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Problémafelvetés, célkitűzés 

A sajt minősége, a sajt jellegzetes tulajdonságainak kialakulása szempontjából a 
sajtérés alatt lejátszódó biokémiai, kémiai és állomány tulajdonságokban bekövetkező 
változásoknak jelentős szerepe van. Az érést az oltóenzim, továbbá a pasztőrözést 
túlélő tej eredetű enzimek és az adagolt színtenyészetek által termelt enzimek 
irányítják.  

A termékminőség leírása, meghatározása minőségi jellemzők segítségével történik. A 
sajt minősítésében a beltartalmi összetétel, a táplálkozástani szempontból értékes 
komponensek meghatározása mellett az érzékszervi minősítésnek döntő szerepe van. 
Jelentősséggel bírnának olyan analitikai módszerekkel meghatározott minőség 
jellemzők, melyek kiegészítő információt adnak a sajtminősítésben.  

Kutató munkámban célul tűztem ki: (I) Hazai félkemény sajtok korának, érettségi 
állapotának becslésére alkalmas: (a) pontozásos érzékszervi minősítő rendszer 
kidolgozását, és alkalmazását. (b) Műszeres állományvizsgálattal mért állomány 
paraméterek kiválasztását és meghatározását. (c) A másodlagos fehérjebomlással 
keletkező, érési indexként felhasználható, fotometriás módszerrel, illetve 
méretkizárásos kromatográfiával vizsgált proteolitikus jellemzők meghatározását. 
(II) A sajt minőségének és a minőség változásának jellemzését többváltozós 
statisztikai módszerek segítségével. 

Vizsgálati minták és módszerek kiválasztásának szempontjai 

A vizsgált minták kiválasztásánál szempontom a sajt érési ideje valamint a sajttípus 
kedveltsége és elterjedtsége volt. Ezért egy hosszabb érlelési idejű kemény sajtot, a 
tehéntejből készült Kashkavál sajttípust, a Hajdú sajtot valamint az egyik 
legnépszerűbb hazai félkemény sajttípust, a Trappista sajtot választottam. A vizsgált 
sajtok üzemi gyártásból (öt gyártás) származtak. Az üzemi gyártásból adódó 
különbségek ellenére beltartalmi összetételüket tekintve viszonylag homogének voltak, 
az érlelési idő végén kiváló érzékszervi tulajdonságokkal rendelkeztek.  

A vizsgálati módszerek kiválasztásánál egyrészt arra törekedtem, hogy túlnyomóan 
olyan módszereket alkalmazzak, melyek távlatilag az üzemi laboratóriumok számára 
elérhetőek, valamint az irodalmi adatok alapján olyan tulajdonságokat mérjek, melyek 
az érési folyamat egésze alatt változnak. Ezért a szabványos érzékszervi és beltartalmi 
vizsgálatokon túl pontozásos érzékszervi módszer kidolgozását és adaptálását 
végeztem el. Emellett olyan műszeres analitikai eljárásokat alkalmaztam, melyek a 
proteolízis mértékét (másodlagos proteolízis) és proteolízishez kapcsolódó állomány 
paraméterek változását követik nyomon.  
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Az adatok feldolgozása egyrészt az eredeti változókra (mért értékek), másrészt 
többváltozós módszerekkel nyerhető mesterséges összevont változókra (főkomponens) 
terjedt ki. Olyan matematikai statisztikai módszereket alkalmaztam, amelyek 
lehetőséget adtak a tulajdonság csoportok közötti összefüggések elemzésére, az egyes 
minták, minta csoportok közötti szignifikáns különbségek megállapítására és olyan 
matematikai egyenletek felírására, amelyekkel a sajtminőség / a gyártástól eltelt idő 
változása becsülhető. 

A mérési eredmények matematikai statisztikai értékelését STATGRAPHICS 
Statistical Graphics System adatfeldolgozó programcsomag 5.0 verziójával, valamint 
MicroCal Origin 2.88 verziójával végeztem. Összesen 90 sajtmintát vizsgáltam, ebből 
40 Trappista (Tolnatej Rt. Szekszárdi Sajtüzem), 50 Hajdú (Hajdútej Rt. 
Hajdúböszörményi Sajtüzem). 

 

ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1. A vizsgált félkemény sajtok érési és minőségmegőrzési időben bekövetkező 
változásainak tanulmányozására kísérleti tervet dolgoztam ki, ami más 
félkemény sajt vizsgálatra is adaptálható. 

2. A vizsgált félkemény sajtok (Trappista és Hajdú sajt) korának, érettségi 
állapotának becslésére alkalmas pontozásos érzékszervi minősítő rendszereket 
dolgoztam ki, mely a szabvánnyal ellentétben a nyers- és fél érett sajtokra is, a 
gyártástól kezdve a teljes időintervallumban (érlelési és minőségmegőrzési 
periódus) alkalmazható. 

3. Megállapítottam az érzékszervi tulajdonságcsoportokon belüli pontszám és az 
összpontszám időbeli változását. A változásra becslő egyenleteket adtam. Az 
általam kidolgozott minősítő rendszer alapján a tulajdonságcsoportok 
számértékei és az összesítésükkel kapott összpontszám az érési időben telítési, az 
eltarthatósági időben maximum görbe szerint változtak. A függvény a maximum 
értéket az optimálisan érett sajt állapotnál érte el.  

4. Megállapítottam, hogy mely (QTS 25 állományvizsgálóval meghatározott) 
állomány paraméterek alkalmazhatók az egyes sajttípusoknál az érettségi állapot 
jellemzőiként, azaz melyek változnak szignifikánsan a gyártástól eltelt idővel, 
függvény kapcsolattal leírható módon az érési és tárolási periódus alatt. 
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Megállapítottam az optimális becslést adó mérési körülményeket mindkét sajt 
típusnál. (Trappista 7 mm-es penetráció, Hajdú 10 mm-es penetráció).  

5. Megállapítottam, hogy az állományparaméterekből képzett mesterséges összetett 
(főkomponens) változók alkalmasak a sajtok korának becslésére, majd az eredeti 
változókból lépésenkénti változószelekcióval kiegészítetett többszörös lineáris 
regresszió analízissel sikerült a gyártástól eltelt időt 11 ill. 14 nap pontossággal 
becsülni. Az egyenlet: 

Trappista sajtra:  

Y=0,112x1–0,0164x2–0,0117x3+28,192x4+0,0119x5+56,247x6–59,808x7+0,00938x8; 
SE= 11,23; R=0,963; n=40, ahol a nyolc változó a behelyettesítés sorrendjében 
az alábbi: gumisság, rágósság, terület(2), rágóssági/inassági érték/hossz, 
kompressziós munka (2), reverzibilis deformáció (1,2), dekompressziós munka 
(1). A becslés 99,9%-os valószínűségi szinten szignifikáns. 

Hajdú sajtra: 

Y=-0,00137x1+0,000431x2; SE= 14,34; R=0,706; n=50, ahol a két változó a 
behelyettesítés sorrendjében az alábbi: rágósság, dekompressziós munka (2). A 
becslés 99,9%-os valószínűségi szinten szignifikáns. 

6. Kimutattam, hogy a szabad aminocsoport mennyiségi meghatározásán alapuló 
trinitro-benzolszulfonsavas reakció Polychroniadou (1988) módszere szerint a 
Trappista sajt érési jellemzőként való felhasználására alkalmas, míg a Hajdú 
sajtéra nem. A Trappista sajt esetében a gyártástól eltelt idő lineáris 
regresszióval, 99,9%-os valószínűségi szinten becsülhető. A becslés pontossága 6 
nap.  

7. A proteolitikus adatok főkomponensanalízise alapján megállapítottam, hogy az 
első főkomponens értékéből a sajtok kora Trappista sajtnál lineáris, Hajdú sajtnál 
exponenciális összefüggés szerint becsülhető.  

8. Az első két főkomponens érettségi csoportok szerinti variancia analízise alapján 
megállapítottam, hogy Trappista sajtnál a különböző érettségi állapotú minták 
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átlagértékei szignifikánsan eltérnek egymástól. Hajdú sajtnál, csak a nyers és a 
félérett minták térnek el szignifikánsan az érett és túlérett csoporttól.  

9. A proteolitikus adatok lépésenkénti változó szelekciójával meghatároztam azokat 
a jellemzőket, melyekkel a gyártástól eltelt idő többszörös lineáris regresszióval 
becsülhető. Ezek az érettségi állapot minősítésére felhasználhatók. Az egyenlet: 

Trappista sajtnál: 

Y=-1,077x1-0,2247x2+12,316x3+11,201x4+114,029x5; SE=5,85; R2=0,9764; 
n=160. A változók az alábbiak: az 1. frakció százalékos területaránya, a 4. 
frakció százalékos területaránya, az 1. és 3. frakció százalékos területarányának 
hányadosa, az 1. és 4. frakció százalékos területarányának hányadosa, 
fotometriás adatok (módosított eljárás). A becslés 99,9%-os valószínűségi 
szinten szignifikáns. A becslés pontossága 5,9 nap. 

Hajdú sajtnál: 

Y=49,56x1+7,82*10-6x2–2,46*10-6x3+0,1255x4+20,17x5; SE=12,37; R2=0,9085; 
n=193. A változók az alábbiak: fotometriás adatok (eredeti eljárás), az 1. frakció 
területe, a 3. frakció területe, a 3. frakció százalékos területaránya, a 2. és az 1. 
frakció százalékos területarányának hányadosa. A becslés 99,9%-os 
valószínűségi szinten szignifikáns. A becslés pontossága 12,4 nap. 

10. Az eredmények igazolják, hogy az alkalmazott módszerek a vizsgált sajtok 
gyártástechnológiájára, és az üzemi gyártásokból adódó heterogenitás ellenére 
bizonyos kiegészítő információt adnak a sajtminősítésben. A különböző 
módszerekkel megállapított minőségjelzők felhasználásával a sajtok kora, a 
gyártástól eltelt idő a teljes időintervallumra vonatkoztatva Trappista sajtnál 
átlagosan 10 %. Hajdú sajtnál 20%-os pontossággal megadható. 
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