
Streszczenie 
Tytuł pracy: Badania nad zastosowaniem wybranych technik instrumentalnych w ocenie jakości 

 i autentyczności szynek dojrzewających na przykładzie kumpiaka podlaskiego 

 

W niniejszej pracy dokonano ilościowej i jakościowej analizy składników kształtujących się podczas dojrzewania 

szynki (kumpiaka podlaskiego) i polędwicy długo dojrzewającej oraz szynek surowo dojrzewających z produkcji 

przemysłowej: włoskich (parmeńskiej, Prosciutto Mantovelle, Crudo i Prosciutto), hiszpańskiej (Serrano) oraz 

niemieckiej (Szwarcwaldzkiej). Analiza obejmowała oznaczenie zawartości podstawowych składników odżywczych w 

produkcie na różnych etapach dojrzewania (z wykorzystaniem transmisji bliskiej podczerwieni NIRS), zawartości 

kwasów tłuszczowych, związków lotnych oraz związków tworzących tzw. „metabolom” produktów (techniką 

chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas GC/MS), analizę sensoryczną metodą ilościowej analizy 

opisowej (QDA). Wyniki poddano analizie statystycznej metodami chemometrycznymi (PCA, CA). Techniki te 

pozwoliły na wyróżnienie cech, które w największym stopniu charakteryzują i zarazem różnicują porównywane cechy 

mięsnych wyrobów dojrzewających. Stwierdzono m.in., że podstawową zmianą zachodzącą w badanych produktach 

dojrzewających (szynka, polędwica) była utrata wody (wysuszanie produktu), wskutek czego następowało istotne 

zagęszczanie składników odżywczych. Następowała także korzystna zmiana w układzie poszczególnych grup kwasów 

tłuszczowych, tj, w miarę dojrzewania produktów wzrastała ogólna pula kwasów tłuszczowych nienasyconych (PUFA), 

a malała zawartość niekorzystnych kwasów nasyconych (SFA). Obserwowane w czasie dojrzewania wyrobów 

mięsnych zmiany w profilu i zawartości różnych związków chemicznych, np. wolnych kwasów tłuszczowych, 

związków lotnych, aminokwasów i innych związków wchodzących w skład metabolomu produktów, miały istotny 

wpływ na kształtowanie się ich profilu smakowo-zapachowego. Na podstawie analizy składowych głównych (PCA) 

ustalono m.in., że wartości atrybutów sensorycznych wyrobów mięsnych surowo dojrzewających były ściśle 

skorelowane z zawartością kwasów tłuszczowych, związków lotnych, wolnych aminokwasów i innych składników 

wchodzących w skład „metabolomu produktu”. Natomiast analiza skupień (CA) okazała się dobrym narzędziem 

pozwalającym na zróżnicowanie wyrobów surowo dojrzewających pod względem jakości surowca (przede wszystkim 

zawartość tłuszczu), rodzaju stosowanych technologii (szynki wędzone i niewędzone) i zastosowanych składników (ew. 

dodatek azotanów). 
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Summary 
Title: Research on the use of selected instrumental techniques in assessing the quality and authenticity of dry 

cured hams in kumpiaka podlaski as an example 

 

In this research a quantitative and qualitative analysis of the ingredients formed during maturation of ham (kumpiak 

podlaski) and long ripening loin and dry cured hams from industrial production: Italian (Parma, Prosciutto Mantovelle, 

Crudo and Prosciutto), Spanish (Serrano) and German (Black Forest ) were done. The analysis included the 

determination of nutrients in the product at various stages of maturation (using Near-Infrared Transmission NIRS), fatty 

acids, volatile compounds and the compounds creating "metabolome" of the products (Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry GC/MS), sensory analysis by Quantitative Descriptive Analysis (QDA). The results were subjected to 

statistical analysis by chemometric methods (PCA, CA). These techniques allowed to set the properties apart, which, to 

an extreme degree, characterize and differentiate the compared properties of ripening meat products. It was found that 

the fundamental change taking place in the tested ripening products (ham, loin) was the loss of water (drying of 

product), which resulted in significant concentration of nutrients. The beneficial change also occurred in the structure of 

particular groups of fatty acids, i.e., with the maturation of products the overall amount of unsaturated fatty acids 

(PUFA) increased and the amount of undesirable saturated fatty acids (SFA) decreased. Changes in the profile and 

content of various chemical compounds, e.g. free fatty acids, volatile compounds, amino acids and other compounds, 

observed during the maturation of meat products included in the metabolome products, had a significant influence on 

the flavor profile. Basing on Principal Components Analysis (PCA), it was established that the value of sensory 

attributes of raw ripening meat wares was closely correlated with the content of fatty acids, volatile compounds, free 

amino acids and other components of the " metabolome of the product." However, the cluster analysis (CA) turned out 

to be a good tool for differentiation of dry cured wares in terms of quality of the raw material (mainly the content of 

fat), the type of used technology (smoked and non-smoked ham) and the used components (the addition of nitrates). 
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