 

kjötframleiðslu og í kjölfarið varð nauðsynlegt að setjast á bak og temja hross til að halda utan um 

hrossahjarðirnar. Í gegnum aldirnar hefur neysla á hrossakjöti verið misjöfn eftir menningarheimum og 

efnahag hverju sinni. Neysla hrossakjöts í Vestur-Evrópu var til dæmis bönnuð um langt skeið vegna 

tengingar við heiðnar athafnir (Gill, 2005). 

Kjötneysla fer nú almennt vaxandi á heimsvísu. Mikil framleiðsluaukning varð á árabilinu 1984–1994 

þegar heildar framleiðsla á kjöti jókst um 3,8% árlega. Kjötneysla er mismikil eftir löndum en virðist alltaf 

aukast eftir því sem kaupmáttur vex. Á heimsvísu er mest framleitt af nautakjöti, lambakjöti, svínakjöti 

og kjúklingi (Warriss, 2010). Framleiðsla á hrossakjöti er mjög lítil í þessu samhengi en árið 2012 voru 

framleidd 750 þúsund tonn í heiminum, af því voru 45% framleidd í Asíu, 19% í Evrópu og afgangurinn 

að mestu í Norður og Suður Ameríku (Gómez & Lorenzo, 2012). Til samanburðar var heildarframleiðsla 

á hrossakjöti á Íslandi árið 2015 946 tonn og dróst saman um 21% frá árinu 2014 en samdráttur hefur 

verið í framleiðslunni milli ára frá 2012 (Hjalti Andrason, 2016). Rúmlega helmingur framleiðslunnar hefur 

farið í útflutning undanfarin ár (Guðjón Þorkelsson, Óli Þór Hilmarsson, & Gunnþórunn Einarsdóttir, 

2015).  

Í þeim löndum þar sem hross eru notuð sem dráttar- og flutningstæki eru þau einnig tiltölulega ódýr 

en góður próteingjafi fyrir menn en í iðnvæddum ríkjum þar sem lítið er um hross er hrossakjöt oft og 

tíðum álitið lúxusvara (Gill, 2005). Þrátt fyrir að neysla á folaldakjöti sé lítil í samanburði við aðra 

kjöttegundir hefur hún aukist á heimsvísu á allar síðustu árum (Franco o.fl., 2011).  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Íslenski hesturinn 

Á Íslandi er aðeins eitt hrossakyn, íslenski hesturinn sem almennt er talinn afkomandi hrossa sem 

norrænir landnámsmenn fluttu með sér hingað til lands fyrir 1100 árum (Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir, 

Þorvaldur Árnason, Vilhjálmur Svansson, & Jón Hallsteinn Hallsson, 2014). Erfðafræðilega séð er 

íslenski hesturinn hreinræktað kyn vegna algjörrar einangrunar en íslenskir hestar hafa ekki blandast 

öðrum hestakynjum í yfir 1000 ár. Í margar aldir voru hestar eina farartæki manna á Íslandi og því hefur 

hesturinn verið kallaður þarfasti þjónninn. Hestar fylgdu manninum frá vöggu til grafar, ljósmæður riðu 

á milli bæja og hestar voru notaðir til að draga kistur til kirkju og grafar. Þessu mikilvæga hlutverki sinntu 

hestar allt fram á 20. öld (Hulda G. Geirsdóttir, 2006). 

Saga íslenska hestsins er samofin sögu íslensku þjóðarinnar og ætla má að hrossakjöts hafi alltaf 

verið neytt í einhverjum mæli. Broddi Jóhannesson (1947) dregur upp mjög athyglisverða mynd af 

hrossakjötsáti Íslendinga í gegnum árhundruðin og órjúfanlega tengingu þess við heiðna siði. Þar talar 

hann um það sem hann kallar þjóðlega fordóma og varðveislu gamalla úreltra siða.  

 

Íslenskur viðbjóður á hrossakjöti er gott dæmi um það, að ef sterkar kenndir skapast 
einhverju sinni gagnvart tilteknu fyrirbæri, geta þær enst einstaklingi alla ævi, en heilum 
þjóðum um margar aldir. Í þessu tilviki nærri tíu. Viðbjóður sem ekki styðst við neinar 
skynsamlegar forsendur er sjaldan til gagns en oftar til tjóns. Uppruni viðbjóðsins er 
trúarlegs eðlis og má rekja til lagasetningar við kristnitökuna árið 1000. Var þar skýrt kveðið 
á um bann við hrossakjötsáti og næg dæmi er að finna í heimildum að það var séð sem 
vanhelg og svívirðileg fæða. Þessi eini þáttur heiðindómsins, hrossakjötsát, nægði til að 
skapa kristnum Íslendingum þann viðbjóð er entist margar aldir eftir að uppruni hans var 
gleymdur og týndur. Megin orsök andúðar kristinna manna á hrossakjötsáti var hversu 
mikilvægur og órjúfanlegur hluti það var af blótsveislum að heiðnum sið.  

Allt fram undir aldamótin 1900, að ef ekki var til annar matur en hrossakjöt stóð valið í 
raun á milli sults eða svívirðingar en í verstu hallærum hafa margir neyðst til að neyta 
hrossakjöts. Á þeim tíma sem bókin er rituð kenna matreiðslubækur að ekkert húsdýrakjöt 
sé hreinna af hverskonar óheilnæmi en hrossakjöt. Þrátt fyrir að menn tengi ekki lengur 
hross við neinskonar átrúnað. Enn merkilegra er þetta í því samhengi að ekkert íslenskt 
húsdýr hefur verið meira metið né heldur nytjað af jafn miklu miskunnarleysi og hesturinn. 

(Broddi Jóhannesson, 1947). 

 

2.2 Framleiðsla og neysla hrossakjöts á Íslandi 

Framleiðsla og neysla á hrossakjöti hefur verið sveiflukennd á Íslandi undanfarna áratugi. Mikil aukning 

varð í framleiðslu á árunum 1930–1940, en þá jókst árleg framleiðsla úr 135 tonnum í 1140 tonn. Fyrir 

því eru nokkrar ástæður. Fyrsta ber að nefna þéttbýlismyndun, en í þéttbýli skapaðist öflugur kjötiðnaður 

sem kallaði á ódýrt hráefni. Einnig hafði það áhrif að fordómar gegn hrossakjötsáti voru á undanhaldi 

auk þess sem annars konar kjöt var af skornum skammti. Nær engin svín voru á landinu fyrstu áratugina 

eftir seinni heimsstyrjöldina, áherslur í nautgriparækt voru nær eingöngu á mjólkurframleiðslu og minna 

framboð var af lambakjöti en áður vegna útflutnings og smitsjúkdóma. Síðan þá hefur árleg framleiðsla 

verið á bilinu 500 til 1200 tonn. Árleg neysla Íslendinga á hrossakjöti var 1,1 kg (á mann á ári) í kringum 

1930 og jókst hratt eftir það og varð mest 9 kg (á mann á ári) um 1950. Á sama tímabili jókst 
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heildarkjötneysla Íslendingia úr 54,5 kg í 69 kg (á mann á ári). Á næstur 40 árum dróst hrossakjötsneysla 

síðan verulega saman aftur og fór úr 9 kg niður í 1,9 kg á mann á ári árið 2000 (Guðjón Þorkelsson, 

2000). Árið 2015 var neyslan 1,6 kg á mann á ári (Hagstofan, 2016). 

Vinnsla og markaðssetning á hrossakjöti hefur ekki fylgt þeim miklu breytingum sem orðið hafa á 

lífsstíl og neyslumynstri fólks á síðustu áratugum og neysla þess hefur dregist verulega saman (Guðjón 

Þorkelsson, 2000). Þessi þróun fylgir ekki neyslumynstri Íslendinga á kjöti í heild og hrossakjöt er komið 

niður í 2,5% af heildarkjötneyslu (Tjörvi Bjarnason, 2013). Eftirspurnin fer enn minnkandi, sem þýðir að 

nýir neytendur kaupa ekki hrossakjöt nema í mjög litlum mæli (Guðjón Þorkelsson, 2000). 

Á Íslandi eru um 67 þúsund hross og þar af eru tæplega 5 þúsund folöld. Árið 2015 var 4.377 folöldum 

slátrað á hér á landi, 146 trippum og 3.185 hrossum (Hjalti Andrason, 2016). Folöld fæðast á sumrin og 

er slátrað seint á haustin eða fram í fyrstu mánuði vetrar. Af því leiðir að mestur hluti skrokka er skorinn 

í fjórðunga og frystur. Slátrun á fullorðnum hrossum er mun jafnari yfir árið og því ferskt kjöt aðgengilegt 

allt árið (Guðjón Þorkelsson, 2000).  

 

2.2.1 Flokkun 

Skrokkar af hrossum eru flokkaðir eftir aldri gripa, holdfyllingu og fitu. Kjötmatið, þ.e. flokkun skrokka 

eftir holdfyllingu og fitu, er undirstaða verðlagningar og viðskipta með kjöt og skilar mikilvægum 

upplýsingum til ræktenda. Flokkað er í fimm aldursflokka: 

 Ungfolaldakjöt (UFO): skrokkar af folöldum allt að fjögurra mánaða, vel holdfylltir 

 Folaldakjöt (FO): skrokkar af folöldum allt að ársgömlum 

 Trippakjöt (TR): skrokkar af eins og tveggja ára trippum  

 Unghrossakjöt (UH): skrokkar af þriggja til sex ára hrossum, vel holdfylltir 

 Hrossakjöt (HR): skrokkar af hrossum sex ára og eldri (Reglugerð um gæðamat, flokkun og 

merkingu sláturafurða, nr. 882/2010) 

Í Evrópusambandinu eru aldursflokkarnir aðeins tveir, það er undir og yfir 12 mánaða (Guðjón 

Þorkelsson, 2000). Í raun er flokkunin á Íslandi þó sú sama þar sem 97% af kjötinu flokkast sem folalda- 

eða hrossakjöt. Þar af eru 41% folaldakjöt (Hjalti Andrason, 2016). Einnig eru skrokkar í hverjum 

aldursflokki flokkaðir í tvo holdfyllingarflokka en það á þó ekki við um ungfolöld og unghross: 

 I: vel eða sæmilega holdfylltir skrokkar 

 II: mjög vöðvarýrir eða magrir skrokkar  

Fituflokkarnir eru aðallega tveir, A og B auk C fyrir hrossakjöt. Flokkað er eftir fituþykkt sem mæld er 

sem mesta þykkt á miðri síðu á þriðja aftasta rifbeini (á ekki við um ungfolöld og unghross) (Reglugerð 

um gæðamat, flokkun og merkingu sláturafurða, nr. 882/2010). Af slátruðum gripum árið 2015 féllu nærri 

því 99% af folaldakjöti í holdfyllingarflokk I og sama hlutfall í fituflokk A, þar sem þykkt fitu mælist undir 

20 mm. Ef fita mælist yfir 20 mm falla folaldaskrokkar í fituflokk B (Hjalti Andrason, 2016). 

 



 

5 

 

2.3 Vöðvar 

Kjötskrokkar samanstanda af mögru kjöti, fitu, beinum og bandvef. Beinagrindarvöðvar eru mikilvægasti 

hluti kjöts og hugtökin eru oft notuð eins og þau þýði það sama þótt réttilega samanstandi kjöt af vöðva, 

fitu og bandvef og beinagrindarvöðvi sé því bara einn hluti kjötsins. Samkvæmt lagalegri skilgreiningu 

Evrópusambandsins er kjöt beinagrindarvöðvi af spendýri eða fuglategund sem viðurkennd er til 

manneldis ásamt náttúrulega meðfylgjandi eða áföstum vef. Einnig er skilgreint það hámarksmagn af 

fitu og bandvef sem ásættanlegt er að fylgi kjöti en það er mismunandi eftir dýrategundum (Warriss, 

2010). 

Folaldaskrokkur vegur 70–80 kg og kjöthlutfallið er 62–65% við úrbeiningu þegar síður eru meðtaldar. 

Það er mun lægra kjöthlutfall en af nautsskrokki vegna þess að hlutfall beina og fitu sem snyrt er af 

folaldaskrokkum er mun hærra en hjá nautgripum (Guðjón Þorkelsson, 2000).  

Vöðvavefur er 75% vatn, 20% prótein og þau 5% sem eftir standa eru að mestu fita ásamt hverfandi 

magni af kolvetnum, aðallega glýkogeni. Vöðvar eru margbreytilegir í laginu vegna mismunandi 

hlutverka sem þeir gegna í lifandi skepnum og festingu þeirra við beinagrindina. Allir vöðvar eru þó eins 

upp byggðir og að stærstum hluta afmarkaðir af bandvefslíðri (Warriss, 2010). Uppbygging 

beinagrindarvöðva afmarkast af þrenns konar bandvef. Hver vöðvaþráður er umlukinn fínu neti af 

bandvef sem nefnist vöðvaþráðahula. Hver vöðvaþráður er í raun ein vöðvafruma sem hefur marga 

kjarna og marga hvatbera. Vöðvaþræðir liggja saman í knippum sem klædd eru vöðvaknippishulu. Loks 

mynda samliggjandi vöðvaþræðir vöðva sem umlukin er bandvefshimnu sem nefnist vöðvahula. Hver 

vöðvi samanstendur af 10-100 vöðvaþráðum. Vöðvahula og sinar, sem eru úr þéttum reglulegum 

bandvef mynda samfellu, það er renna saman í eitt (mynd 1) (Reece, 2004). Í sumum tilvikum virðist 

vöðvahula teygja sig inn í vöðva, t.d í hryggvöðva nauta þar sem hún liggur inn í yfirborð vöðvans 

baklægt (Warriss, 2010).  

 

 

Mynd 1. Langsnið af vöðva. Bandvefur og sin mynda samfellu (Reece, 2004). 

 



 

6 

 

Til að skýra eitt meginhlutverk vöðva, vöðvasamdrátt, þarf að kafa enn dýpra í byggingu þeirra. 

Vöðvaþráður er umlukinn frumuhimnu og samanstendur af hundruðum, jafnvel þúsundum vöðvatrefja. 

Vöðvatrefjar eru gerðar úr samdráttarpróteinunum aktíni og mýósíni sem raðast upp í vöðvaliði. Mýósín 

eru sverir þræðir sem hafa mýósínhausa sem tengjast við granna aktín þræði og mynda krossbrýr. Aktín 

hafa stýripróteinin trópómýósín og trópónín. Trópómýósín liggur yfir bindistað mýósíns þegar vöðvi er 

slakur. Uppröðun aktíns og mýósíns er regluleg og aktínþræðirnir eru tvöfalt fleiri (Reece, 2004). 

Hver vöðvaliður er samdráttareining sem afmörkuð er af Z-línum. A-band nær yfir sama svæði og 

mýósín þræðir sem liggja í miðjum vöðvalið. H-band er í miðju A-bandi svo á því svæði er eingöngu 

mýósín. I-bönd eru sitt hvoru megin við A-bandið, þar sem aðeins er að finna aktín. Z-línan liggur nánar 

tiltekið í miðju I-bandi. Vöðvasamdráttur verður þegar mýósínhausar ganga eftir aktín þráðunum frá 

báðum endum vöðvaliðs. Aktínþræðir dragast þá í átt að miðju og um leið styttast H og I-bönd, Z-línur 

færast nær hver annarri og vöðvaliðir styttast. Það er kalsíum (Ca2+) sem afhjúpar bindistað mýósíns á 

aktíninu og ef kalsíum vantar getur vöðvasamdráttur ekki orðið (mynd 2) (Reece, 2004). 

 

 

Mynd 2. Skipting vöðvatrefja í vöðvaliði. A) Þversnið af vöðvaþræði. B) Skipulag samdráttarpróteina í 
vöðvalið eftir endilöngu. C) Þvernið af samdráttarpróteinum. D) Myndun krossbrúa á milli 
aktín og mýósín (Reece, 2004). 
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Vöðvasamdráttur felur í sér víxlverkun á milli aktíns og mýósíns og til þess þarf orku í formi adenósín 

þrífosfats (ATP) og kalsíum (Ca2+). Þegar vöðvi er slakur eru bindistaðir huldir og Ca2+ frumna geymt í 

hliðarsekkjum í frymisnetinu. Þegar boðspenna fer niður þverpíplur losnar Ca2+ og styrkur þess í 

umfryminu hækkar. Síðan binst Ca2+ trópónín sameind og við það breytist afstaða trópómýósíns og 

bindistaður fyrir mýósín á aktíni afhjúpast. Í framhaldinu geta aktín og mýósín tengst. Mýósín hausar 

hafa ATPasa sem klýfur ATP í ADP+P. Orkan sem losnar flyst yfir í mýósínhausinn sem virkjast. Virkjaðir 

mýósín hausar tengjast aktín þráðum um leið og fosfathópur (P) losnar frá. Krossbrýr myndast á milli 

aktíns og mýósíns. Næst losnar ADP frá mýósín hausunum sem kippast til og draga aktín þræðina með 

sér. Ferlinu lýkur síðan þegar mýósín hausarnir tengjast nýrri ATP-sameind og krossbrýrnar rofna 

(Reece, 2004). 

 

2.3.1 Vöðvi verður kjöt 

Eftir slátrun verða umfangsmiklar breytingar á vöðvum. Súrnun sem verður í vöðvum hefur áhrif á lit, 

getu vöðva til að halda í vatn (e. water-holding capacity (WHC)), dauðastirðnun og meyrni vöðva (Reece, 

2004).  

Eitt meginhlutverk hvatbera og ensímkerfa (e. golgi) í frymi vöðvaþráða er að tryggja nægjanlegt 

framboð ATP til samdráttar. Einnig er ATP nauðsynlegt sem eldsneyti í kalsíumdælur í frymisnetinu. Í 

lifandi vöðvum eru það ýmist fríar fitusýrur, glúkósi í blóði eða glýkógen sem geymt er innan 

vöðvaþráðanna sem knýr framleiðslu ATP. Hjá skepnum á fóðrum er glúkósi aðaleldsneytið. Við slátrun 

stöðvast blóðrásin og súrefn,i ásamt glúkósa og fríum fitusýrum, hættir að berast til vöðva. Öll efnaskipti 

sem á eftir koma verða því loftfirrð og ATP getur aðeins endurmyndast við niðurbrot glykógens við 

mjólkursýrugerjun. Við niðurbrot glýkógens safnast upp mjólkursýra og vöðvar súrna smám saman. Til 

dæmis fellur pH í hryggvöðva á vel fóðruðu nauti, sem er óstressað við slátrun, frá um 7,2 niður í um 

5,5. Endanlegt pH (pHu) næst eftir 15–36 klst. í nautgripum en 12–24 klst. í fé en er breytilegt eftir 

vöðvum (Warriss, 2010). 

Tveir mikilvægir eiginleikar kjöts eru litur og getan til að halda í vatn. Sýrumyndun eftir slátrun hefur 

áhrif á þessa eiginleika. Áhrifin verða í báðum tilvikum vegna þess að lækkað pH hefur áhrif á byggingu 

innihaldsefna vöðva. Um það bil þrír fjórðu hlutar kjöts eru vatn og vökvinn sem tapast er útþynnt lausn 

frymispróteina. Eftir því sem magn vökvans er meira er hlutfall próteina lægra. Ástæða þessa er að 

vökvinn kemur frá mismunandi hlutum vöðvans. Sýrumyndun í vöðvum veldur því einnig að kjötlitur 

fölnar (Warriss, 2010). 

Líkt og áður var minnst á stöðvast öll loftháðefnaskipti við slátrun. Þegar styrkur ATP verður verulega 

lágur fer af stað ferli sem nefnist dauðastirðnun. Þá bindast aktín og mýósín óafturkræft saman í 

aktómýósín en við það tapast þenslugeta vöðva. Krossbrýr sem myndast verða varanlegar. Hver og 

einn vöðvaþráður fer í dauðastirðnun fljótlega eftir að ATP er á þrotum og smám saman stífnar allur 

skrokkurinn. Á þessum tímapunkti ákvarðast lengd vöðvaliða sem endurspeglar skörun aktíns og 

mýósíns og ræður mikilu um hversu meyrt eða seigt kjötið verður. Að nokkrum tíma liðnum verður 

ákveðin hjöðnun á þeirri stirðnun sem lýst var hér á undan og vöðvar mýkjast. Vöðvar ná þó ekki aftur 

þeim teygjanleika sem þeir bjuggu yfir fyrir dauðastirðnun. Aktín og mýósín er áfram læst saman með 
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mýósínkrossbrúm. Eftir því sem lengri tími líður frá slátrun sundrast vöðvatrefjar og kjöt verður meyrara 

við eldun. Þetta ferli stöðvast sé vöðvi frystur en heldur áfram eftir þíðingu (Warriss, 2010). 

 

2.4 Kjötgæði 

2.4.1 Efnasamsetning 

Hrossakjöt hefur hátt næringargildi. Það er afar járnríkt en í 100 g af kjöti eru 4 mg af járni sem er 

margfalt meira en í t.d nautakjöti. Hrossakjöt inniheldur mikið af B-vítamíni sem gegnir mikilvægu 

hlutverki í efnaskiptum líkamans. Einnig hefur það lágt fituinnihald, um 3%, og lágt kólesteról (Njari, 

Fleck, & Kadivc, 2009). Fitusýrusamsetning folaldakjöts er góð heilsufarslega séð þar sem mettaðar 

fitusýrur eru 36,5%, einómettaðar fitusýrur 33% og fjölómettaðar fitusýrur 30,5% (Lanza, Landi, Scerra, 

Galofaro, & Pennisi, 2009). Eitt af því sem gerir hrossakjöt alveg sérstakt er mikið magn glýkogens en 

það er margfalt meira en í nautakjöti og gerir kjötið mýkra og sætara (Gill, 2005). 

Efnasamsetning íslensks folaldakjöts hefur aðeins lítillega verið rannsökuð en kjötið þykir um margt 

sérstakt og ólíkt kjöti af öðrum hestakynjum (Guðjón Þorkelsson, Baldur Þ. Vigfússon, Rósa Jónsdóttir, 

& Ólafur Reykdal, 2001).  

 

Fita  

Skrokkar af íslenskum hrossum eru minni og feitari og fitan bæði dekkri og gulleitari að lit en á 

sláturhrossum í Evrópu og Suður- og Norður-Ameríku (Guðjón Þorkelsson o.fl., 2001). Folalda- og 

hrossakjöt er almennt mun feitara en nautakjöt (Guðjón Þorkelsson, 2000) en í dag þykir æskilegt að 

matarræði innihaldi sem minnsta fitu. Fita er ríkuleg uppspretta orku og matvæli með hátt fituinnihald 

eru hitaeiningarík. Það er þó ekki rétt að horfa aðeins á magn fitunnar því tegund hennar skiptir miklu 

máli í heilsufarslegu samhengi. Fitu er bæði að finna undir húð skepnunnar, milli vöðva og inni í vöðvum 

en oft er talað um fitusprengda vöðva. Auðsótt er að snyrta fitu sem liggur undir húð ef framleiða á fitulitla 

kjötvöru en annað á við um fitu sem liggur milli vöðva (Warriss, 2010). 

Íslenska hrossakynið hefur aðlagast köldu veðurfari á Íslandi og yfir sumartímann safna hross 

fituforða sem þau síðan ganga á yfir veturinn (Guðjón Þorkelsson, 2000). Rannsókn var gerð hér á landi 

á næringargildi mismunandi fituflokka folaldakjöts og sýndi hún að fita í vöðva fer vaxandi með aukinni 

fitu á skrokkum. Magn fitu er þó misjafnt eftir vöðvum og þeir því misfitusprengdir. Fita mældist að 

meðaltali 3,0% í hryggvöðva, 2,0% í innra læri, 3,7% í lundum og 5,3% í ytra læri (Guðjón Þorkelsson 

o.fl., 2001). 

Fitan getur verið hvít eða gul að lit, allt eftir aldri og fóðri hrossa. Gróður á beitilöndum hrossa er 

aðlagaður að köldu veðurfari og hefur það áhrif á magn fitu og samsetningu fitusýra. Beitargróður sem 

vex í köldu loftslagi inniheldur meira af línólsýru (ómega–3 fitusýrum) en gróður sem vex í heitu loftslagi 

inniheldur aftur á móti meira af línólensýru (ómega–6 fitusýrum) (Guðjón Þorkelsson, 2000). Fita á 

íslenskum hrossum inniheldur hátt hlutfall fjölómettaðra fitusýra en á móti er hlutfall annarra fitusýra 

lægra. Hlutfall ómega–3 fitusýra er hátt en lægra af ómega–6 fitusýrum (Guðjón Þorkelsson o.fl., 2001).  
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Í fyrrnefndri rannsókn mældist enginn munur á milli fituflokka á hlutfalli mettaðra, einómettaðra, 

fjölómettaðra, ómega–6 og ómega–3 fitusýra. Annað gildir um nautgripa- og lambakjöt þar sem hlutfall 

og magn mettaðrar fitu vex mikið með aukinni fitu í vöðva (Guðjón Þorkelsson o.fl., 2001). Fitusýru 

samsetning folaldakjöts er góð út frá næringarfræðilegu sjónarmiði og hlutfall línólensýru mjög hátt 

(Lanza o.fl., 2009; Lorenzo, Fuciños, Purriños, & Franco, 2010). Þetta þýðir jafnframt að fitan er 

viðkvæm fyrir oxun og geymsluþol því takmarkað (Guðjón Þorkelsson, 2000; Guðjón Þorkelsson o.fl., 

2001). 

Ómettaðar fitusýrur eru mjög viðkvæmar þegar kemur að oxun og bein tenging er á milli magns þeirra 

og þránunar í kjöti. Fjölómettaðar fitusýrur hvarfast með súrefni og mynda fitusýruvetnisperoxíð. Þau 

eru rokgjörn sambönd sem brotna niður í ýmis efnasambönd svo sem aldehýð-, ketón- og carboxýl-

sambönd sem gefa af sér ólykt og óbragð. Járn og heme eru meðal þeirra þátta sem hvata hvarfið. Allar 

ómettaðar fitusýrur eru viðkvæmar fyrir oxun en þær eru enn viðkvæmari eftir því sem tvítengi þeirra eru 

fleiri. Þannig eru línólsýra og línólínsýra jafn langar og hafa báðar 18 kolvetnisatóm en línólínsýra oxast 

mun hraðar vegna þess hún hefur þrjú tvítengi en línólsýra tvö (Warriss, 2010). 

Rannsókn hefur sýnt að mikil oxun verður á fitu í folaldakjöti við eldun. Oxunin varð mismikil eftir 

eldunaraðferðum og meiri eftir því sem hitastig við eldun var hærra. Sama á við um myndun rokgjarna 

efnasambanda sem aukast með auknu hitastigi. Fyrir eldun var mest af esterum í folaldakjötinu en 

aldehýðum eftir eldun (Domínguez, Gómez, Fonseca, & Lorenzo, 2014). 

 

Prótein 

Almennt er kjöt öflugur próteingjafi og menn fá að meðaltali einn sjötta af því próteini sem þeir neyta 

úr rauðu kjöti eða kjúklingi. Prótein úr kjöti hefur hátt næringargildi vegna þess hversu lík bygging þess 

er próteini manna og það inniheldur því þær amínósýrur sem eru okkur lífsnauðsynlegar (Gill, 2005; 

Warriss, 2010). Hrossakjöt hefur líkt og annað kjöt mikið magn lífsnauðsynlegra amínósýra, sérstaklega 

lýsín og þreónín. Próteininnihald í hryggvöðva af folöldum hefur verið mælt 21,6% og þá mældist einnig 

lítill munur á próteininnihaldi milli vöðva (Guðjón Þorkelsson o.fl., 2001). Það er í takt við niðurstöður 

fyrir hryggvöðva folalda af spænsku kyni (Franco o.fl., 2011) 

 

Bandvefur 

Hrossakjöt inniheldur minna af bandvef en nauta- og svínakjöt og er því auðmeltara (Njari o.fl., 2009). 

Guðjón Þorkelsson o.fl. (2001) lögðu mat á bandvef í folaldakjöti með því að mæla hlutfall kollagens í 

kjöti. Bandvefur reyndist almennt lítill í folaldavöðvum og lítill munur var á milli vöðva. Minnst mældist í 

dýrustu vöðvunum, lundum, hryggvöðva og innra læri, en mest í ódýrustu vöðvunum sem eru mjaðma-

steik, ytra læri og klumpur. Kollagen mældist 0,6% sem hlutfall af vöðva en 2,8% sem hlutfall af próteini 

í hryggvöðva. Það heldur lægra en niðurstöður (Franco o.fl., 2011) sem mældu kollagen í hryggvöðva 

folalda á bilinu 1,00 til 1,10%.  
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2.4.2 Litur 

Kjötlitur er til komin vegna heme litarefna. Mýóglóbín (Mb) eða vöðvarauði er aðal litarefni vöðva en þar 

á eftir kemur hemóglóbín eða blóðrauði sem er litarefni í blóði. Megnið af blóðrauða er fjarlægður þegar 

skepnum er látið blæða við slátrun og því eru yfir 90% af kjötlit í vel blæddum vöðvum til komin vegna 

vöðvarauða. Megin hlutverk vöðvarauða í líkamanum er að binda súrefni. Magn vöðvarauða í vöðvavef 

er mjög breytilegt eftir aldri, kyni, tegund og líkamlegri virkni sláturdýrs. Einnig getur verið munur á útliti 

milli vöðva af sama dýri og ástæðan er mismikið magn af vöðvarauða innan vöðvaþráða. Önnur litarefni 

finnast í vöðvavef í mjög litlu magni, það eru cytochrome ensím, flavín og B12–vítamín (Damodaran, 

Parkin, & Fennema, 2007). 

Til að skýra nánar lit og litabreytingar sem verða á kjöti þarf að kafa dýpra ofan í efnafræði 

vöðvarauða, oxunarstig, stöðu ligand tengja í heme og stöðu glóbínpróteina. Efnasambandið sem veldur 

litnum (e. chromophore) er porfýrín sem er þekkt undir nafninu heme. Porfýrín samanstendur af fjórum 

pýrrólhringjum sem tengjast með miðlægu járnatómi. Vöðvarauði (Mb) er samsettur úr glóbínpróteini og 

hemehópnum. Hemeporfýrínið er bundið histidínenda og er staðsett í vatnsfælinni gróf á 

glóbínpróteininu. Miðlægt járnatóm býr yfir sex hliðstæðum tengistöðum en þar af eru fjórir tengdir 

köfnunarefnisatómum innan pýrrólhringsins. Fimmta tengið er bundið histidín enda glóbíns en það sjötta 

er óbundið og því aðgengilegt neikvætt hlöðnum flókum. Heme bundið járn innan porfýrínhrings getur 

verið á tvenns konar formi; afoxað tvígilt (Fe2+) eða oxað þrígilt (Fe3+) (Damodaran o.fl., 2007). 

Súrefnismettun verður þegar súrefnissameind binst Mb og oxýmýóglóbín (MbO2) myndast. Við oxun 

Mb er járn sameindinni beytt yfir á þrígilt form og við það myndast metmýóglóbín (MMb). Hemejárn á 

tvígildu formi sem ekki er bundið á sjötta tengi nefnist mýóglóbín. Vöðvavefur sem aðallega inniheldur 

Mb er rauðfjólublár að lit. Ef súrefnissameind binst á sjötta tengi myndast MbO2 og vefurinn breytir um 

lit og verður fagurrauður. Bæði fjólublár litur Mb og rauður litur MbO2 geta þó oxast og þá breytist form 

járnsins úr tvígildu yfir í þrígilt. Ef þetta gerist verður sjálfkrafa óæskileg litabreyting yfir í brúnan lit MMb. 

Á því formi getur MMb ekki bundist súrefni og sjötta tengið er bundið vatni (mynd 3) (Damodaran o.fl., 

2007). 

 

 

Mynd 3. Mynd X. Efnahvörf mýóglóbíns, oxýmýóglóbíns og metmýóglóbíns (Warriss, 2010). 
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Litur vöðva er kvikur og litabreytingar fara eftir ástandi vöðva og hver hlutföll Mb, MMb og MbO2 eru 

hverju sinni. Umbreyting milli Mb og MbO2 er auðsótt og getur gerst sjálfkrafa, en er háð þrýstingi 

súrefnis. Annað gildir um umbreytingu MMb yfir á önnur form en til þess að það gerist þarf járn að fara 

úr þrígildu niður í tvígilt. Það getur bæði átt sér stað með og án hjálpar ensíma. Á mynd 4 er sýnt hvernig 

hlutþrýstingur súrefnis hefur áhrif á hlutföll heme litarefnanna þriggja. Hár hlutþrýstingur súrefnis leiðir 

til súrefnismettunar og myndunar MbO2 sem hefur rauðan lit (Damodaran o.fl., 2007).  

 

 

Mynd 4. Áhrif hlutþrýstings súrefnis á efnafræðileg form litarefna (Damodaran o.fl., 2007). 

 

Talað er um að nýskorið kjöt blómstri (e. bloom) í merkingunni að fá eftirsóknarverðan rauðan kjötlit. 

Þetta gerist vegna þess að vöðvavefur kemst í snertingu við súrefni í umhverfinu og Mb breytist í MbO2 

(mynd 5). Til að stuðla að myndun MbO2 verður umhverfi kjöts að vera mettað súrefni. Aftur á móti 

stuðlar lágur hlutþrýstingur súrefnis að því að Mb og MMb verða ráðandi. Mögulegt er að hægja á 

myndun MMb með því að útiloka súrefni úr umhverfi kjötsins (Damodaran o.fl., 2007). 
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Mynd 5. Einfaldað þversnið af vöðva þar sem sjá má lagskiptingu mýóglóbín, oxýmýóglóbín og 
metmýóglóbín miðað við að yfirborðið sé í snertingu við andrúmsloft (Warriss, 2010). 

 

Litabreytingar sem verða á kjöti eru ekki skaðlegar og þurfa ekki að benda til skemmda en þær gera 

kjötið óneitanlega ógirnilegra í augum neytenda (Lorenzo & Gómez, 2012) og kjötlitur er stór áhrifaþáttur 

þegar kemur að því hvaða kjöt neytendur velja að kaupa (Carpenter, Cornforth, & Whittier, 2001). 

 

2.4.3 Áferð 

Áferð kjöts ræðst í meginatriðum af fjórum þáttum: lengd vöðvaliða, umfangi prótein niðurbrots eftir 

slátrun og magni bandvefs og að hve miklu leyti hann er krosstengdur. Auk þess eru fitusprengdir vöðvar 

meyrari einfaldlega vegna þess að fita er meyrari en vöðvi (Warriss, 2010). Í rannsókn á elduðum 

folaldahryggvöðva mældist aukin meyrni með auknu hlutfalli fitu í kjöti. Niðurstöður sýndu hvorki fram á 

að munur væri á áferð milli folalda sem slátrað var 9 eða 12 mánaða né á milli kynja (Franco o.fl., 2011). 

Utanaðkomandi þættir geta einnig haft áhrif á áferð kjöts, bæði of mikil kæling strax eftir slátrun 

(kæliherping) og við eldun hjá neytendum. Raförvun kemur í veg fyrir kæliherpingu með því að framkalla 

vöðvasamdrátt og flýta náttúrulegu ferli sem á sér stað eftir slátrun. Við raförvun fellur sýrustig og vöðvar 

fara í dauðastirðnun fyrr en ella og hægt er að kæla skrokka hraðar (Warriss, 2010). Meðhöndlun 

neytenda, eldun og hversu lengi og við hvaða aðstæður kjöt er látið meyrna hefur mikil áhrif á áferð. 

Fáar rannsóknir hafa þó verið gerðar á hrossakjöti. (Franco o.fl., 2011).  

Þar sem nokkrir samverkandi þættir hafa áhrif á áferð eða meyrni kjöts getur verið flókið að mæla 

þann gæðaeiginleika með beinum hætti. Margs konar þrýsti- eða kraftpróf hafa verið þróuð og af þeim 

er Warner-Bratzler aðferðin, eða útfærslur af henni, mest notuð við mælingar á áferð kjöts. Við Warner-

Bratzler aðferð er skurðarblað með V laga gróp í miðju notað til að skera þvert á vöðvaþræði. Belew, 

Brooks, McKenna, & Savell (2003) rannsökuðu meyrni í elduðu nautakjöti með Warner-Bratzler aðferð 

og skilgreindu kjöt sem mjög meyrt ef þéttleiki mældist <3,2 kg. Franco o.fl. (2011) áferðarmældu eldað 
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folaldakjöt með Warner-Bratzler aðferð (hraði hnífs við skurð 3.33 mm/sek.). Niðurstöður þeirra gáfu 

þéttleika á bilinu 2,5–4,1 kg/sm2. Kjötið mátu þeir mjög meyrt.  

Einnig getur reynst gagnlegt að notast við skynmat. Í skynmati nema þátttakendur meyrni í samhengi 

við hvort kjötið sé safaríkt, tilfinninguna sem það gefur í munni og jafnvel bragð o.fl. (Warriss, 2010). 

 

2.4.4 Örverur 

Algengast er að skemmdir á matvælum verði af völdum örvera (Adams & Moss, 2008). Örverur eru nær 

eingöngu að finna á yfirborði kjötskrokka en vöðvar af nýslátraðri skepnu eru allt að því sótthreinir og 

líftala er undir 10 fjöldi/kg. Örveruflóra í hráu kjöti kemur frá dýrunum sjálfum, umhverfi, starfsfólki sem 

vinnur við slátrun, frá meðhöndlun og jafnvel fóðri. Frá dýrum er um að ræða örverur frá húð, klaufum, 

meltingar- og öndunarvegi (Hollustuvernd ríkisins-Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga, 2002). Hvert skref í 

slátrun og vinnslu getur verið smitstaður fyrir örverur en nýskorið yfirborð á kjöti er kjöraðstæður fyrir 

örveruvöxt (Blakistone, 1999; Adams & Moss, 2008). Örverufræðilegt ástand kjöts ákvarðast af flóknu 

samspili milli flórunnar sem lifandi dýr bera annars vegar og meðhöndlunar og hreinlætis við slátrun og 

vinnslu hins vegar (Hollustuvernd ríkisins-Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga, 2002). Örveruskemmdir geta 

verið sýnilegur vöxtur sem slím á yfirborði, breytingar á áferð en algengast er að sjá eða finna afurðir 

efnaskipta örvera s.s. gas, litabreytingar, fjölsykur, vonda lykt og óbragð. Áhrifaþættir á vöxt örvera eru 

pH, vatnsvirkni (aw), aðgengileg næringarefni og hitastig. Skemmdir ganga hraðar og verða fyrr í kjöti 

þar sem pH er hærra, vatnsvirkni há og nægt framboð næringarefna. Kjörhitastig örvera er mjög 

breytilegt eftir tegundum, svo og lægsta og hæsta hitastig sem þær geta lifað við (Adams & Moss, 2008). 

Skemmdir á kjöti sem geymt er í kæli þar sem aðgengi er að súrefni verða yfirleitt af völdum 

kuldaþolinna loftháðra örvera. Gram-neikvæðar staflaga örverur, svo sem Psudomonas spp., Moraxella 

og Acinetobacter, vaxa hratt við ofangreindar aðstæður og verða ráðandi í flóru skemmdarörvera. Einnig 

geta enteróbakteríur verið ráðandi ef hitastig er í kringum 10°C, sem og Brocothrix thermosphata sem 

veldur súrnun ef aðgengi að andrúmslofti er skert (Blakistone, 1999; Adams & Moss, 2008). Lofttæmdar 

eða loftskiptar umbúðir (sjá nánar kafla 2.5.3) breyta flóru örvera á kjöti, svo og tíma og eðli skemmda. 

Með útilokun súrefnis úr umbúðum eru vexti Pseudomonas settar skorður en á sama tíma eykst vöxtur 

gram-jákvæðra mjólkursýrubaktería (Gill, 2005; Adams & Moss, 2008). 

Samkvæmt vinnsluhandbók fyrir örverurannsóknir á matvælum og neysluvatni segir að þegar um 

kjötvöðva sé að ræða skuli, skoða líftölu (30°C), kuldaþolna líftölu (17°C og 7°C), saurkólígerla og 

Staphylococcus aureus. Viðbótarþættir eru Salmonella, sjúkdómsvaldandi E.coli (Enteróhemorrhagic 

Escherichia coli (EHEC)), Camphylobacter og pH. Þar að auki er mælt með því að skoða 

mjólkursýrubakteríur í kjötvöðvum í lofttæmdum eða loftskiptum umbúðum. Mælt er með skoðun á 

kólígerlum og Listeriu monocytogenis í niðurskornu kjötáleggi og öðrum unnum og soðnum kjötvörum í 

loftskiptum eða lofttæmdum umbúðum. (Hollustuvernd ríkisins-Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga, 2002). 

Rannsóknir á örverusmiti í hrossakjöti eru takmarkaðar en þær sem gerðar hafa verið hafa leitt í ljós 

að Y. Enterocolitica er tiltölulega algeng baktería í smásölu á meðan Campylobacter og Verotoxigenic 

E. coli (VTEC) er sjaldgæfar í hrossakjöti í og engar heimildir eru til um VTEC í smásölu. Escherichia 

coli O157:H7 hefur ekki fundist á hrossaskrokkum í rannsóknum. Listeria monocytogenes hefur verið 
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greind í hrossakjöts afurðum frá Marokkó, Brasilíu og Belgíu í 6–7% þeirra sýna sem rannsökuð voru. 

Salmonella smit hefur þónokkuð verið rannsakað á sláturskrokkum og í afurðum. Niðurstöður hafa bæði 

sýnt fram á að algengt og sjaldgæft sé að finna bakteríuna í hrossakjöti, allt eftir uppruna kjötsins (Gill, 

2005). 

Líftala við 30°C gefur ákveðna mynd af heildarfjölda örvera í kjöti þar sem flestar örverur sem menga 

kjöt og hægt er að rækta á almennum ræktunarætum fjölga sér við þetta hitasig. Kuldaþolin líftala við 

17°C og 7°C gefur mynd af heildarfjölda kuldaþolinna örvera og þar með vísbendingu um geymsluþol 

kjöts í kæli. Kólígerlar gefa til kynna mengun sem hvort tveggja getur komið frá innyflum dýra og manna 

og umhverfinu. Saurkólígerlar eiga fyrst og fremst uppruna að rekja til saurs manna og dýra. Salmonella 

og Camphylobacter, ásamt fleiri örverum sem eru sjúkdómsvaldandi í mönnum, má tengja beint eða 

óbeint við mengun af sauruppruna. Þessar tegundir eru oftast tengdar við fuglakjöt en finnast einnig í 

öðru kjöti. Þær eru oftast mældar ef grunur leikur á matarsýkingum eða mengun af sauruppruna. Listeria 

monocytogenis er einnig hættuleg baktería sem veldur matarsýkingum. Hún er algeng í hráum 

matvælum. Bakterían er mjög kuldaþolin og getur fjölgað sér við kældar aðstæður og getur því skapað 

hættu í hitameðhöndluðum kjötvörum sem hafa langt geymsluþol í kæli. Beint samband er á milli góðs 

hreinlætis, réttrar vinnslumeðferðar í sláturhúsum og kjötvinnslum og lágrar tíðni bakteríunnar í unnum 

kjötvörum. Mjólkursýrugerlar verða oftast ríkjandi í kjöti og kjötafurðum sem geymdar eru í lofttæmdum 

eða loftskiptum umbúðum. Ger- og myglusveppir valda yfirleitt ekki skemmdum í fersku kjöti en geta 

verið í óeðlilegu magni í súrmat. Viðmiðunargildi sem Matvælastofnun gefur út fyrir nokkar tegundir 

örvera í kjötvörum má sjá í töflu 1 (Hollustuvernd ríkisins-Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga, 2002). 

 

Tafla 1. Viðmiðunarmörk fyrir örverurannsóknir í kjötvörum.  

Mæliþáttur Eining Viðmiðunargildi* Sýnatökuáætlun 

  M M n C 

Líftala við 30°C g 1 x 106 1 x 107 5 2 

Kólígerlar g 1 x 102 1 x 103 5 2 

L. monocytogenis 25 g Ekki til staðar Ekki til staðar 5 0 

Salmonella 25 g Ekki til staðar Ekki til staðar 5 0 

Mjólkursýrubakteríur g 1 x 107 1 x 108 5 2 

*m eru neðri mörk og M eru efri mörk. Örverufjöldi lægri en m telst eðlilegur, fjöldi milli m og M getur 
bent til ófullnægjandi ástands og fjöldi yfir M gefur til kynna slæmt örverufræðilegt ástand (Hollustuvernd 
ríkisins-Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga, 2002). 

 

2.5 Geymsluþol, umbúðir og pökkunaraðferðir 

Geymsluþol matvæla má skilgreina sem tíma frá pökkun til síðasta neysludags eða á meðan eiginleikar 

vörunnar s.s. útlit, bragð, litur og næringargildi eru viðunandi fyrir neytendur. Hægt er að greina á milli 

hefðbundins geymsluþols á kjöti og geymsluþols litar. Þá er átt við þann tíma sem hægt er að geyma 

kjöt til sýnis í kæli áður en óæskileg litabreyting á sér stað (Lorenzo & Gómez, 2012). Litur er ráðandi 

þáttur við val á umbúðum og pökkunaraðferð fyrir rautt kjöt (Blakistone, 1999).  

Það hversu langan tíma það tekur matvæli að verða óhæft til neyslu veltur á flóknu samspili milli innri 

og ytri áhrifaþátta (Church, 1993). Dæmi um áhrifaþætti eru gefin í töflu 2.  
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Tafla 2. Innri og ytri þættir sem hafa áhrif á geymsluþol  

Innri þættir  

einkenni vöru  

Sýrustig (pH)  

Vatnsvirkni (aw)  

Örverusmit í upphafi  

Þróun og vöxtur örveruflóru  

Aðgengileg næringarefni (t.d. styrkur 
glúkósa) 

 

 

Afoxunarvirkini (Eh)  

Náttúruleg hamlandi efni 

Meðhöndlun hráefnis 

Samsetning og innihald matvæla 

Líffræðileg bygging 

Örverugró 
 

Ytri þættir 

áhrif frá umhverfi 

Hitastig  

Gastegundir í umhverfi  

Pakkningar  

Rakastig  

Ljós  
Vinnsluferill (t.d hitameðferð, eldunaraðferð, 
verkun) 

Venjur kaupanda 

Meðhöndlun smásala 

Góðir framleiðsluhættir og hreinlæti 

 
 

 

(Blakistone, 1999; Adams & Moss, 2008) 

 

Megintilgangur umbúða utan um ferskt kjöt er að fresta skemmdum, draga úr þyngdartapi og tryggja 

eftirsóknarverðan rauðan kjötlit í gegnum flutningsleið og sölu, alla leið til neytenda (Kerry, O’grady, & 

Hogan, 2006; Warriss, 2010). Skemmdir sem koma má í veg fyrir eða fresta með pakkningum verða 

vegna smits á óhreinindum, örverum, sníkjudýrum eða eiturefnum. Annað gildir ef örverusmit er til staðar 

í kjöti en umbúðir hafa lítil áhrif á vöxt þeirra nema annar áhrifaþáttur komi þar til, t.d. kæling (Heinz & 

Hautzinger, 2007).  

 

2.5.1 Kæling 

Allt frá fornöld hefur kæling verið notuð við geymslu og varðveislu matvæla. Skemmdir á matvælum má 

yfirleitt rekja til efnahvarfa sem verða fyrir tilstilli örverusmits eða ensíma í matvörunni. Flest efnahvörf 

eru hitastigsháð og við það að lækka hitastig má draga úr tíðni þeirra (Adams & Moss, 2008; Warriss, 

2010). Af því leiðir að auka má geymsluþol margra matvæla með kælingu. Jafnvel litlar breytingar á 

hitastigi geta haft afgerandi áhrif á geymsluþol, sérstaklega við lágt hitastig (Adams & Moss, 2008). 

Frysting er ein árangursríkasta tækni sem völ er á við geymslu á matvælum yfir lengra tímabil, bæði 

þegar kemur að varðveislu næringarefna og til að hindra vöxt örvera. Frysting hefur þó líka sína ókosti, 

til að mynda hefur hún neikvæð áhrif á gæði matvæla (Damodaran o.fl., 2007). 

Mikil vakning hefur orðið á undanförnum árum meðal neytenda þegar kemur að matvælaöryggi, 

aukefnum í matvælum, merkingum og fleiru sem snýr að matarræði. Krafan um ferskar og heilnæmar 

hágæðavörur hefur leitt af sér miklar breytingar á vöruframboði matvöruverslana þar sem gríðarleg 

aukningu hefur orðið á framboði á kældri ferskvöru (Parry, 1993). Til kældra ferskvara flokkast öll þau 

matvæli sem geymd eru rétt fyrir ofan frostmark sitt, að jafnaði á bilinu 0–5°C en matvæli byrja að frjósa 
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við –0,5 til –3°C. Gott dæmi um kælda ferskvöru sem stórfelld aukning hefur orðið á í sölu undanfarin ár 

er ferskt kjöt (Adams 2008). Kjöt frýs að jafnaði við –1,5°C. Við kældar aðstæður á súrefni greiðari leið 

gegnum vefi sem leiðir til þess að MbO2 lagið verður hlutfallslega þykkra og gefur kjöti eftirsóknarverðan 

lit (Warriss, 2010). 

Þrjár meginástæður eru fyrir miklum uppgangi í verslun með ferskvöru. Fyrst ber að nefna skipulag 

og innviði innan framleiðsluferla matvæla sem gera það mögulegt að viðhalda lágu hitastigi alla leið frá 

framleiðenda til neytenda. Annað er eftirspurn neytenda eftir ferskum matvælum sem einfalt er að 

matreiða án þess að þurfa að kaupa inn daglega og í þriðja lagi eru það markmið matvælaframleiðenda 

um að auka virði framleiðslu sinnar (Adams & Moss, 2008).  

Líkt og áður hefur verið komið inn á er geymsluþol kjöts í viðurvist andrúmslofts takmarkað. Fyrir því 

eru tvær meginorsakir, efnafræðileg áhrif frá súrefni í andrúmsloftinu og vöxtur loftháðra skemmdar 

örvera. Kæling hægir óneitanlega á óæskilegum breytingum á matvælum en lengir ekki alltaf geymsluþol 

þeirra nægilega til að þau standist kröfur um útlit þann tíma sem þau eru í smásölu (Parry, 1993). 

Samhliða söluaukningu á kældum vörum hefur þróun á lofttæmdum og loftskiptum umbúðum fyrir 

matvæli verið hröð síðustu áratugi. Þessar aðferðir geta tafið hnignun gæða og lengt geymsluþol 

verulega (Parry, 1993; McMillin, 2008; Fernandes o.fl., 2014). Rannsókn framkvæmd í Brasilíu þar sem 

lambakjöt var geymt í lofttæmdum og loftskiptum umbúðum í kæli (1 ± 1°C), sýndi t.d. fram á stöðugleika 

gæða í 28 daga (Fernandes o.fl., 2014).  

 

2.5.2 Umbúðir 

Margar gerðir umbúða hafa verið þróaðar til að viðhalda gæðum og eftirsóknarverðum eiginleikum 

matvæla bæði við geymslu og í smásölu. Dæmi um slíkar umbúðir eru gler, málmar, pappír og plast. 

Eiginleikar plasts nýtast vel við pökkun matvæla (McMillin, 2008) og plastfilmur eða þynnur eru mest 

notaðar við pökkun á kjöti. Umbúðir þurfa að vera sveigjanlegar, sterkar, léttar, lyktarlausar, ódýrar, 

lausar við eiturefni, auðveldar í endurvinnslu, þola vel hitasveiflur og hafa getu til að lokast og hátt þol 

gegn gasi. Filmur eru ýmist einfaldar eða marglaga, allt eftir notkun (Heinz & Hautzinger, 2007; McMillin, 

2008). Efni sem notuð eru í umbúðarfilmur fyrir kjöt eru valin eftir gegndræpi súrefnis og vatnsgufu og 

þau algengustu eru talin upp í töflu 3.  
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Tafla 3. Algengustu plastefni sem notuð eru í umbúðir fyrir kjöt.  

Efni Eiginleiki Gegndræpi 

  Súrefni Vatnsgufa 

Polyethylene (PE) Sterkt + (frekar gegndræpt) - (frekar þétt) 

Polypropylene (PP) Gegnsætt  + – 

Polyvinyl cloride (PVC) Mjúkt + – 

Polyester (PET) Formfast ±  – 

Polyanide (PA) Gegnsætt – + 

Polyvinylidene chloride (PVdc) Sterkt – – 

Ethylenvinyl alcohol (EVOH)  – + 

Polustyrene (PS) Formfast + ±  

Ethylene vinyl acetate (EVA) Þanþol + ±  

(Heinz & Hautzinger, 2007; McMillin, 2008) 

 

Einfaldar filmur eru mest notaðar til að vefja utan um kjöt, allt frá bitum upp í heila skrokka. Þessar 

filmur eru yfirleitt sjálflímandi og loða saman þar sem þær skarast og veita því góða vörn gegn 

utanaðkomandi smiti og hamla uppgufun að einhverju leyti. PE, PA, PVC og PP eru dæmi um góðar 

sjálflímandi filmur. Einfaldar filmur eru mikið notaðar fyrir kjöt sem geyma á í frysti. Filmur sem strekktar 

eru þétt yfir yfirborð hindra vökvatap sem verður þegar ópakkaðar vörur eru frystar og koma í veg fyrir 

frostbruna. PA og PE eru filmur sem þola frost vel. Filmur sem eru mjög gegndræpar fyrir súrefni PE og 

PVC) eru notaðar til að pakka rauðu kjöti í smásölu til að stuðla að rauðum lit (Heinz & Hautzinger, 

2007). Einfaldar filmur bera sjaldan alla þá eiginleika sem verið er að sækjast eftir og því eru framleiddar 

marglaga filmur. Þá eru filmur með lítið gegndræpi yfirleitt settar saman í marglaga filmur til að mynda 

hátt þol gegn súrefni og vatnsgufu (McMillin, 2008).  

 

2.5.3 Pökkunaraðferðir 

Lofttæmdar umbúðir 

Um lofttæmdar umbúðir er að ræða þegar allt andrúmsloft er fjarlægt úr umbúðum áður en þeim er 

lokað. Marglaga filmur eru notaðar í lofttæmdar umbúðir. Með því að pakka matvælum í lofttæmdar 

umbúðir má fresta skemmdum af völdum súrefnis. Dæmi um marglaga filmu sem notuð er í lofttæmdar 

umbúðir er PET/PA/EVOH/PO. Oft eru stórar einingar af kjöti settar í umbúðir sem látnar eru skreppa 

saman með því að komast í snertingu við 80°C heitt vatn og mynda þéttar pakkningar (Heinz & 

Hautzinger, 2007). Kjöt er gjarnan flutt til smásala í þannig umbúðum sem síðan eru opnaðar og kjötið 

hlutað fekar niður og unnið áður en því er endurpakkað fyrir neytendur í box með PVC eða PET filmu 

(McMillin, 2008).  

 

Loftskiptar umbúðir 

Þegar um er að ræða loftskiptar umbúðir eða gaspökkun er andrúmsloft í kringum matvöru fjarlægt og í 

staðinn sett ákjósanleg lofttegund eða gasblanda áður en umbúðum er lokað (Blakistone, 1999). Við 

gaspökkun á kjöti er yfirleitt notast við lofttegundir sem er að finna í andrúmsloftinu. Hefðbundin 
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samseting lofttegunda í andrúmslofti er 78% köfnunarefni, 21% súrefni og minna en af 1% koltvíoxíði 

og argon (Church, 1993). Með því að breyta samsetningu lofttegunda í pakkningum matvæla á þann 

hátt að hlutfall súrefnis er minnkað en hlutföll köfnunarefnis og eða koltvíoxíðs aukið á móti hefur verið 

hægt að auka verulega geymsluþol viðkvæmra matvæla í kæli. Rotvarnareiginleikar koltvíoxíðs hafa 

lengi verið þekktir en það var fyrst um og eftir 1920 sem fyrstu rannsóknir tengdar því voru gerðar. Það 

var svo á áttunda áratugnum sem gaspakkaðar vörur, svipaðar þeim sem við þekkjum í dag, komu á 

markað (Parry, 1993). 

 

2.5.4 Gastegundir 

Fjórar lofttegundir eru mest notaðar við gaspökkun á rauðu kjöti vegna eiginleika þeirra. Þær eru súrefni 

(O2), koltvíoxíð (CO2), köfnunarefni (N2) og kolmónoxíð (CO). 

 

Súrefni (O2) 

O2 er afar mikilvæg lofttegund þegar kemur að pökkun matvæla. O2 tekur þátt í ensímhvörfum og er 

nauðsynlegt loftháðum skemmdarörverum. Einnig stuðlar það að súrefnismettun Mb í vöðvavef og oxun 

fitu og annarra viðkvæmra efnasambanda, s.s. vítamína og bragðefna (Parry, 1993). Af þeim ástæðum 

er O2 annaðhvort fjarlægt alveg úr loftskiptum umbúðum eða hlutfall þess haft eins lágt og mögulegt er 

í heildsölupakkningum. Undantekingin er þegar O2 er þörf en það er t.d. notað í háum styrkleika við 

pökkun á rauðu kjöti til að viðhalda lit í smásölu (Parry, 1993; Ohlsson & Bengtsson, 2002). Lágt hlutfall 

O2 veldur fljótt litabreytingum í fersku kjöti og ef styrkleiki þess er undir 0,5% veldur það óæskilegum 

brúnum lit (Church, 1993; Arvanitoyannis & Stratakos, 2012). Aftur á móti getur hátt hlutfall O2 í 

gasblöndum líka haft neikvæð áhrif á kjötgæði og veldur oxun á fitu sem leiðir til þráabragðs og lyktar. 

Einnig getur hátt hlutfall O2 valdið krosstengingu milli sameinda sem veldur því að kjöt verður bæði 

minna safaríkt og seigara. Fleiri neikvæð áhrif eru lægra næringargildi kjöts vegna taps á nauðsynlegum 

amínósýrum og það dregur auk þess úr meltanleika (Arvanitoyannis & Stratakos, 2012).  

O2 hefur áhrif á flóru örvera á kjötvörum. Almennt eykur O2 vöxt loftháðra örvera og hindrar vöxt 

loftfælinna en hins vegar er næmi loftfælinna örvera fyrir O2 mjög breytilegt (Church, 1993). 

 

Koltvíoxíð (CO2) 

CO2 frásogast auðveldlega í kjöti. Upptaka þess er háð hitastigi, sýrustigi, vatns- og fituinnihaldi svo og 

yfirborðsflatarmáli kjötsins, magni kjöts, hlutfalli kjöts á móti gasi og hlutþrýstingi CO2. CO2 hefur öflug 

hindrandi áhrif á vöxt örvera og er því oft notað í gaspökkun á ferskum kjötvörum (Arvanitoyannis & 

Stratakos, 2012). Lofttegundin er sérstaklega virk gegn gram-neikvæðum, loftháðum skemmdar 

örverum, t.d. Pseudomonas tegundum sem valda óbragði og spilla kjötlit (Parry, 1993). Helstu 

áhrifaþættir eru styrkur CO2 í gasblöndum, upphaflegt bakteríusmit og hitastig á geymslutíma. Hitastig 

er afar mikilvægur þáttur vegna þess að leysni CO2 í vöðvavef er hitastigsháð. Hamlandi áhrif aukast 

við lágt hitastig jafnhliða aukinni leysni (Arvanitoyannis & Stratakos, 2012). Visst magn af CO2 þarf að 

vera uppleyst í vöðva til að hindra vöxt örvera með fullnægjandi hætti, nánar tiltekið þarf rúmmál gass 
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að vera að minnsta kosti tvöfalt meira en rúmmál kjötsins (Ohlsson & Bengtsson, 2002; McMillin, 2008). 

Þótt ástæðan fyrir hindrun CO2 á örveruvexti sé ekki fullkomlega ljós (Parry, 1993) veldur gasið 

framlengingu á vaxtarfasa og dregur úr vaxtarhraða á lógarytmísku vaxtaskeiði örvera. Fjórar 

hugsanlegar virkni leiðir gassins hafa verið skýrðar. Fyrst ber að nefna að gasið fer í gegnum 

frumuhimnur örvera og breytir pH innan frumunnar sem leiðir til breytinga í efnaskiptum innan hennar. 

Önnur möguleg skýring á hamlandi áhrifum CO2 er umbreytinginn sem verður á virkni frumuhimna og 

nær til frásogs og upptöku næringarefna hjá örverum. Í þriðja lagi hefur gastegundin bein áhrif á ensím, 

dregur úr hraða efnahvarfa þeirra og breytingar verða á eðlis- og efnafræðilegum eiginleikum próteina. 

Jafnframt getur það hindrað vöxt örvera að koltvíoxíð leysist upp í vatnsfasa vöðva og lækkar pH 

(Ohlsson & Bengtsson, 2002; Arvanitoyannis & Stratakos, 2012). Hamlandi áhrif ná þó ekki til vaxtar 

gerfruma auk þess sem vöxtur mjólkursýrubaktería eykst þar sem styrkur CO2 er hár og styrkur O2 lágur 

(Parry, 1993). 

Þrátt fyrir að hár styrkur koltvíoxíðs geti verið afar gagnlegur til að hindra vöxt ýmissa örvera fylgja 

honum líka ókostir. Fiturík matvæli líkt og kjöt geta tekið upp mikið magn af koltvíoxíði sem getur orðið 

til þess að umbúðir falla saman og því þarf að huga vel að hlutfalli milli gass og kjöts í pakkningu 

(Ohlsson & Bengtsson, 2002). Þegar gasið gengur inn í vöðva lækkar það pH nægilega mikið til að 

veikja getuna til að halda í vatn og vökvatap verður í pakkningu (Parry, 1993). Annað vandamál sem 

rekja má til hás styrks koltvíoxíðs í gaspökkun er litabreytingar en kjöt dökknar vegna myndunar MMb 

(Arvanitoyannis & Stratakos, 2012). 

 

Köfnunarefni (N2) 

N2 hefur lága leysni í vatni og fitu og því eru áhrif þess á efnaskipti í kjöti hverfandi. Auk þess er 

lofttegundin bragðlaus. N2 hefur verið notað sem uppfylling til að koma í veg fyrir að umbúðir með gasi 

falli saman. Það virkar því mjög vel með koltvíoxíði, sérstaklega í heildsölupakkningum og stuðlar að því 

að koltvíoxíð hafi fulla virkni án þess að umbúðir falli saman. N2 er einnig notað í staðinn fyrir O2 en 

þannig má koma í veg fyrir vöxt loftháðra örvera, fresta oxun og koma í veg fyrir þránun fitu (Ohlsson & 

Bengtsson, 2002; Arvanitoyannis & Stratakos, 2012). Notkun lofttegundarinnar í gaspakkningum getur 

aftur á móti skapað súrefnissnauðar aðstæður sem eru loftfælnum og loftþolnum mjólkursýrubakteríum 

hagstæðar (McMillin, 2008). Pökkun ákveðinna matvæla í hreint N2 getur lengt geymsluþol með því að 

koma í veg fyrir efnahvörf sem krefjast O2 og leiða til taps á bragðefnum (Arvanitoyannis & Stratakos, 

2012). 

 

Kolmónoxíð (CO) 

CO er eitruð lofttegund sem stundum er notuð við gaspökkun á kjöti fyrir smásölu. Gastegundin er 

sérstaklega áhrifarík þegar viðhalda á fagur rauðum lit á fersku kjöti (Parry, 1993). Ástæða þess er að 

Mb hefur sterka sækni í kolmónoxíð sem myndar karboxýmýóglóbíni (MbCO) og veldur rauðum kjötlit á 

yfirborði kjöts (Arvanitoyannis & Stratakos, 2012). MbCO er stöðugra en MbO2 og minni líkur eru á að 

það oxist yfir í MMb (Parry, 1993). Kjöt er ýmist látið komast í snertingu við gasið áður en því er pakkað 

eða gasinu er dælt í umbúðir í mjög litlu magni (McMillin, 2008). Lofttegundin gagnast einnig til að hindra 
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örveruvöxt og þar af leiðandi lengja geymsluþol. Notkun CO er ekki leyfð í Evrópusambandinu en það 

er talið öruggt og leyft við gaspökkun í Bandaríkjunum í styrkleika upp að 0,4% sem nægir til að ná fram 

eftirsóknarverðum rauðum lit (Arvanitoyannis & Stratakos, 2012). 

 

2.5.5 Gasblöndur 

Sú gasblanda sem mest er notuð við gaspökkun á fersku rauðu kjöti í smásölu er 80% O2 á móti 20% 

CO2. Hár hlutþrýstingur O2 viðheldur litarefni á formi MbO2 sem gefur stöðugan rauðan lit á kjöti en getur 

einnig valdið oxunaráhrifum (Church, 1993; McMillin, 2008) á fitu og próteini og því neikvæðum áhrifum 

á gæði (Lorenzo & Gómez, 2012). Styrkur CO2 í gasblöndu þarf að vera yfir 15% til koma í veg fyrir vöxt 

örvera og 20–30% CO2 stuðlar að lengdu geymsluþoli (McMillin, 2008). Í tilraun þar sem folaldakjöti var 

pakkað í mismunandi gasblöndur kom í ljós að minni vöxtur heildargerla, gers og myglu, Pseudomonas 

spp. og enteróbaktería var í gasblöndu þar sem CO2 var 70% á móti O2 miðað við 20% CO2 á móti O2 

(Lorenzo & Gómez, 2012). Ef styrkur CO2 er yfir 40% gengur gasið inn í vöðvavefinn sem getur haft þær 

afleiðingar að umbúðir falla saman (McMillin, 2008). Fernandes o.fl. (2014) telja að kjöt sem geymt er í 

umbúðum þar sem O2 er útilokað henti vel heildsölum og stórkaupendum líkt og veitingastöðum og 

mötuneytum þar sem öryggi og bragðgæði skipta meira máli en litur. Í þeim tilvikum sér neytandinn kjötið 

ekki fyrr en búið er að meðhöndla það frekar. 

 

2.6 Markmið verkefnisins 

Markmið verkefnisins var að kanna áhrif umbúða, lofttegunda og kælingar á geymsluþol fersks 

folaldakjöts. Tilgangurinn var að kanna möguleika á að nýta gaspökkunartækni við pökkun á folaldakjöti. 

Örveru-, efna- og eðlisfræðilegum mælingum var beitt ásamt skynmati til að mæla gæði kjötsins. Megin 

gæðaþættir sem lagt var mat á eru sýrustig, efnainnihald, oxun fitu, áferð, suðuheimtur, litur og vöxtur 

örvera.   
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3 Efni og aðferðir 

 

3.1 Tilraunaskipulag 

Uppsetningu tilraunarinnar má sjá á mynd 6. 

 

 

Mynd 6. Tilraunaskipulag. 

 

Folöldunum sem notuð voru í tilraunina var slátrað í Sláturhúsi KVH á Hvammstanga í kringum 

áramótin 2014–2015, nánar tiltekið 1. desember, 5. janúar og 12. janúar. Allir skrokkarnir sem notaðir 

voru í tilraunina flokkuðust í Fo IA, eða 4 til 12 mánaða folöld með góða vöðvafyllingu og þykkt fitu undir 

20 mm. Í öllum tilvikum voru skrokkarnir látnir hanga yfir nótt í kæli eftir slátrun (sjá viðauka 1), síðan 

hlutaðir niður, úrbeinaðir og hryggvöðvinn (Musculus longissimus dorsi) beggja vegna tekinn frá. Við 

úrbeiningu í vinnslu var hryggvöðinn látinn halda áföstum yfirborðsenda af mjaðmasteik en öll fita, 

þykkar himnur, brjósk og bein eru fjarlægð (mynd 7). 

 

  

Mynd 7. Úrbeinaðir og snyrtir hryggvöðvar af folaldi. 
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Hryggvöðvarnir voru að lokum hlutaðir niður í u.þ.b. 600 gramma bita og hverjum og einum var 

vafið inn í rakadrægan klút. Bitarnir voru því næst settir í loftþétta poka og pakkað með 

gaspökkunartækni í loftskiptar umbúðir. Pökkun fór fram 2. desember 2014, 6. janúar og 13. janúar 

2015. 

 

3.2 Undirbúningur sýna 

Rakadrægum klútum (PE, Fabricell International, Wiri, Nýja Sjáland) að stærð u.þ.b. 50x25 sm var vafið 

utan um kjötbitana til að koma í veg fyrir að safi úr kjötinu lægi á yfirborði þess. Notast var við sérstaka 

marglaga plastpoka (R.Bayer, Veitsbronn, Þýskaland) með hátt þol gegn gasi til að koma í veg fyrir 

innstreymi súrefnis og útstreymi koltvíoxíðs úr umbúðum (mynd 8). Pokarnir hafa límlag sem tryggir 

örugga lokun og eru einnig sérstaklega styrktir til að þola pökkun á kjöti með beinum (viðauki 2).  

 

 

Mynd 8. Loftþéttur plastpoki, rakadrægur klútur og biti af folaldavöðva fyrir pökkun. 

 

Notast var við þrjár mismunandi gerðir af gasi eða gasblöndum sem ætlaðar eru til nota í matvælaiðnaði 

og fengnar voru frá Ísaga hf/AGA (tafla 4). 

 

Tafla 4. Tegundir og hlutföll gastegunda í gasblöndum 

Númer Gasblöndur og hlutföll Stutt heiti  

Gas 1 100% koltvíoxíð (CO2)  100% CO2   

Gas 2 50% koltvíoxíð (CO2) + 50% köfnunarefni (N2) CO2/N2  

Gas 3 25% koltvíoxíð (CO2) + 75% súrefni (O2) CO2/O2  
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Pakkningarnar voru lofttæmdar, fylltar af ákjósanlegum gastegundum og innsiglaðar í 

gaspökkunarvél (Securepack 15.4S, Securefresh Pacific Ltd. Auckland, Nýja Sjáland) með eftirfarandi 

stillingum: innsiglað með 74 amper, gasþrýstingur 65 og loftþrýstingur 83. Fjórum pakkningum var 

pakkað samtímis og hlutfallslega mikið gas fór í pakkningar miðað við magn kjöts eða um 0,75 l. (mynd 

9). 

 

 

Mynd 9. Gaspökkunarvél (a) og sýni merkt eftir pökkun (b) 

 

3.2.1  Geymsla og sýnataka 

Pakkningunum var komið fyrir í pappakössum (54x40x13 sm) sem raðað var á bretti inni í frystigámi. 

Fjórar pakkningar voru settar í hvern kassa vegna hentugleika við sýnatöku á geymslutímanum. Ekki 

var þörf á að loka og stafla kössunum við framkvæmd tilraunarinnar vegna þess að nægt pláss var fyrir 

hendi. Frystigámurinn var stilltur á -1°C og fylgst var nákvæmlega með hitastigi og hugsanlegum 

hitasveiflum á geymslutímanum með átta hitasíritum (Micro-T DS1922L, NexSens Technology, Dayton, 

OH, BNA) (mynd 10). Síritarnir mældu hitastig á hálftíma fresti, nákvæmni þeirra er ± 0,5°C og upplausn 

0,0625°C. Hitasíritarnir eru gerðir til mælinga á hitastigi á bilinu –40 upp í 85 °C.  

 

 

Mynd 10. Hitasíritar. 

 

Núllpunktur (T0) geymsluþolstilraunarinnar var markaður tveimur dögum eftir að kjötinu var pakkað 

með efna- og eðlisfræðilegum mælingum, mælingum á vexti örvera og skynmati. Gerðar voru mælingar 

eftir að kjötið hafði verið þrjár vikur í geymslu, síðan aftur eftir fimm vikur og síðan vikulega eftir það eða 

eftir sex, sjö og átta vikur. Því voru sex sýnatöku punktar á hverri meðhöndlun (mynd 6). Allir mæliþættir 
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voru metnir í hverri sýnatöku auk þess sem fjórar endurtekningar voru gerðar fyrir hverja meðhöndlun í 

öllum sýnatökum. 

Frystigámurinn var staðsettur rétt fyrir utan rannsóknarstofu Iceprotein þar sem mælingar fóru fram. 

Því var hægt að flytja sýni hratt og örugglega án utanaðkomandi áhrifa, t.d. breytinga á hitastigi eða 

hnjasks.  

 

3.3 Mælingar á eðlis- og efnafræðilegum þáttum 

 

3.3.1 Gasmæling 

Styrkur súrefnis og koltvíoxíðs var mældur í öllum pakkningum á geymslutímanum með O2/CO2 gasmæli 

(Check Point, Dansensor, Danmörk), nákvæmni ± 0,25% fyrir O2 og ± 2% fyrir CO2. Gasmæling var 

framkvæmd áður en pakkningar voru opnaðar til að kanna styrkleika gastegunda, þróun þeirra á 

geymslutímanum og hugsanlegar súrefnisleifar.  

 

3.3.2 Hitastig og sýrustig (pH)  

Hitastig og sýrustig var mælt með því að stinga sambyggðum stungumæli (Testo 205, Lenzkirch, 

Þýskaland) um 4 sm beint í vöðva. Mælirinn leiðréttir sjálfkrafa sýrustig út frá hitastigi. Mælingar voru 

bæði gerðar fyrir pökkun á sláturhúsinu og um leið og pakkningar höfðu verið opnaðar. 

 

3.3.3 Efnagreining  

Við greiningu á efnasamsetningu kjötsins, þ.e. prótein-, kollagen-, fitu-, vatns- og saltinnihaldi, var notast 

við Foodscan Meat Analyser efnagreiningartæki (Foss Electric A/S, Hillerød, Danmörk) sem byggir á 

NIR (near infrared) mælingu. Kjötið var hakkað í hakkara (Retsch GM 300 GmbH, Haan, Þýskaland) á 

2000 snúningum á mín í 15 sek.. Síðan voru um 200 g af sýni sett á sýna disk (13,5 sm í þvermál) og í 

efnagreiningartækið sem stillt var á „meat calibrations“ (viðauki 3). Niðurstöður voru gefnar sem g/100g. 

 

3.3.4 Oxun fitu  

Fylgst var með þránun fitu með TBA-prófi þar sem annars stigs myndefni oxunar eru mæld. Eitt g af 

hökkuðu sýni var sett í tilraunaglas ásamt 6 mL af útdráttarlausn (7,5% trikórediksýra (Sigma-Aldrich 

Chemie GmbH, Taufkirchen, Þýskaland) í eimuðu vatni með viðbættu 0,1% própýlgallati (Sigma-Aldrich) 

og 0,1% EDTA (ethylenedimainetetraacetic acid) (Sigma-Aldrich). Sýni og úrdráttarlausn var blandað 

saman í vortexi (Genius 3, IKA, Staufen, Þýskaland) Næst var 1 mL af tæru ofanfloti tekinn úr 

tilraunaglasinu og hvarfaður með 1 mL TBA hvarflausn (0,02 M (2,338g/L) TBA (thiobarbituric acid 

(Sigma-Aldrich)) í eimuðu vatni). Þá var sýnið sett í hitaskáp við 100°C í 40 mín. Eftir að sýnin höfðu 
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verið kæld í u.þ.b 10 mín í köldu vatnsbaði voru 200 μL pípetteraðir á 96-well UV míkróplötur (Nunc, 

Roskilde, Danmörk) í tvísýni. 

Eitt helsta myndefnið við oxun fitu er malonaldehýð (MDA). Þetta myndefni hvarfast við TBA og 

myndar bleikt litarefni sem hægt er að mæla með ljósgleypnimæli. Ljósgleypni var mæld með Multiscan 

FC-ljósgleypnimæli (Thermo Scientific, Hvidovre, Danmörk) við 530 nm. 

MDA-frumstaðall (TEP (1,1,3,3 tetraethoxypropane) var útbúinn í styrknum 1 µmól malonaldehýð/mL 

eimað vatn. MDA-vinnustaðall var gerður með því að þynna MDA-frumstaðal hundraðfalt. Síðan voru 

lausnir útbúnar samkvæmt töflu 5 og ljósgleypni mæld. 

 

Tafla 5. Niðurstöður ljósgleypnimælinga á MDA vinnustaðli. 

Sýni 
nr. 

TBA-
hvarflausn 

(mL) 

Eimað 
vatn (mL) 

MDA 
vinnustaðall 

(mL) 

Malonaldehýð 
(µmól) 

Ljósgleypni 

Blankur 5 5 0 0 0,0036 
1. 5 0 5 0,05 0,0794 
2. 5 1 4 0,04 0,0614 
3. 5 2 3 0,03 0,0439 
4. 5 3 2 0,02 0,0267 
5. 5 4 1 0,01 0,0151 

 

Lausnir (tafla 5) voru hitaðar og meðhöndlaðar líkt og líst var hér að ofan fyrir sýni. Niðurstöður 

ljósgleypnimælingar á móti MDA (µmól) sýna línulegt samband eða staðalkúrfu malonaldehýða. Besta 

lína gegnum staðalkúrfuna gefur jöfnu sem notuð var til að reikna út µmól malonaldehýð með því að 

setja ljósgleypni sýnis sem x (ljósgleypni+0,0034)/15293) (Mynd 11). 

 

 

 

Mynd 11. Besta lína gegnum staðalkúrfu malonaldehýða. 

 

TBA-gildi var loks reiknað út frá staðalkúrfu malonaldehýða og niðurstöður voru gefnar sem mg 

af malonaldehýði á hvert kg af kjötsýni.  
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(
(µ𝑚ó𝑙 𝑚𝑎𝑙𝑜𝑛𝑎𝑙𝑑𝑒ℎýð(∗) × 6𝑚𝐿(ú𝑟𝑑𝑟á𝑡𝑡𝑎𝑟𝑙𝑎𝑢𝑠𝑛) × 1000𝑔)

(1𝑚𝐿 (ℎ𝑣𝑎𝑟𝑓𝑙𝑎𝑢𝑠𝑛) × 1𝑔(𝑚𝑎𝑔𝑛 𝑠ý𝑛𝑖𝑠))
)/1000 

(*) Staðalkúrfa malonaldehýðs. 

 

3.3.5 Áferðarmæling 

Áferðarmæling var framkvæmd á hráum sýnum. Notast var við TA-XT plus-áferðarmæli (Stable Micro 

System, Surrey, Bretland) með Warner-Bratzler skurðarblaði sem hefur V-laga gróp í miðju. Hraði hnífs 

við skurð var 1,5 mm/sek. og kveikt var á afli (e. trigger force) við 5,0 g. Sívalir bitar, 5 sm langir og 1 

sm á kant, voru skornir úr hverjum vöðva. Bitarnir voru skornir sem næst því að vöðvaþræðirnir lægju 

eftir lengdinni því þá sker áferðarmælirinn þvert á vöðvaþræðina við mælingu (mynd 12). 

 

 
 

Mynd 12. Áferðarmæling á kjötbita með Warner-Bratzler skurðarblaði 

 

Þrjár endurtekningar voru gerðar við mælingu á hverjum vöðva og var hitastig þeirra um 12°C ± 2°C 

þegar áferðarmæling var framkvæmd. Niðurstöður eru sýndar sem hámarkskraftur í mótstöðu kjöts eða 

þéttleiki (kg) og stífni á flatarmál (kg/sm2). 

 

3.3.6 Suðuheimtur 

Suðuheimtur voru metnar út frá vökvatapi við eldun. Teningslaga 50 g biti var skorinn af hverjum vöðva. 

Bitinn var vigtaður hrár og síðan eldaður í 11 mín við 98°C í gufuofni (Convostar, Convotherm, 

Elektrogeräte GmbH, Eglfing, Þýskaland). Eftir eldun voru bitarnir látnir kólna niður að stofuhita áður en 

þeir voru vigtaðir aftur. Suðuheimtur voru reiknaðar með því að deila þyngd á elduðu sýni með þyngd 

sýnis fyrir eldun. 
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𝑆𝑢ð𝑢ℎ𝑒𝑖𝑚𝑡𝑢𝑟 =
𝑔 𝑒𝑙𝑑𝑎ð 𝑠ý𝑛𝑖

𝑔 ℎ𝑟á𝑡𝑡 𝑠ý𝑛𝑖 
× 100 [%] 

 

3.3.7 Litmæling 

Litmæling var framkvæmd með Minolta CR-400 litmæli (Osaka, Japan) sem mælir bæði grunnliti og 

endurkast frá yfirborði. Mælingin er samkvæmt CIE Lab-kvarðanum og mælir þrjú gildi, ljósleika, rauðan 

lit og gulan lit. Nánar tiltekið er L*gildið dökkt til ljóst á skalanum 0 til 100, a*gildið er rautt yfir í grænt á 

skalanum 60 til –60 og b*gildið er gult yfir í blátt á skalanum 60 til –60. Reikna má litblæ (Hab) og 

styrkleika lits (C*) út frá neðangreindum formúlum og staðsetja ásamt stökum litgildum á litaspjaldi 

(mynd 13). 

 

𝐶∗  =  √(𝑎∗)2 + (𝑏∗)2  ℎ𝑎𝑏  = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑛
𝑏∗

𝑎∗
 

 

 

Mynd 13. CIE Lab-litmælingakvarðinn sýndur myndrænt (BYK, 2014) 

 

Fyrst var mælt á yfirborði vöðva 15 sek. eftir að pakkning hafði verið opnuð. Síðan var um 

þriðjungur skorinn af vöðvanum og önnur mæling framkvæmd í skurðarsári vöðvans, um 15 sek. eftir 

skurð. Mælingar voru endurteknar bæði á yfirborði vöðvans og í skurðarsári eftir að sýni höfðu staðið á 

borði við herbergishita í um klst. Ekki var breitt yfir sýnin til að andrúmsloft gæti leikið um þau óhindrað. 

Þrjár mælingar voru framkvæmdar á hverjum mælistað á hverjum tímapunkti og meðaltal þeirra reiknað. 

Litmælirinn var kvarðaður við hvítan staðal og ávallt var mælt undir sömu lýsingu. 
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3.4 Örverugreining 

Við undirbúning sýna fyrir örverurannsóknir á heildargerlafjölda eða líftölu við 30°C, enteróbakteríum, 

kólíformbakteríum, mjólkursýrubakteríum, geri og myglu voru tekin 10 g af hverjum vöðva, þau skorin í 

litla bita og sett í dauðhreinsaða BagPage® poka (Interscience, Saint Nom, Frakkland) ásamt 90 mL af 

0,1% Peptone þynningar vatni (Biokar diagnostics, Frakkland) og blandað samkvæmt leiðbeiningum frá 

framleiðanda. Öll æti og þynningarvökvar voru blandaðir samkvæmt leiðbeiningum frá framleiðendum. 

Allir BagPage® pokar voru settir í blandara (BagMixer®400 P, Interscience) sem látinn var ganga í 30 

sek. við herbergishita (u.þ.b. 22°C) og sýnum þannig blönduð vel með þynningar- eða auðgunarvökva. 

Öll sýni voru unnin í tvísýni og viðeigandi þynningar gerðar áður en sýni var pípetterað eða því dreift á 

skál. Eftir ræktun í hitaskáp var fjöldi baktería á ræktunarskálum talin í viðeigandi þynningum eða skálar 

greindar jákvæðar eða neikvæðar. Taldar voru skálar með 10–300 kólóníum á talningarspjaldi (Scan® 

100, Interscience). 

 

3.4.1 Heildargerlar 

Heildargerlar voru rannsakaðir með áhellingaraðferð þar sem 1 mL af sýni var pípetteraður á tómar 

dauðhreinsaðar ræktunarskálar og síðan var 15–20 mL af 45°C heitu fljótandi PCA æti (Plate Count 

Agar, Becton, Dickinson and Company (BD) Franklin Lakes, New Jersey, BNA) hellt yfir sýnið, skálinni 

lokað og æti og sýni blandað varlega. Eftir að æti hafði storknað voru skálarnar færðar í hitaskáp og 

heildargerlar ræktaðir við 30°C í 72 klst. Niðurstöður eru gefnar sem log fjöldi/g. 

 

3.4.2 Enteróbakteríur 

Enteróbakteríur voru ræktaðar með áhellingaraðferð á Violet Red Bile glúkósa-æti (BD) við 37°C í 24 

klst. 

 

3.4.3 Kólóformbakteríur 

Kólíformbakteríur voru ræktaðar með áhellingaraðferð á Violet Red Bile-æti (BD). Þunnu lagi af æti var 

hellt yfir skálarnar eftir að sýni og æti hafði verið blandað saman og látið storkna til að tryggja 

súrefnissnauðar aðstæður. Síðan látið storkna aftur áður en skálar voru settar í hitaskáp við 37°C í 24 

klst.  

 

3.4.4 Ger og mygla 

Til greiningar á geri og myglu var 1 mL af sýni pípetteraður á Compact Dry YM ræktunarskálar (HyServe, 

Uffing, Þýskand) og sýnið ræktað í 4–5 daga í hitaskáp við 30°C. Niðurstöður eru sýndar sem fjöldi/g. 
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3.4.5 Mjólkursýrubakteríur 

Mjólkursýrubakteríur voru ræktaðar í vökvarækt. Tekinn var 1 mL af stock-lausn og settur í hlutföllunum 

1:9 í Lactobacilli MRS Broth (BD). Útbúnar voru þynningarraðir og sýni ræktuð við 30°C í hitaskáp í 5 

daga. Prófið gaf jákvætt/neikvætt fyrir mismunandi þynningar. Niðurstöður fyrir vöxt mjólkursýrubaktería 

eru sýndar sem líklegasti fjöldi (e. most probable number (MPN))/g sýnis. 

 

3.4.6 Salmonella 

Til greiningar á Salmonellu voru 25 g skorin af hverjum vöðva. Stykkið var síðan skorið í litla bita og sett 

í BagPage® poka ásamt 225 mL af Buffered Peptone vatni (Biokar diagnostics) og 2,5 mL af 

auðgunarvökva (IRIS Salmonella®, Biokar diagnostics). Forauðgun fór fram við 41,5°C í 18 ± 2 klst. 

áður en 1 mL af sýni var strikaður á sértækar skálar (IRIS Salmonella®, Biokar diagnostics) með lykkju 

og sýnið ræktað við 37°C í 24 klst. Salmonellu-ræktunarskálar gefa jákvæða eða neikvæða niðurstöðu. 

 

3.4.7 Listeria 

Við greiningu á Listeria monocytogenes og Listeria spp voru 25 g skorin af hverjum vöðva. Þar á eftir 

var kjötið skorið í litla bita og sett í BagPage® poka ásamt 225 mL af Half-Fraser base (Biokar 

diagnostics) auk 2,25 mL af Ferric ammonium citrate lausn (5%) (Biokar diagnostics) Sýni voru 

forauðguð við 30°C í 24 klst. Loks var 1 mL af sýni tekinn með lykkju og strikaður á sértækar 

ræktunarskálar (Compass® Listeria, Biokar diagnostics) og sýnið auðgað í 24 klst. við 37°C. Listeriu-

ræktunarskálar gefa jákvæða eða neikvæða niðurstöðu. 

 

3.5 Skynmat 

Skynmatshópur var þjálfaður upp meðal starfsmanna Versins, vísindagarða á Sauðárkróki, nánar tiltekið 

í sama húsnæði og gæðamælingar fóru fram. Hópurinn samanstóð af sex dómurum sem hökuðu við 

viðeigandi gildi á skala á pappírseyðublöðum sem sjá má í viðauka 4. Sýni voru metin á fimm punkta 

lýsandi skala og fólskt þjálfun dómara einungis í því að eyðublöð voru kynnt fyrir þeim, skalinn útskýrður 

og farið yfir lýsingar sem gefnar eru upp á eyðublöðum.  

Dómarar komu inn á rannsóknarstofuna í skynmat einn í einu og mátu sýni á sama stað við sömu 

lýsingu í hvert skipti. Sýni voru metin eftir að hafa staðið á borði í um klst. Við mat á hráu kjöti var einblínt 

á þrjá eiginleika sem þekkt er að geti breyst við geymslu, þ.e. lit, lykt og útlit almennt (tafla 6).  
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Tafla 6. Eiginleikar og fimm punkta lýsandi skali fyrir mat á hráu kjöti. 

 

 

Við mat á rauðum lit mátu dómarar lit kjötsins á skalanum rauður yfir í brúnan lit. Einkunnir fyrir 

litabreytingar vísa til hversu stór hluti yfirborðs kjötsins hafði orðið fyrir litabreytingum. Lykt var metin 

með tilliti til þess hvort ólykt sem tengja mætti þránun eða öðrum skemmdum á kjöti væri til staðar og 

hversu sterk lyktin væri. Við mat á útliti voru dómarar spurðir hvort þeim þætti kjötið ásættanlegt eða í 

lagi og hæft til neyslu. 

 

Skynmat var einnig framkvæmt á elduðum sýnum á fyrstu vikum tilraunarinnar. Kannað var hvort 

gasblöndur hefðu hugsanlega áhrif á bragð kjötsins, lykt eða áferð eftir geymslu í styttri tíma (tafla 7). 

  

  Skali Lýsing 

Litur     

  1 Rautt 

  2 Rautt en aðeins farið að verða brúnt 

  3 Þónokkuð brúnt 

  4 Mikið brúnt 

  5 Alveg brúnt 

Litabreyting     

  1 Engin 

  2 1–10% 

  3 11–20% 

  4 21–60% 

  5 61–100% 

Ólykt    

  1 Engin 

  2 Örlítil 

  3 Lítilsháttar 

  4 Miðlungs 

  5 Gífurleg 

Útlit     

  1 Í mjög góðu lagi 

  2 Í lagi 

  3 Á mörkum þess að vera í lagi og ekki í lagi 

  4 Ekki í lagi 

  5 Alls ekki í lagi 
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Tafla 7. Eiginleikar og fimm punkta lýsandi skali fyrir mat á elduðu kjöti. 

  Skali Lýsing 

Lykt     

  1 Í mjög góðu lagi 

  2 Í lagi 

  3 Á mörkum þess að vera í lagi og ekki í lagi 

  4 Ekki í lagi 

  5 Alls ekki í lagi 

Bragð     

  1 Í mjög góðu lagi 

  2 Í lagi 

  3 Á mörkum þess að vera í lagi og ekki í lagi 

  4 Ekki í lagi 

  5 Alls ekki í lagi 

Áferð    

  1 Mjög meyrt 

  2 Meyrt 

  3 Hvorki meyrt né seigt 

  4 Seigt 

  5 Mjög seigt 

 

Skorinn var teningslaga 50 g biti af hverjum vöðva og eldaður í 11 mín við 98°C í gufuofni (Convostar 

Convotherm). Strax eftir eldun var bitinn skorin í minni bita og kjötið borið fram heitt fyrir alla dómara í 

einu.  

 

3.6 Gagnavinnsla 

Unnið var með gögn í Microsoft Office Excel 2013 (Microsoft Inc, Redmond, Wash., BNA). Þar voru 

reiknuð meðaltöl, staðalfrávik, prósentur og sett upp gröf. Fervikagreining (e. One-way ANOVA) var gerð 

í Analysis ToolPak (Exel Add-in, Microsoft Inc) til að kanna hvort marktækur munur væri á milli 

gastegunda og geymslutíma. Marktæknimörk voru sett sem 5% (p<0,05). Forritið Exponent 6,1,5,0 

(Stable Micro System) var notað við vinnslu áferðarmælinga gagna. Við aflestur hitastigsmælinga sírita 

var forritið Micro-T (software, NexSens) notað. 
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4 Niðurstöður 

Fyrir 100% CO2 og CO2/N2 gasblöndur voru gerðar 6 mælingar á geymslutímanum frá viku 0 til viku 8. 

Fyrir CO2/O2 voru aðeins tvær mælingar framkvæmdar, eftir 2 daga í geymslu (vika 0) og eftir 3 vikur en 

þá var kjötið orðið ónýtt. Eldað skynmat var aðeins framkvæmt á CO2 á viku 3,5 og 6 og aðeins eftir 2 

daga í geymslu fyrir CO2/N2 og CO2/O2 vegna tímaskorts.  

 

4.1 Hitastig 

Heildargeymslutími var 91 dagur. Hitasíritar mældu í 78 daga en þá varð minni þeirra fullt. Meðalhitastig 

yfir geymslutímann mældist –0,526°C. Meðalhitastig var hæst á degi 66 eða –0,256°C en fór lægst niður 

í –0,957°C á degi 70 á geymslutímanum (mynd 14). Sex af átta síritum gáfu mælingar rétt yfir frostmarki 

á stöku tímapunkti á geymslutímanum, hæst 0,171°C. Lægsta mæling sem stakur síriti gaf var –1,199°C. 

 

 

Mynd 14. Mælingar á meðalhitastigi (°C) í pakkningum af folaldakjöti við geymslu við -1°C. 

  

4.2 Gasmæling 

Styrkur O2 og CO2 var mældur í pakkningum áður en þær voru opnaðar til að kanna styrkleika 

gastegundanna, þróun þeirra á geymslutímanum og hugsanlegar súrefnisleifar. Í 100% CO2 

pakkningum mældist styrkur CO2 100% í 23 af 24 pakkningum. Í einni pakkningu mældist CO2 99,8% og 

O2 0,2%. Mælingar á CO2/N2 pakkningum gáfu styrk CO2 á bilinu 43,6–47,7%, að meðaltali 45%. Því má 

reikna með að styrkur N2 hafi verið á bilinu 52,3–56,4%, að meðaltali 55%. Í 6 pakkningum af CO2/N2 

mældist O2 en styrkur þess var þá aðeins 0,1%. Í CO2/O2 pakkningum var styrkur lofttegunda að 

meðaltali í hlutföllunum 26% CO2 og 72% O2. 
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4.3 Sýrustig  

Sýrustig (pH) var mælt í folaldakjöti sólarhring eftir slátrun, rétt áður en því var pakkað. Niðurstöður 

sýndu pH á bilinu pH 6,07–5,49, að meðaltali pH 5,75 ± 0,17. Í 15 sýnum mældist pH yfir 5,70 og þar af 

mældust tvö sýni yfir pH 6,00. 

Við mælingar eftir að kjöt hafði verið 2 daga í pakkningum hafði sýrustig fallið í öllum tilvikum. Í 100% 

CO2 mældist sýrustig á bilinu pH 5,68–5,46, að meðaltali 5,57 ± 0,06 yfir geymslutímann. Í fyrstu 

mælingu í 100% CO2 var pH 5,58. Eftir 3 vikur hafði sýrustig risið upp í pH 5,64 en lækkaði síðan á milli 

vikna og mældist pH 5,53 eftir 8 vikna geymslutíma. Ekki var marktækur munur (p>0,05) á sýrustigi milli 

vikna í geymslu í 100% CO2. Í CO2/N2 var sýrustig á bilinu pH 5,66–5,45, að meðaltali 5,55 ± 0,07 yfir 

geymslutímann. Í fyrstu mælingu á CO2/N2 var pH 5,52. Eftir 3 vikur hafði sýrustig risið upp í pH 5,56 en 

síðan lækkað eftir 5 vikur í geymslu og varð lægst pH 5,47 eftir 6 vikur. Eftir það hækkaði sýrustig á milli 

vikna eða upp í 5,62 eftir 7 vikur í geymslu. Munurinn á milli vikna var marktækur (p<0,05). Kjöt í 

pakkningum með CO2/O2 mældist nánast eins og CO2/N2, pH 5,52 í upphafi og pH 5,55 eftir þrjár vikur 

í geymslu, en eftir það voru ekki fleiri mælingar gerðar á kjöti í CO2/O2 (mynd 15).  

Munur á sýrustigi milli gasblanda yfir heildar geymslutíma var ekki marktækur (p>0,05). 

 

 

Mynd 15. Sýrustigsmælingar (pH) í folaldakjöti eftir vikum í geymslu við -1°C. Sýnd eru meðaltalsgildi 
og staðalfrávik af 26 mælingum fyrir pökkun og 4 mælingum eftir pökkun. 
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4.4 Efnasamsetning 

Mun á vatnsinnihaldi kjöts sem geymt var í mismunandi gasblöndum yfir átta vikna tímabil má sjá í töflu 

8. Vatn mældist að meðaltali 72,0 g/100g fyrir 100% CO2, 71,7 g/100g fyrir CO2/N2 og 71,3 g/100g fyrir 

CO2/O2. Vatnsinnihald mældist lægst í CO2/O2 eftir 3 vikur í geymslu eða 70,6 g/100g. 

Ekki reyndist marktækur munur (p>0,05) á vatnsinnihaldi kjöts innan hópa á geymslutímanum. 

Samanburður á vatnsinnihaldi milli gasblanda á geymslutímanum gaf ekki marktækan mun (p>0,05). 

 

Tafla 8. Vatnsinnihald (g/100g) folaldakjöts í mismunandi gasblöndum eftir vikum í geymslu við -1°C. 
Sýnd eru meðaltalsgildi og staðalfrávik frá 4 mælingum.  

 Meðhöndlanir     

Geymslutími 100% CO₂ 50% CO₂ + 50% N₂ 75% O₂ + 25% CO₂ 

 Meðaltal ± SD Meðaltal ± SD Meðaltal ± SD 

Vika 0 72,5 ± 0,93 71,6 ± 0,76 72,0 ± 0,66 

Vika 3 72,9 ± 0,81 72,3 ± 0,68 70,6 ± 0,99 

Vika 5 71,3 ± 1,42 71,7 ± 2,09   

Vika 6 72,7 ± 1,07 71,2 ± 0,57   

Vika 7 71,2 ± 1,15 72,0 ± 1,29   

Vika 8 71,5 ± 0,35 71,5 ± 0,55   

 

Munur á saltinnihaldi kjöts sem geymt var í mismunandi gasblöndum yfir átta vikna tímabil kemur 

fram í töflu 9. Salt mældist að meðaltali 0,78 g/100g fyrir 100% CO2, 0,76 g/100g fyrir CO2/N2 og 0,91 

g/100g fyrir CO2/O2. Áberandi hæstu mælinguna 1,51 g/100g gaf CO2/N2 eftir 2 daga í geymslu. 

Marktækur munur (p<0,05) var á saltinnihaldi innan CO2/N2 á geymslutímanum. Ekki var marktækur 

munur (p>0,05) á saltinnihaldi innan 100% CO2 og CO2/O2. Samanburður milli gasblanda á 

geymslutímanum sýndi ekki marktækan mun (p>0,05). 

 

Tafla 9. Saltinnihald (g/100g) folaldakjöts í mismunandi gasblöndum eftir vikum í geymslu við -1°C. 
Sýnd eru meðaltalsgildi og staðalfrávik frá 4 mælingum.  

 Meðhöndlanir     

Geymslutími 100% CO₂ 50% CO₂ + 50% N₂ 75% O₂ + 25% CO₂ 

 Meðaltal ± SD Meðaltal ± SD Meðaltal ± SD 

Vika 0 0,81 ± 0,37 1,51 ± 0,07 0,97 ± 0,16 

Vika 3 0,60 ± 0,14 0,64 ± 0,08 0,85 ± 0,19 

Vika 5 0,72 ± 0,14 0,59 ± 0,17   

Vika 6 0,83 ± 0,05 0,61 ± 0,08   

Vika 7 0,79 ± 0,31 0,60 ± 0,08   

Vika 8 0,90 ± 0,12 0,63 ± 0,12   

 

Munur á próteininnihaldi kjöts sem geymt var í mismunandi gasblöndum yfir átta vikna tímabil er 

sýndur í töflu 10. Hæsta meðaltal fyrir prótein var 23,4 g/100g í 100% CO2, fyrir CO2/N2 var meðal 

próteininnihald 22,9 g/100g og 22,8 g/100g fyrir CO2/O2. 
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Marktækur munur (p<0,05) var á mælingum á próteini innan CO2/N2 á geymslutímanum. Ekki var 

marktækur munur (p>0,05) á próteininnihaldi innan 100% CO2 og CO2/O2. Samanburður á 

próteininnihaldi milli gasblanda á geymslutímanum sýndi ekki marktækan mun (p>0,05). 

 

Tafla 10. Próteininnihald (g/100g) folaldakjöts í mismunandi gasblöndum eftir vikum í geymslu við -
1°C. Sýnd eru meðaltalsgildi og staðalfrávik frá 4 mælingum.  

 Meðhöndlanir     

Geymslutími 100% CO₂ 50% CO₂ + 50% N₂ 75% O₂ + 25% CO₂ 

 Meðaltal ± SD Meðaltal ± SD Meðaltal ± SD 

Vika 0 22,8 ± 0,47 22,1 ± 0,24 22,6 ± 0,64 

Vika 3 23,8 ± 0,24 22,6 ± 0,37 23,0 ± 0,37 

Vika 5 23,4 ± 0,69 23,3 ± 0,58   

Vika 6 23,2 ± 0,25 23,3 ± 0,57   

Vika 7 23,4 ± 0,35 23,3 ± 0,26   

Vika 8 23,6 ± 0,70 22,8 ± 0,55   

 

Í töflu 11 má sjá mun á kollageni í kjöti sem geymt var í mismunandi gasblöndum yfir átta vikna 

tímabil. Kollagen mældist að meðaltali 1,34 g/100g í 100% CO2, lægst eða 1,23 g/100g í CO2/N2 og 1,35 

g/100g í CO2/O2. 

Hvorki reyndist marktækur munur (p>0,05) á kollageni innan hópa á geymslutímanum né gaf 

samanburður milli gasblanda á geymslutímanum marktækan mun (p>0,05). 

 

Tafla 11. Kollagen (g/100g) folaldakjöts í mismunandi gasblöndum eftir vikum í geymslu við -1°C. 
Sýnd eru meðaltalsgildi og staðalfrávik frá 4 mælingum.  

 Meðhöndlanir     

Geymslutími 100% CO₂ 50% CO₂ + 50% N₂ 75% O₂ + 25% CO₂ 

 Meðaltal ± SD Meðaltal ± SD Meðaltal ± SD 

Vika 0 1,26 ± 0,12 1,26 ± 0,08 1,42 ± 0,23 

Vika 3 1,22 ± 0,16 1,28 ± 0,16 1,28 ± 0,23 

Vika 5 1,41 ± 0,29 1,16 ± 0,08   

Vika 6 1,33 ± 0,06 1,28 ± 0,17   

Vika 7 1,46 ± 0,29 1,17 ± 0,07   

Vika 8 1,35 ± 0,29 1,20 ± 0,08   

 

Í töflu 12 er sýndur munur á fituinnihaldi í kjöti sem geymt var í mismunandi gasblöndum yfir heildar 

geymslutíma sem voru átta vikur. Að meðaltali var fita 3,2 g/100g í 100% CO2, hæst eða 4,0 g/100g í 

CO2/N2 og 3,8 g/100g í CO2/O2. 

Ekki var marktækur munur (p>0,05) á fituinnihaldi innan hópa á geymslutímanum en marktækur 

munur (p<0,05) var á fituinnihaldi kjöts milli gasblanda yfir heildartíma í geymslu.  
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Tafla 12. Fituinnihald (g/100g) folaldakjöts í mismunandi gasblöndum eftir vikum í geymslu við -1°C. 
Sýnd eru meðaltalsgildi og staðalfrávik frá 4 mælingum.  

 Meðhöndlanir     

Geymslutími 100% CO₂ 50% CO₂ + 50% N₂ 75% O₂ + 25% CO₂ 

 Meðaltal ± SD Meðaltal ± SD Meðaltal ± SD 

Vika 0 3,3 ± 1,12 3,7 ± 0,84 3,2 ± 0,97 

Vika 3 2,7 ± 0,50 3,7 ± 0,81 4,3 ± 0,90 

Vika 5 3,5 ± 1,25 4,1 ± 1,64   

Vika 6 2,8 ± 0,86 4,1 ± 0,82   

Vika 7 3,7 ± 1,17 3,9 ± 1,25   

Vika 8 2,9 ± 0,45 4,3 ± 0,45   

 

4.5 Oxun fitu 

Ekki var marktækur munur (p>0,05) á oxun fitu sem mæld var sem TBA-gildi (mg MDA/kg) milli 

gastegunda á geymslutíma. Ekki var hægt að greina aukningu fyrir neina gastegund eftir því sem á leið 

tíma í geymslu en allar mælingar gáfu mjög lág gildi. 100% CO2 mældist á bilinu 0,20–0,29 mg MDA/kg, 

CO2/N2 mældist á bilinu 0,21–0,40 mg MDA/kg og á CO2/O2 mældist 0,34 mg MDA/kg eftir 2 daga í 

geymslu en 0,33 mg MDA/kg eftir 3 vikur í geymslu (mynd 16) Fjölda sýna sem meðaltöl byggja á má 

sjá í viðauka 5. 

 

 

Mynd 16. TBA-gildi (mg MDA/kg) folaldakjöts geymt í mismunandi gasblöndum við -1°C í 8 vikur. 

 

4.6 Áferð 

Þéttleiki (e. firmness) kjöts sem geymt var í 100% CO2 mældist minnstur eftir 3 vikur í geymslu eða 1,25 

kg. Mæling í upphafi var lítið hærri eða 1,45 kg. Þéttleiki mældist svipaður seinni hluta geymslutímans, 

hæst 1,81 kg en ekki var marktækur munur (p>0,05) á milli vikna fyrir 100% CO2. Kjöt í CO2/N2 hafði 

minnstan þéttleika á geymslutímanum, 0,92 kg á viku 5 upp í 2,01 kg á viku 3 á geymslutímanum. Munur 
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á milli vikna mældist marktækur (p<0,05) fyrir CO2/N2. Þéttleiki kjöts sem geymt var í CO2/O2 var að 

meðaltali 1,34 kg við fyrstu mælingu og 1,82 kg eftir 3 vikur í geymslu. Fyrir CO2/O2 mældist marktækur 

munur (p<0,05) á milli vikna á geymslutíma (mynd 17).  

 

 

Mynd 17. Þéttleiki (kg) folaldakjöts geymt í mismunandi gasblöndum eftir vikum í geymslu við -1°C. 
Sýnd eru meðaltalsgildi og staðalfrávik frá 4 mælingum. 

 

Þéttleiki var að meðaltali 1,67 kg fyrir 100% CO2 á geymslutímanum, 1,44 kg fyrir CO2/N2 og 1,58 kg 

fyrir CO2/O2. Samanburður á þéttleika milli gastegunda á geymslutíma reyndist ekki marktækur (p>0,05). 

 

Stífni (e. toughness) kjöts í 100% CO2 var lægst í upphafi og eftir 3 vikur í geymslu en hærri og 

stöðug á seinni hluta geymslutímans. 100% CO2 gaf marktækan mun (p<0,05) milli vikna og voru 

mælingar á bilinu 6,4 kg/sm2 upp í 15,9 kg/sm2. Líkt og þéttleiki mældist stífni mest á viku 3 fyrir CO2/N2 

eða 21,0 kg/sm2 en minnst á viku 5 eða 9,8 kg/sm2. Munur á milli vikna fyrir CO2/N2 mældist einnig 

marktækur (p<0,05). Mæling á stífni kjöts sem geymt var í CO2/O2 var að meðaltali 10,9 kg/sm2 við fyrstu 

mælingu og 15,1 kg/sm2 eftir 3 vikur í geymslu. Fyrir CO2/O2 mældist marktækur munur (p<0,05) á milli 

vikna á geymslutíma (mynd 18). 
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Mynd 18. Stífni (kg/sm2) folaldakjöts geymt í mismunandi gasblöndum eftir vikum í geymslu við -1°C. 
Sýnd eru meðaltalsgildi og staðalfrávik frá 4 mælingum.  

 

Stífni var að meðaltali 12,5 kg/sm2 fyrir 100% CO2 á geymslutímanum, 12,7 kg/sm2 fyrir CO2/N2 og 

13,0 kg/sm2 fyrir CO2/O2. Við samanburð á stífni reyndist ekki marktækur munur (p>0,05) milli 

gastegunda. Staðalfrávik voru í öllum tilvikum mjög há við mælingar á áferð. 

 

4.7 Suðuheimtur 

Suðuheimtur fyrir kjöt sem geymt var í 100% CO2 voru á bilinu 71,4–81,3%, og að meðaltali 75,6% yfir 

geymslutímann. Munur á milli vikna á geymslutíma 100% CO2 var ekki marktækur (p>0,05). Fyrir CO2/N2 

voru heimtur á bilinu 75,0–89,8%, og að meðaltali 82,1% en ekki reyndist marktækur munur (p>0,05) á 

milli vikna. Mælingu vantar fyrir 100% CO2 eftir 8 vikur í geymslu og CO2/N2 eftir þrjár vikur í geymslu 

því gufuofninn reyndist eftir á að hyggja vera rangt stillur við framkvæmd þeirra mælinga. Fyrir CO2/O2 

sýndi fyrri mælingin 77,8% heimtur en mæling eftir þrjár vikur í geymslu 86,1%. Ekki var marktækur 

munur milli vikna (p>0,05) fyrir CO2/O2 (Mynd 19).  
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Mynd 19. Suðuheimtur (%) folaldakjöts í mismunandi gasblöndum eftir vikum í geymslu við -1°C. 
Sýnd eru meðaltalsgildi og staðalfrávik frá 4 mælingum.  

 

Þegar suðuheimtur voru bornar saman milli gasblanda kom í ljós að heimtur voru bestar á kjöti í 

100% CO2 í fyrstu mælingu en í vikum 5 til 7 voru heimtur fyrir CO2/N2 um 10% betri en fyrir 100% CO2. 

Ekki mældist marktækur munur (p>0,05) á milli gasblanda á geymslutímanum. 

 

4.8 Litur 

Litur var mældur á yfirborði kjöts um leið og pakkningar höfðu verðið opnaðar. Í síðari hluta tilraunarinnar 

voru mælingar endurteknar eftir að kjötið hafði staðið á borði í 1 klst. Ekki voru framkvæmdar mælingar 

fyrir 100% CO2 í vikum 0, 3 og 5 og ekki heldur í viku 0 fyrir CO2/N2 á yfirborði kjöts sem staðið hafði á 

borði í eina klst. Litur var mældur í skurðarsári á öllum sýnum strax eftir opnun pakkninga og aftur eftir 

að bitar höfðu staðið á borði í 1 klst. Miklar litabreytingar höfðu átt sér stað á yfirborði kjöts sem geymt 

var í CO2/O2 pakkningum eftir 3 vikur og þær mælingar voru því ekki notaðar í samanburði milli 

gastegunda á heildargeymslutíma (mynd 20). 
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Mynd 20. Folaldakjöt í CO2/O2 pakkningum eftir 2 daga (a) og 3 vikur (b og c) í geymslu. 

 

Eftir 3 vikur í geymslu dökknaði yfirborð sumra kjötbita sem geymdir voru í 100% CO2 og CO2/N2 

mjög mikið. Af því leiðir að breytileiki í mælingum á lit á yfirborði var mikill (mynd 21 og 22). 

 

 

Mynd 21. Folaldakjöt í 100% CO2 pakkningum eftir 5 vikur (a) og 7 vikur (b) í geymslu. 
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Mynd 22. Folaldakjöt í CO2/N2 pakkningum eftir 5 vikur (a) og 7 vikur (b) í geymslu. 

 

4.8.1 Rauður litur 

Niðurstöður mælinga á rauðum lit, eða a*gildi á yfirborði kjöts má sjá á mynd 23. Strax við opnun 

pakkninga eftir tveggja daga geymslu í gasblöndum gaf CO2/O2 hæsta a*gildið, 21,1 að meðaltali. Þar 

á eftir kom CO2/N2 þar sem a*gildið var 18,5 og lægst var gildið hjá 100% CO2 eða 15,8. Lítil breyting 

varð á a*gildi frá fyrri til seinni mælingar eftir klst. fyrir CO2/N2. Fyrir 100% CO2 lækkaði a*gildi milli fyrri 

og seinni mælingar á vikum 7 og 8. Munur á a*gildi milli 100% CO2 og CO2/N2 á heildartíma í geymslu 

var ekki marktækur (p>0,05). 

 



 

43 

 

 

Mynd 23. Rauður litur (a*) folaldakjöts geymt í mismunandi gasblöndum mældur á yfirborði strax við 
opnun pakkningar og aftur eftir 1 klst. eftir vikum í geymslu við -1°C. Sýnd eru 
meðaltalsgildi og staðalfrávik frá 4 mælingum.  

 

Mælingu á a*gildi í skurðarsári má sjá á mynd 24. Lítill munur var á milli gasblanda strax við opnun 

pakkninga eftir tveggja daga geymslu en munurinn jókst eftir biðtíma á borði. Eftir klst. á borði mældist 

CO2/N2 með hæsta a*gildið, 20,4 að meðaltali. Þar á eftir kom 100% CO2 þar sem a*gildið var 18,6 og 

CO2/O2 mældist 18,3. Þannig blómstraði rauði liturinn upp í hærra a*gildi milli fyrri og seinni mælinga 

fyrir CO2/N2 og 100% CO2 í öllum mælingum. Á fyrstu 3 vikum í geymslutímans var a*gildi CO2/N2 hærra 

en 100% CO2. Á viku 5 voru mælingar fyrir 100% CO2 og CO2/N2 mjög svipaðar, bæði í upphafi og eftir 

klst, en eftir það varð viðsnúningur. Þá fór 100% CO2 að mælast með hærra a*gildi og blómstraði hærra 

í samræmi við það. Gastegundirnar tvær mældust síðan aftur jafnar í viku 8 líkt og á viku 5. Ekki mældist 

marktækur munur (p>0,05) á a*gildi milli 100% CO2 og CO2/N2 á heildargeymslutíma. 
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Mynd 24. Rauður litur (a*) folaldakjöts geymt í mismunandi gasblöndum -1°C, mælt í skurðarsári strax 
við opnun pakkningar og aftur eftir 1 klst. Sýnd eru meðaltalsgildi og staðalfrávik frá 4 
mælingum.  

 

4.8.2 Gulur litur 

Við opnun pakkninga var mikill munur á b*gildi eða gulum lit á yfirborði kjöts. Hæst mældist b*gildi 

CO2/O2 með 9,8, CO2/N2 gaf 4,5 en 100% CO2 aðeins 1,8. Eftir 3 vikur í geymslu mældist b*gildi fyrir 

100% CO2 hærra en í fyrstu mælingu eða 4,4 en litlar breytingar urðu á gildinu fyrir gastegundina það 

sem eftir var geymslutímans. CO2/N2 gaf svipað gildi í fyrstu þremur mælingum (í vikum 0, 3 og 5) en 

þó nokkuð hærra eða í kringum 8,2 á seinni hluta geymslutímans (vika 6, 7 og 8). Marktækur munur 

(p<0,05) var á b*gildi á yfirborði milli 100% CO2 og CO2/N2 á heildar geymslutíma. Báðar mælingar á 

CO2/O2 gáfu hátt b*gildi (sjá mynd 25). 
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Mynd 25. Gulur litur (b*) folaldakjöts geymt í mismunandi gasblöndum mældur á yfirborði strax við 
opnun pakkningar og aftur eftir 1 klst. eftir vikum í geymslu við -1°C. Sýnd eru 
meðaltalsgildi og staðalfrávik frá 4 mælingum.  

 

Minni munur var á b*gildi í skurðarsári við opnun pakkninga en á yfirborði. Gildið hækkaði töluvert 

fyrir allar gasblöndur milli fyrstu og annarrar mælingar eftir klst. á viku 0. Það sama gerðist fyrir 100% 

CO2 og CO2/N2 út allan geymslutímann. Mestar breytingar urðu á CO2/N2 þar sem b*gildin voru hæst 

síðustu 3 vikurnar líkt og á yfirborði kjötsins. Marktækur munur (p<0,05) var á b*gildi í skurðarsári milli 

100% CO2 og CO2/N2 á heildargeymslutíma, bæði í upphafi og eftir klst. biðtíma (mynd 26). 

 

 

Mynd 26. Gulur litur (b*) folaldakjöts geymt í mismunandi gasblöndum -1°C, mælt í skurðarsári strax 
við opnun pakkningar og aftur eftir 1 klst. Sýnd eru meðaltalsgildi og staðalfrávik frá 4 
mælingum.  
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4.8.3 Ljós litur 

Meðaltal mælinga á ljósum lit eða L*gildi á yfirborði kjöts má sjá á mynd 27. Lítill munur var á L*gildi á 

mælingum strax og pakkningar voru opnaðar. Sama átti við eftir að kjötið var látið standa í klst. á borði 

fyrir utan CO2/N2 á viku 5 þegar L*gildið hækkað á biðtímanum. CO2/N2 gaf í öllum tilvikum hærra L*gildi 

en 100% CO2 og munurinn þar á milli á heildartíma í geymslu var marktækur (p<0,05). 

 

 

Mynd 27. Ljós litur (L*) folaldakjöts geymt í mismunandi gasblöndum mældur á yfirborði strax við 
opnun pakkningar og aftur eftir 1 klst. eftir vikum í geymslu við -1°C. Sýnd eru 
meðaltalsgildi og staðalfrávik frá 4 mælingum.  

 

Meðaltal mælinga á L*gildi í skurðarsári kjöts má sjá á mynd 28. Lítill sem enginn munur var á L*gildi 

í mælingum strax og pakkningar voru opnaðar og ekki heldur eftir kjötið var látið standa klst. á borði. 

CO2/N2 gaf í öllum mælingum hærra L*gildi en 100% CO2, að viku 6 undanskilinni en munur á milli 

gastegundanna á heildar geymslutímanum var marktækur (p<0,05). 
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Mynd 28. Ljós litur (L*) folaldakjöts geymt í mismunandi gasblöndum -1°C, mælt í skurðarsári strax við 
opnun pakkningar og aftur eftir 1 klst. Sýnd eru meðaltalsgildi og staðalfrávik frá 4 
mælingum.  

 

4.8.4 Styrkleiki litar og litblær 

Reiknaður styrkleiki litar eða C* yfir geymslutímann var jafn og gaf ekki marktækan mun (p>0,05) milli 

gastegunda strax við opnun pakkninga. Útreikningar sýndu að styrkleiki litar hækkaði í nær öllum 

tilvikum (nema CO2/O2 eftir 3 vikur í geymslu) við að standa í klst. á borði (mynd 29). 

 

 

Mynd 29. Styrkleiki lits (C*) folaldakjöts geymt í mismunandi gasblöndum -1°C, mælt í skurðarsári 
strax við opnun pakkningar og aftur eftir 1 klst. Sýnd eru meðaltalsgildi og staðalfrávik frá 
4 mælingum.  
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Reiknaður litblær (Hab) var nánast sá sami fyrir allar gastegundir í fyrstu tveimur mælingunum (vikum 

0 og 3) og einnig fyrir 100% CO2 og CO2/N2 í viku 5. Eftir það, eða í vikum 6, 7 og 8, mældist litblær fyrir 

100% CO2 10–15% hærri en fyrir CO2/N2. Samanburður á litblæ við opnun pakkninga milli 100% CO2 

og CO2/N2 á geymslutímanum gaf marktækan mun (p<0,05). Útreikningar sýndu að litblær dofnaði og 

gaf lægra gildi eftir klst. biðtíma en við mælingu strax og pakkningar höfðu verð opnaðar í öllum tilvikum 

(mynd 30). 

 

 

Mynd 30. Litblær (Hab) folaldakjöts geymt í mismunandi gasblöndum -1°C, mælt í skurðarsári strax við 
opnun pakkningar og aftur eftir 1 klst. Sýnd eru meðaltalsgildi og staðalfrávik frá 4 
mælingum. 

  

4.9 Örverur 

Öll sýni voru neikvæð fyrir Listeriu og Salmonellu. Jafnframt varð engin vöxtur af enteró- og 

kólíformbakteríum. 

 

4.9.1 Heildargerlar 

Líftala eða fjöldi heildargerla jókst aðeins lítillega fyrir allar gasblöndur á geymslutímanum. Fyrir 100% 

CO2 var fjöldi í upphafi mælinga 2,28 log fjöldi/g en 2,62 log fjöldi/g eftir 8 vikur í geymslu. Vöxtur 

heildargerla tók sveiflu niður í 1,12 log fjöldi/g á viku 6. Munur milli vikna í geymslu var ekki marktækur 

(p>0,05) fyrir 100% CO2. Fyrir CO2/N2 var fjöldi í upphafi mælinga hærri en fyrir 100% CO2 eða 2,99 log 

fjöldi/g og það sama átt við eftir 8 vikur í geymslu eða 3,42 log fjöldi/g. Á viku 3 mældist fjöldi í CO2/N2 

lægstur fyrir gastegundina á geymslutímanum eða 2,24 log fjöldi/g. Munur milli vikna í geymslu var ekki 

marktækur (p>0,05) fyrir CO2/N2. Í CO2/O2 voru heildargerlar 2,10 log fjöldi/g í á fyrstu viku í geymslu og 

hækkaði síðan upp í 2,58 log fjöldi/g eftir 3 vikur í geymslu (mynd 31). Staðalfrávik mælinga má sjá í 

viðauka 5. 
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Mynd 31. Heildargerlar við 30°C (log fjöldi/g) fyrir folaldakjöt í mismunandi gasblöndum eftir vikum í 
geymslu við -1°C. Sýnd eru meðaltalsgildi frá 4 mælingum. 

 

Munur á fjölda heildargerla milli gastegunda eftir 2 daga í geymslu var ekki marktækur (p>0,05) en 

munur á milli meðaltala 100% CO2 og CO2/N2 á geymslutímanum reyndist marktækur (p<0,05). 

 

4.9.2 Ger og mygla  

Vöxtur gers og myglu var takmarkmaður fyrir 100% CO2 og CO2/N2 allt fram á síðustu vikur 

geymslutímans. Á viku 8 fór fjöldi/g upp í 115 fyrir 100% CO2 og upp í 428 fjöldi/g fyrir CO2/N2. Í CO2/O2 

minnkaði vöxtur gers og myglu milli vikna; var 335 fjöldi/g eftir 2 daga í geymslu en 199 fjöldi/g eftir 3 

vikur í geymslu (mynd 32). Staðalfrávik mælinga má sjá í viðauka 6. 

 

 

Mynd 32. Ger og mygla (fjöldi/g) fyrir folaldakjöt í mismunandi gasblöndum eftir vikum í geymslu við -
1°C. Sýnd eru meðaltalsgildi frá 4 mælingum. 
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Munur á vexti gers og myglu í 100% CO2 og CO2/N2 á heildargeymslutíma var ekki marktækur 

(p>0,05) og ekki heldur munur á vexti í gastegundunum þremur við upphaf mælinga (vika 0) (p>0,05). 

 

4.9.3 Mjólkursýrubakteríur 

Vöxtur mjólkursýrubaktería var mjög takmarkaður í CO2/O2. Líklegasti fjöldi/g (e. MPN/g) var aðeins 11,6 

í CO2/N2 í upphafi en hafði hækkað upp í 49,3 MPN/g eftir 3 vikur í geymslu. Niðurstöður fyrir CO2/N2 

voru á svipuðu róli allt þar til í viku 8 þegar vöxtur mjólkursýrubaktería fór upp í 104,5 MPN/g. Þróunin 

var í hina áttina í 100% CO2 sýnum þar sem mest mældist í upphafi 104,5 MPN/g, en minnst eftir 5 vikur 

í geymslu eða 3,3 MPN/g og 38,0 MPN/g á viku 8 (mynd 33). 

 

 

Mynd 33. Líklegasti fjöldi (MPN)/g mjólkursýrubaktería fyrir folaldakjöt í mismunandi gasblöndum eftir 
vikum í geymslu við -1°C. Sýnd eru meðaltalsgildi frá 4 mælingum.  

 

Munur milli vaxtar mjólkursýrubaktería í 100% CO2 og CO2/N2 á heildargeymslutíma reyndist ekki 

marktækur (p>0,05). 

 

4.10 Skynmat 

4.10.1 Hrátt skynmat 

Skynmat var framkvæmt á öllum sýnum hráum, að undanskildu 100% CO2 í upphafi (vika 0). CO2/O2 

eftir 3 vikur í geymslu sker sig greinilega frá í öllum skynmats þáttum sem lagt var mat á vegna augljósra 

skemmda (mynd 34–37). Kjöt geymt í 100% CO2 skorar betur en kjöt geymt í CO2/N2 fyrir allar breytur 

nema lit (mynd 34).  
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Mynd 34. Einkunn fyrir lit á folaldakjöti geymt í mismunandi gasblöndum við -1°C eftir vikum í 
geymslu. Lýsandi skali: 1=rautt, 2=rautt en aðeins farið að verða brúnt, 3=þónokkuð 
brúnt, 4=mikið brúnt, 5=alveg brúnt. Sýnd eru meðaltalsgildi og staðalfrávik.  

 

Hlutfall yfirborðs kjöts sem orðið hafði fyrir litabreytingum var metið meira á kjöti sem geymt var í 

CO2/N2 en kjöti sem geymt var í 100% CO2 á öllum vikum geymslutímans (mynd 35).  

 

 

Mynd 35. Einkunn fyrir hlutfallslegar litabreytingar folaldakjöts sem geymt var í mismunandi 
gasblöndum við -1°C eftir vikum í geymslu. Lýsandi skali: 1=engin, 2=1–10%, 3=11–
20%, 4=21–60%, 5=61–100%. Sýnd eru meðaltalsgildi og staðalfrávik.  

 

Munurinn á milli 100% CO2 og CO2/N2 eftir 3, 5, 6, 7 og 8 vikur í geymslu mældist marktækur fyrir 

lykt (p<0,05) en ekki marktækur (p>0,05) fyrir lit, hlutfall litabreytinga eða gæði almennt (mynd 34–37). 
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Mynd 36. Einkunn fyrir ólykt af folaldakjöti geymt í mismunandi gasblöndum við -1°C eftir vikum í 
geymslu. Lýsandi skali: 1=engin, 2=örlítil, 3=lítilsháttar, 4=miðlungs, 5=gífurleg. Sýnd eru 
meðaltalsgildi og staðalfrávik.  

 

Kjöt geymt í 100% CO2 og CO2/N2 var metið í mjög góðu lagi eða í lagi eftir 0 og 3 vikur í geymslu en 

eftir það í lagi eða á mörkum þess að vera í lagi og ekki í lagi við mat á ásættanleika almennt (mynd 

37).  

 

 

Mynd 37. Einkunn fyrir útlit folaldakjötis geymt í mismunandi gasblöndum við -1°C eftir vikum í 
geymslu. Lýsandi skali: 1=í mjög góðu lagi, 2=í lagi, 3=á mörkum þess að vera í lagi, 
4=ekki í lagi, 5=alls ekki í lagi. Sýnd eru meðaltalsgildi og staðalfrávik.  
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4.10.2 Skynmat á elduðu kjöti 

Skynmat á elduðum sýnum var framkvæmt í upphafi geymslutíma á CO2/N2 og CO2/O2 pakkningum en 

á vikum 3, 5 og 6 í geymslu á 100% CO2. Niðurstöður fyrir lykt, bragð og meyrni á elduðum sýnum má 

sjá á mynd 38–40. Lítill munur var á einkunn fyrir lykt fyrir CO2/N2 og CO2/O2 eftir 2 daga í geymslu. Lykt 

jókst af 100% CO2 sýnum milli vikna en var að meðaltali lýst sem í lagi eftir 6 vikur í geymslu. 

 

 

Mynd 38. Einkunn fyrir lykt af folaldakjöti (eldað) sem geymt var í mismunandi gasblöndum við -1°C 
eftir vikum í geymslu. Lýsandi skali: 1=í mjög góðu lagi, 2=í lagi, 3=á mörkum þess að 
vera í lagi, 4=ekki í lagi, 5=alls ekki í lagi. Sýnd eru meðaltalsgildi og staðalfrávik. 

  

Einkunn fyrir bragð var hærri eftir 2 daga í geymslu fyrir CO2/O2 en CO2/N2 þar sem bar á einhverju 

bragði sem skynmatsdómarar kunnu ekki við. Einkunn fyrir bragð var að meðaltali í lagi fyrir 100% CO2 

eftir 6 vikur (mynd 39). 

 

Mynd 39. Einkunn fyrir bragð af folaldakjöti (eldað) sem geymt var í mismunandi gasblöndum við -1°C 
eftir vikum í geymslu. Lýsandi skali: 1=í mjög góðu lagi, 2=í lagi, 3=á mörkum þess að 
vera í lagi, 4=ekki í lagi, 5=alls ekki í lagi. Sýnd eru meðaltalsgildi og staðalfrávik.  
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Á mynd 40 má sjá að öll sýni sem metin voru í elduðu skynmati fengu einnkunn á bilinu meyrt til mjög 

meyrt. 

 

 

Mynd 40. Einkunn fyrir meyrni folaldakjöts (eldað) sem geymt var í mismunandi gasblöndum við -1°C 
eftir vikum í geymslu. Lýsandi skali: 1=í mjög góðu lagi, 2=í lagi, 3=á mörkum þess að 
vera í lagi, 4=ekki í lagi, 5=alls ekki í lagi. Sýnd eru meðaltalsgildi og staðalfrávik.  
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5 Umræður 

Folaldakjöt í umbúðum þar sem súrefni var útilokað geymdist vel í margar vikur. Flestir gæðaþættir voru 

enn í góðu lagi eftir 8 vikur í geymslu.  

Áhrif geymslu á eiginleika hrossa- og folaldakjöts hafa lítið verð rannsökuð. Þó má ætla að stöðugleiki 

í geymslu ráðist að mestu af samsetningu kjötsins, hegðun skemmdarörvera og umfangi smits við 

vinnslu og pökkun líkt og fyrir aðrar kjöttegundir. Í ljósi þess að rannsóknir sýna að hrossakjöt hefur 

tiltölulega lágt sýrustig og hátt glúkósa innihald ættu geymslueiginleikar þess að vera fremur góðir. 

Margir hafa haldið því fram að hrossakjöt skemmist hraðar en nautakjöt vegna þess að hátt hlutfall 

glúkósa í vöðvum auki vöxt skemmdarörvera. Samkvæmt rannsókn (Gill, 2005) og þeirri rannsókn sem 

þetta verkefni byggir á eru þessar fullyrðingar hins vegar ekki réttar. 

  

Gasmæling, hitastig og sýrustig 

Frystigámurinn var stilltur á -1°C en hitastigið var að meðaltali -0,5°C á geymslutímanum. Kjöt byrjar 

ekki að frjósa fyrir en við -1,5°C (Warriss, 2010) og mikilvægt er að fara eins neðarlega með hitastig og 

kostur er til að ná fram hámarkslengd geymslutíma. Aldrei bar á frosti í því kjöti sem skoðað var í 

rannsókninni og því hefði hitastig vel mátt vera 0,5–1,0 °C lægra. 

Gasblöndurnar í umbúðunum voru stöðugar yfir geymslutímann. O2 mældist í mjög lágum styrk, eða 

0,1–0,2%, í nokkrum af 100% CO2 og CO2/N2 pakkningunum en gasmælirinn mælir aðeins með 

nákvæmi upp á ± 0,25% fyrir O2. Þetta er samhljóma niðurstöðum rannsóknar þar sem lambalundir voru 

geymdar í 28 daga í lofttæmdum og loftskiptum umbúðum. Í umbúðum sem fylltar voru með 100% CO2 

mældist styrkur CO2 um 95% yfir geymslutímann og styrkur O2 nærri núlli. Í gasblöndu (75% O2 + 25% 

CO2) jókst styrkur CO2 í umbúðunum á geymslutímanum en styrkur O2 minnkaði að sama skapi. Það er 

vegna þess að CO2 gengur inn í vöðvavef og loftháðar örverur framleiða CO2 (Fernandes o.fl., 2014). 

Við rannsókn í þessu verkefni var ekki var hægt að greina sömu þróun í CO2/O2 umbúðum umfram 

skekkjumörk gasmælis.  

Margir þættir hafa áhrif á sýrustig í kjöti en meginástæðan fyrir því að sýrustig lækkar í kjöti í 

umbúðum er að mjólkursýra myndast vegna vaxtar mjólkursýrubaktería (Gill, 1996). Kjöt með hátt 

sýrustig (yfir pH 6,0) skemmist hraðar en ef sýrustig þess er á bilinu pH 5,3–5,7 (Hui, 2012). Sýrustig í 

þessari rannsókn var að meðaltali 5,75 fyrir pökkun en hafði lækkað í öllum gasblöndum strax eftir 2 

daga í geymslu og var þá að meðaltali pH 5,54. Í rannsóknum á folaldakjöti fyrir pökkun hefur sýrustig 

bæði mælst undir og yfir pH 6,0 eða pH 5,56 (Gómez & Lorenzo, 2012) pH 5,62 (Lorenzo, Batlle, & 

Gómez, 2014) og pH 5,59–5,68 (Franco o.fl., 2011). Þegar CO2 gengur inn í vöðvavef myndast 

karbóniksýra sem lækkar sýrustig vöðvans (Ohlsson & Bengtsson, 2002; Arvanitoyannis & Stratakos, 

2012). Það var reyndin í 100% CO2 en ekki CO2/N2 blöndunni. Í geymsluþolstilraun þar sem folaldakjöt 

var geymt í mismunandi umbúðum í 14 daga við 2°C hækkaði sýrustig fyrstu 4–7 dagana en lækkaði 

síðan það sem eftir var geymslutímans. Sýrustig mældist lægst pH 5,47 í pakkningum með háum styrk 

CO2 á móti O2 (Gómez & Lorenzo, 2012). Það er það sama og lægsta sýrustigið sem mældist í þessari 

rannsókn, en það var í CO2/N2 eftir 6 vikna geymslu. Sýrustig mældist síðan hærra í gasblöndunni í viku 
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7 og 8. Að sama skapi jókst vöxtur mjólkursýrubaktería á þeim tíma sem samkvæmt öðrum rannsóknum 

hefði það átt að leiða til lækkunar á sýrustig (Gill, 1996). 

 

5.1 Efnasamsetning 

Vatnsinnihald folaldakjötsins mældist að meðaltali 72,0 g/100g í 100% CO2 og 71,7g/100g í CO2/N2. Það 

er svipað niðurstöðum Lanza o.fl. (2009) sem greindi vatnsinnihald í hryggvöðva folaldakjöts en Franco 

o.fl. (2011) fengu 4% hærra vatnsinnihald að meðaltali, eða 75,7 g/100g í fersku folaldakjöti. Þann mun 

má líklegt rekja til að mismunandi fituinnihalds. Ekki var hægt að greina breytingar á hlutfalli vatns í kjöti 

á geymslutímanum. Lágt vatnsinnihald kjöts í CO2/O2 blöndu eftir 3 vikur í geymslu má líklega rekja til 

skemmda á kjötinu. 

Ætla má að lítið sem ekkert salt sé í fersku folaldakjöti. Niðurstöður sýndu þó frekar hátt saltinnihald 

eða á bilinu 0,76–0,91 g/100g að meðaltali fyrir gasblöndur. Saltinnihald mældist til að mynda mun lægra 

eða 0,3% í rannsókn á folaldakjöti á Spáni (Franco o.fl., 2011). Einnig má til samanburðar nefna að 

heildarsteinefni í hryggvöðva folalda á Ítalíu mældust á bilinu 1,39–1,57% (Lanza o.fl., 2009). Áberandi 

hæstu mælinguna að meðaltali við fyrstu mælingu gaf CO2/N2, eða 1,51 g/100g og mældust öll 4 sýnin 

svipuð. Vera má að niðurstöður þessarar mælingar séu ekki réttar þar sem salt er útreiknuð stærð í NIR 

mælingu og hugsanleg skýring er að hitastig kjötsins hafi verið of lágt en tækið er gert til mælinga á 

kjötsýnum sem er á bilinu 10–20°C. Þessar mælingar gætu líka haft áhrif á að marktækur munur mældist 

á próteini í kjöti sem geymt var í CO2/N2 milli vikna. Prótein mældist á bilinu 22,1–23,6 g/100g og er það 

hærra en aðrir hafa mælt í folaldakjöti, bæði hérlendis og á Spáni; 21,6 g/100g (Guðjón Þorkelsson o.fl., 

2001) og 20,5 g/100g (Franco o.fl., 2011). 

Fituinnihald mældist á bilinu 3,2–4,0 g/100g að meðaltali fyrir gasblöndurnar sem er heldur hærra en 

í mælingu sem gerð var á hryggvöðva folaldakjöts á Íslandi, 3,0 g/100g (Guðjón Þorkelsson o.fl., 2001). 

Marktækur munur mældist á fituinnihaldi folaldakjöts milli gasblanda en að öllum líkindum ræður tilviljun 

því. Munur á fituinnihaldi gæti þó haft áhrif á áferð kjötsins og umfang oxunar fitu.  

Kollagen mældist að meðaltali á bilinu 1,23–1,35 g/100g fyrir gasblöndur á geymslutímanum. Það er 

heldur hærra en rannsóknir á hryggvöðva folalda á Spáni gáfu (Franco o.fl., 2011) og mun hærra en 

íslensk mæling sýndi, 0,6 g/100g (Guðjón Þorkelsson o.fl., 2001). Munur á kollageni milli gasblanda var 

mjög nálægt marktæknimörkum sem gæti líkt og fituinnihald haft áhrif á þéttleika og stífni kjötsins í 

áferðarmælingu. 

 

5.2 Oxun fitu 

Ekki var hægt að greina aukningu á oxun fitu fyrir neina gastegund yfir geymslutímann en oxun mældist 

í öllum tilvikum lítil. Mælingar gáfu niðurstöður á bilinu 0,20–0,40 mg MDA/kg fyrir allar gasblöndur yfir 

geymslutímann. Þránun í nautakjöti er fyrst greinanleg þegar TBA-gildi fer yfir 2 mg MDA/kg (Campo 

o.fl., 2006). 

Ólykt sem tengja má þránun í kjöti kom skýrt fram í skynmati fyrir sýni sem geymd höfðu verið í 

CO2/O2 blöndu í 3 vikur. Eðlilegt hefði verð að sjá samræmi við mælingar á oxun í sýnunum en svo var 
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ekki. TBA-gildið var hærra fyrir CO2/O2 en hinar gasblöndurnar eða 0,34 mg MDA/kg og hærra en mælst 

hefur í rannsóknum á folaldakjöti fyrir pökkun (0,09–0,14 mg MDA/kg) (Gómez & Lorenzo, 2012; 

Lorenzo & Gómez, 2012; Lorenzo o.fl., 2014). Hugsanlega skýrir hærra hlutfall fjölómettaðra fitusýra í 

íslensku folaldakjöti þennan mun (Guðjón Þorkelsson o.fl., 2001). 

Hæsta mælinging var í CO2/N2 eftir 5 vikur í geymslu eða 0,40 mg MDA/kg. Þótt ekki hafi mælst 

marktækur munur (p>0,05) milli 100% CO2 og CO2/N2 var oxun minni í 100% CO2 eftir 5, 6, 7 og 8 vikur 

í geymslu. Þetta endurspeglar niðurstöður rannsóknar á lambalundum sem geymdar voru í 28 daga við 

1°C í lofttæmdum og loftskiptum umbúðum (Fernandes o.fl., 2014). Þar mældist TBA gildi hæst 0,54 mg 

MDA/kg eftir 18 daga í geymslu og síðan lægra næstu 10 daga; að meðaltali 0,35 mg MDA/kg yfir 

heildargeymslutíma. Eðlilegt er þegar TBA-gildi eru svo lág að ekki mælist aukning á geymslutíma og 

Fernandes o.fl. (2014) ályktuðu að lágt hlutfall fitu í sýnum væri hugsanleg skýring.  

 

5.3 Áferðarmæling 

Staðalfrávik mælinga var mjög hátt í nær öllum tilvikum í áferðarmælingunni. Má það líklega rekja til 

þess að sýnin komu úr mismunandi hlutum hryggvöðvans. Það hefði líklega gefið jafnari og betri 

niðurstöður að vera alltaf að vinna með sama hluta vöðvans, t.d. öftustu eða fremstu 10–15 sm af 

hryggvöðvanum. Þá hefði verið hægt að bera mælingar betur saman. Það er þó bót í máli að alltaf var 

unnið með fjórsýni og þrísýni úr hverjum kjötbita eða 12 mælingar fyrir hverja gasblöndu á hverjum 

tímapunkti. Þéttleiki mældist á bilinu 0,9–2,0 kg að meðaltali fyrir sýni en ekki var að greina stefnu í aðra 

áttina, þ.e. hvort þéttleiki væri að aukast eða minnka eftir því sem leið á geymslutímann. Sama á við um 

mælingar á stífni; niðurstöður voru rokkandi fyrir utan mælingar á 100% CO2 sem var stöðugt í kringum 

15 kg/sm2 á vikum 5–8. Stífni mældist á bilinu 6,4–16,7 kg/sm2 að meðaltali fyrir sýni. 

 

5.4 Suðuheimtur 

Suðuheimtur voru að meðaltali 75,6% fyrir 100% CO2 en 82,1% fyrir kjöt sem geymt var í CO2/N2. Betri 

suðuheimtur á kjöti sem geymt var í CO2/N2 en 100% CO2 seinni hluta geymslutímans má líklega rekja 

til upptöku kjötsins á CO2 en þekkt er að þegar gasið gengur inn í vöðvavef lækkar það pH nægilega 

mikið til að veikja getuna til að halda í vatn og vökvatap verður (Parry, 1993). Mælingar á hryggvöðva í 

fersku folaldakjöti fyrir pökkun gáfu góðar heimtur eftir suðu, eða á bilinu 85,1–82,4% (Franco o.fl., 

2011), sem er svipað og bestu mælingar þessarar tilraunar sýndu (sjá mynd 19). Önnur sambærileg 

rannsókn gaf lakari heimtur við suðu eða 74,7% að meðaltali (Lanza o.fl., 2009). 

Góðar heimtur á CO2/O2 sýnum eftir 3 vikur í geymslu gætu tengst þeim skemmdum sem orðnar 

voru á kjötinu en kjötið hafði tapað miklu vatni og hafði lágt vatnsinnihaldi fyrir suðu. 

 

5.5 Litur 

Vegna mikils magns Mb litarefnis í hrossavöðvum verða fljótt litabreytingar sé kjötið geymt í umbúðum 

með O2. Neytendur skynja þessar breytingar sem skemmdir (Gill, 2005).  
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Kjöt í 100% CO2 og CO2/N2 dökknaði mjög við geymslu, sérstaklega á yfirborði. Í skurðarsári 

endurheimti kjötið rauðan lit þegar það komst í snertingu við andrúmsloft og Mb fór yfir á súrefnismettað 

form MbO2. Kjötið varð síðan um leið brúnt ef komið var í veg fyrir aðgengi að andrúmslofti, t.d. ef kjötbiti 

lenti undir öðrum bita. Kjöt í umbúðum þar sem O2 er útilokað hentar því síður í smásölu en gæti hentað 

þar sem neytandinn sér ekki kjötið fyrr en eftir frekari meðhöndlun, t.d. í heildsölu og fyrir stórkaupendur 

líkt og veitingastaði og mötuneyti (Fernandes o.fl., 2014). 

Rauður litur eða a*gildi kjöts sem hafði verið í 2 daga í CO2/O2 blöndu mældist svipað því sem mælst 

hefur í folaldakjöti á Spáni fyrir pökkun (Gómez & Lorenzo, 2012). Þá var a*gildi kjöts sem hafði verið í 

2 daga í pakkningum án O2 var þónokkuð lægra.  

Ljósleiki eða L*gildi var hæst í CO2/N2 í öllum tilvikum nema í viku 6 þegar 100% CO2 mældis hærra. 

Ekki var hægt að greina sérstaka þróun á gildinu á geymslutímanum. Heilt yfir sýndu mælingar á ljósleika 

folaldakjöts lægri gildi en aðrir hafa greint frá (Lanza o.fl., 2009; Franco o.fl., 2011; Gómez & Lorenzo, 

2012) sem gæti gefið vísbendingar um að kjöt af íslenskum folöldum sé dekkra. 

Litgildið b* segir lítið til um útlit kjöts og því er ekki ástæða til að horfa til þess sérstaklega, en gildið 

ásamt a*gildi er notað við útreikninga á litblæ og styrkleika lits sem lýsa raunverulegum lit þess sem 

mælt er. Litblær og styrkleiki lits gefa betri mynd af litabreytingum en einstök litgildi (Leygonie, Britz, & 

Hoffman, 2011). Styrkleiki lits hækkaði þegar kjöt úr 100% CO2 og CO2/N2 stóð á borði í 1 klst. á öllum 

vikum geymslutímans sem segir okkur að skærleiki lits hafi aukist. Aftur á móti minnkaði litblær í öllum 

tilvikum eftir 1 klst. biðtíma.  

 

5.6 Örverur 

Rannsóknir á örverusmiti í hrossakjöti á heimsvísu hafa gefið mjög misjafnar niðurstöður, allt eftir 

hreinlæti við slátrun, meðhöndlun og pökkun (Gill, 2005). Umfang örverusmits í kjöti í upphafi geymslu 

hefur afgerandi áhrif á geymsluþol en eftir því sem smitið er meira verður geymsluþolið minna (Lorenzo 

& Gómez, 2012).  

Vöxtur heildargerla við 30°C og mjólkursýrubaktería var í öllum tilvikum undir viðmiðunarmörkum 

Matvælastofnunar fyrir kjötvörur. Vöxtur gers og myglu var lítill. Öll sýni voru neikvæð fyrir Salmonellu, 

Listeriu Monocytogenis og spp., svo og enteró- og kolíformbakteríum. Það bendir til góðs hreinlætis við 

slátrun, vinnslu og pökkun (Hollustuvernd ríkisins-Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga, 2002). Enteróbakteríur 

hafa fundist í rannsóknum á fersku folaldakjöti. Við pökkun var fjöldi á bilinu 1,56–2,08 log fjöldi/g og 

þeim fjölgaði í öllum tilvikum á geymslutíma (Adams & Moss, 2008; Gómez & Lorenzo, 2012; Lorenzo 

o.fl., 2014; Lorenzo & Gómez, 2012). 

Viðmiðunarmörk fyrir líftölu við 30°C í kjöti eru m=6 log fjöldi/g og M=7 log fjöldi/g (Hollustuvernd 

ríkisins-Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga, 2002). Mörkin eru þau sömu innan Evrópusambandsins. 

Skemmdir finnast í flestum matvælum þegar heildarfjöldi er kominn yfir 6 log fjöldi/g vegna ólyktar 

(Lorenzo & Gómez, 2012).  

Við upphaf geymslutíma mældist líftala við 30°C mjög lág fyrir allar meðhöndlanir eða á bilinu 2,24 

til 2,99 log fjöldi/g. Það er mun lægra en í geymsluþolstilraun á Spáni þar sem folaldakjöti var pakkað í 
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mismunandi umbúðir en þar mældist líftala við 30°C 4,34 log fjöldi/g fyrir pökkun (Lorenzo & Gómez, 

2012).  

Fjöldi heildargerla í þessari rannsókn jókst aðeins lítillega yfir geymslutímann og mældist 2,62 log 

fjöldi/g í 100% CO2 og 3,42 log fjöldi/g í CO2/N2 eftir 8 vikur. Í ofangreindri rannsókn á Spáni var kjöt 

geymt við 2°C í 14 daga og heildarfjöldi örvera mældis stöðugur allan tíman fyrir gaspakkningar með 

lágum styrk af súrefni (70% CO2 + 30% O2) en vöxtur varð mun meiri í pakkningum með andrúmslofti, 

háum styrk af súrefni (20% CO2 + 80% O2) og í lofttæmdum umbúðum (Lorenzo & Gómez, 2012). 

Niðurstöður Fernandes o.fl. (2014) eru á sömu leið þar sem vöxtur örvera var minni í lambalundum 

geymdum í 100% CO2 en í súrefnisblöndu og lofttæmdum umbúðum við 1°C.  

Ekki eru gefin upp viðmiðunarmörk fyrir ger og myglu en vöxtur var mjög takmarmaður. Ger og mygla 

mældist undir 50 fjöldi/g fyrir 100% CO2 og CO2/N2 allt fram á síðustu viku í geymslu. Í viku 8 óx fjöldi/g 

upp í 115 fyrir 100% CO2 og upp í 428 fjöldi/g (samsvarar 1,63 log fjöldi/g) fyrir CO2/N2. Í CO2/O2 var 

fjöldi mestur í upphafi, 335 fjöldi/g en hafði lækkaði niður í 199 fjöldi/g eftir 3 vikur í geymslu. Mikið hærri 

gildi fengust í rannsóknum á mismunandi umbúðum fyrir folaldakjöti á Spáni. Við upphaf geymslu 

mældust ger og mygla 3,00 log fjöldi/g og á bilinu 5,60–9,26 log fjöldi/g eftir 14 daga við 2°C (Gómez & 

Lorenzo, 2012). Önnur rannsókn sömu aðila við sömu aðstæður sýndi 4,43 log fjöldi/g í upphafi en síðan 

minnkað vöxtur gers og myglu niður í 1,00–2,50 log fjöldi/g á geymslutímanum í lofttæmdum og 

loftskiptum umbúðum (Lorenzo & Gómez, 2012). 

Viðmiðunarmörk fyrir mjólkursýrubakteríur í kjöti eru m=7 log fjöldi/g og M=8 log fjöldi/g. Vel er þekkt 

að mjólkursýrubakteríur verða oft ríkjandi í lofttæmdum og loftskiptum umbúðum (Hollustuvernd ríkisins-

Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga, 2002). Það má rekja til þess að bakteríurnar eru valbundnar loftháðar og 

geta vaxið bæði í viðurvist súrefnis og í súrefnissnauðu umhverfi (Gómez & Lorenzo, 2012). 

Vöxtur mjólkursýrubaktería í þessari rannsókn var í öllum tilvikum lítill eða undir 1 log fjöldi/g. Það er 

öfugt við það sem búist var við og því ástæða er til að efast um að mælingar hafi tekist. Magn 

mjólkursýrubaktería var minnst í umbúðum með súrefnisblöndu. Þrátt fyrir að 100% CO2 og CO2/N2 hafi 

hvorugar innihaldið O2 höguðu bakteríurnar sér gjörólíkt í gasblöndunum yfir geymslutímann. Fjöldinn 

minnkaði á geymslutímanum í 100% CO2 en jókst í CO2/N2. Rannsóknir á folaldakjöti sem geymt var við 

2°C sýndu meiri vöxt mjólkursýrubaktería í umbúðum með O2 en í lofttæmdum umbúðum eða 

loftskiptum umbúðum þar sem styrkur koltvíoxíðs var hár allt fram á dag 10 í geymslu. Eftir það varð 

fjöldi mjólkursýrubatería í öllum gerðum umbúða hár og mældist hæstur 7,67 log fjöldi/g (Gómez & 

Lorenzo, 2012; Lorenzo & Gómez, 2012). 

Nær undantekningarlaust voru þær kóloníur sem uxu litlar. Gera má ráð fyrir að kæling og koltvíoxíð 

í gasblöndum hafi haft þar áhrif á. Áhugavert hefði verið að skoða einnig kuldaþolna líftölu sem hefði 

getað gefið nánari vísbendingar um geymsluþol við kældar aðstæður.  

 

5.7 Skynmat 

Niðurstöður skynmats á elduðum sýnum gáfu vísbendingar um óbragð af kjöti sem geymt var í CO2/O2 

strax eftir 2 daga í geymslu. Það gæti bent til þess að oxun fari strax af stað sé folaldakjöt geymt í 
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umbúðum með svo háan hlutþrýsting súrefnis. Niðurstöður skynmats á hráum sýnum gáfu þó engar 

vísbendingar um þráalykt af CO2/O2 eftir 2 daga í geymslu. Annað gilti um kjöt sem geymt var í CO2/O2 

eftir 3 vikur en þá var mat á öllum gæðaþáttum mjög hátt og almennt óásættanlegt. Samhljómur var á 

milli litmælingar og mats á lit og litabreytingum fyrir sýnið. En hvorki kom fram í mælingu á oxun fitu né 

vexti örvera að kjötið væri alls ekki í lagi og farið á þrána líkt og skynmatið sýndi greinilega. Fróðlegt 

hefði verið að gera skynmat á elduðu kjöti í allar 8 vikur tilraunarinnar. Skynmat á hráu kjöti sem geymt 

var í 100% CO2 gaf ásættanlegar niðurstöður allann geymslutímann fyrir alla matsþætti. Lykt var metin 

í lagi og ekki bar á þráalykt af kjöti sem geymt hafið verið í 8 vikur í 100% CO2 eða CO2/N2 blöndu. 

Í rannsókn á folaldakjöti af spænsku hrossakyni sem geymt var í mismunandi umbúðum við 2°C í 14 

daga varð veruleg hnignun á öllum gæðaþáttum sem skoðaðir voru á geymslutímanum. Rauður litur, 

ólykt og útlit almenn var metið óásættanlegt eftir 10 daga í geymslu bæði í umbúðum með háum og 

lágum styrk af O2 á móti CO2. Kjöt sem geymt var í lofttæmdum umbúðum kom best út og voru 

gæðaþættir þess enn ásættanlegir eftir 2 vikur í geymslu (Gómez & Lorenzo, 2012).  
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6 Ályktanir  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að hægt sé að geyma ferskt folaldakjöt í a.m.k. 8 vikur í 

umbúðum með 100% CO2 eða CO2/N2 blöndu. Óæskileg oxunaráhrif af völdum O2 koma fljótt fram í 

folaldakjöti en örverur voru enn langt undir viðmiðunarmörkum eftir 8 vikur í kjöti þar sem O2 var útilokað 

úr umbúðum og ekkert benti til skemmda af þeirra völdum. Það sama á við um oxun á fitu en þránun 

mældist ekki á geymslutímanum. Lítill munur var á gæðaþáttum 100% CO2 og CO2/N2 en þó náði 100% 

CO2 að halda vexti örvera betur niðri eftir 8 vikur í geymslu. Það eru óvæntar niðurstöður þar sem 

hlutþrýstingur CO2 í CO2/N2 en ætti að vera nægilegur til að hindra örveruvöxt með hámarksárangri. Þó 

oxun fitu hafi mælst lítil í öllum mælingum var hún lægri í 100% CO2 en CO2/N2 á síðari hluta 

geymslutímans. Kjötið var öruggt til neyslu en dökkur litur hafði í sumum tilvikum myndast á yfirborði. 

Líkt og lagt var upp með reyndust mælingar á lit og hnignun litar á geymslutímanum afar mikilvægar við 

skoðun gæðaþátta. 100% CO2 skoraði hærra en CO2/N2 í mælingum á rauðum lit á seinni hluta 

geymslutímans. Eini gæðaþátturinn þar sem CO2/N2 skoraði hærra en 100% CO2 var eiginleikinn til að 

halda í vatn við suðu. Suðuheimtur af kjöti sem geymt var í CO2/N2 voru þónokkuð betri en af kjöti sem 

geymt var í 100% CO2 á vikum 5–7 í geymslu.  

Nú þegar kjöt er í síauknu mæli selt sem kæld ferskvara er það krafa neytenda að aðgengi að kjöti 

sé gott og jafnt. Með því að pakka folaldakjöti í loftskiptar umbúðir þar sem O2 er útilokað er hægt að 

koma betur til móts við kröfur neytenda og jafnvel ná til stærri markhóps. Einnig getur pökkunaraðferðin 

opnað á nýja möguleika við útflutning á fersku folaldakjöti, t.d. að flytja kjötið lengri leiðir og með ódýrari 

hætti líkt og sjóleiðis.  

Áhugavert hefði verið að skoða sýnin sem voru geymd í CO2/O2 þéttar í upphafi geymslutímans, t.d. 

eftir 1 viku, 10 daga og 2 vikur. Þá hefði verið hægt að leggja mat á hvort hentugt væri að geyma 

folaldakjöt í umbúðum með súrefnisblöndu í stuttan tíma líkt og í smásölu. Ljóst er að slík geymsla í 3 

vikur var of löng.  

Þekkt er að gaspakkningar með CO2 minnka að umfangi á fyrstu 1–2 dögunum eftir pökkun þegar 

gasið gengur inn í kjötið. Þrátt fyrir að geymslupláss fyrir gaspakkningar hafi verið yfirdrifið í þessari 

tilraun hefði verið áhugavert að meta rúmmál pakkninga í upphafi og þróun þess á geymslutímanum. 

Eftir að tilraunin var komin í gang og nokkrar pakkningar höfðu verið skoðaðar fór að bera á mis 

miklum vökva í umbúðum. Gagnlegt hefði verið að mæla heimtur á geymslutímanum til að sjá hvort 

kjötið tapaði meiri vökva eftir því sem það var lengur í geymslu eða hvort munur væri á milli gastegunda 

hvað vökvatap varðar. Einnig væri mjög áhugavert að sjá hvernig þróunin yrði á gæðaþáttum eftir 8 

vikur. 
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Viðauki 1 

Hitastig í kjötsal þar sem skrokkar af folöldum héngu í sólarhring eftir slátrun. 

 100% CO₂ 

Tími Kl 17 Kl 7 

Hitastig 2°C –0,5°C 

   

 50% CO₂ + 50% N₂ 

Tími Kl 14 Kl 7 

Hitastig 7°C 0,5°C 

   

   

 75% O₂ + 25% CO₂ 

Tími Kl 15 Kl 7 

Hitastig 6,5°C 0,5°C 
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Viðauki 2 

Upplýsingar um marglaga plastpoka notaða við pökkun. 
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Viðauki 3 

Fjöldi sýna notuð við þróun og kvörðun á “meat calibration” í efnagreiningartæki og það bil sem mæla 

má fitu, vatn, prótein, salt og kollagen í kjöti á. 

  

 Fjöldi sýna Meðaltal Min Max Eining  

Fita 21879 22,5% 0,1% 86,1% % af þyngd  

Vatn 19910 57,7% 9,7% 81,5% % af þyngd  

Prótein 17762 15,7% 3,1% 48,8% % af þyngd  

Salt 7999 2,4% 0,1% 8,0% % NaCl af þyngd  

Kollagen 4116 2,0% 0,2% 7,5% % af þyngd  
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Viðauki 4 

Eyðublöð sem dómarar merktu inn á í skynmati. 
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Viðauki 5 

Við fjöldi sýna á bak við meðaltöl mælinga á oxun fitu fyrir allar gasblöndur á geymslutímanum. 

 Fjöldi sýna fyrir gasblöndur  

Geymslutími 100% CO₂ 50% CO₂ + 50% N₂ 75% O₂ + 25% CO₂ 

Vika 0 3 4 1 

Vika 3 1 4 4 

Vika 5 3 4  

Vika 6 4 4  

Vika 7 4 4  

Vika 8 4 4  
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Viðauki 6 

Staðalfrávik meðaltala mælinga á heildargerlum við 30°C og ger og myglu. 

 

 
Meðaltöl fyrir fjölda heildargerlar við 30°C fyrir allar gasblöndur eftir 
vikum ± staðalfrávik. 

Geymslutími 100% CO₂ 50% CO₂ + 50% N₂ 75% O₂ + 25% CO₂ 

 Meðaltal ± SD Meðaltal ± SD Meðaltal ± SD 

Vika 0 2,28 ± 0,47 2,99 ± 1,49 2,10 ± 0,64 

Vika 3 2,51 ± 0,26 2,24 ± 0,14 2,58 ± 0,25 

Vika 5 2,61 ± 1,06 3,29 ± 0,38   

Vika 6 1,12 ± 0,17 3,29 ± 0,20   

Vika 7 2,92 ± 0,42 3,23 ± 0,33   

Vika 8 2,62 ± 0,47 3,42 ± 0,45   

 

 

 
Meðaltöl fyrir fjölda gers og myglu fyrir allar gasblöndur eftir 
vikum ± staðalfrávik 

Geymslutími 100% CO₂ 50% CO₂ + 50% N₂ 75% O₂ + 25% CO₂ 

 Meðaltal ± SD Meðaltal ± SD Meðaltal ± SD 

Vika 0 0 ± 0 25 ± 5 335 ± 376 

Vika 3 18 ± 10 21 ± 10 199 ± 219 

Vika 5 5 ± 6 26 ± 19   

Vika 6 23 ± 32 44 ± 23   

Vika 7 66 ± 55 45 ± 41   

Vika 8 115 ± 197 428 ± 327   

 

 

 

 


