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Kvaliteten af råt kyllingekød med hensyn til pH, 
vandbindingsevne og overfladestruktur har direkte 
indflydelse på den kvantitative og kvalitative sam
mensætning af mikrofloraen og dermed holdbar
heden og sikkerheden af produkterne.
 

Fænomenet træbryst, som er karakteriseret ved 
vævsændringer i muskulaturen (Petracci et al ., 2013; 
Shivo et al ., 2014; Velleman and Clark, 2015), får 
brystfileten til at fremstå opsvulmet og hård (Petracci 
et al ., 2015) . Vi undersøgte derfor kvaliteten af kødet, 
og teksturmålinger viste, at det rå kød, som forventet, 
krævede større kraft ved en given kompression dvs . var 
hårdere (Figur 1) . Kødet var også karakteriseret ved at 
have et højere pH både intramuskulært og på overfladen 
samt en ringere evne til at holde på vandet (dvs . større 
dryptab og kogesvind), og det intramuskulære vand var 
mere mobilt (NMR målinger) . Konsekvenserne af disse 
forandringer for den mikrobiologiske kvalitet er ikke tid-
ligere blevet undersøgt, men de beskrevne ændringer i 
det rå kød er kendt for at kunne påvirke mikrobiologien 
negativt . Vi ville derfor kortlægge, hvilken indflydelse 
træbryst havde på både den kvalitative og kvantitative 
sammensætning af den dominerende mikrobiologiske 
flora under holdbarhedsperioden .
Det viste sig, at mængden af bakterier (totalkim, ana-
erob TSA-SB) på overfladen af træbryst fileter var mar-
ginalt højere uden, at det var signifikant . Resultaterne 
viste alligevel en tendens til lidt forbedrede vækstbe-
tingelser for bakterier på overfladen af træbryst . På 
denne baggrund blev sammensætningen analyseret og 

Figur 1: Hårdhed af det rå kyllingebrystkød dagen efter slagt-

ning målt ved kompression (gennemsnit af 10 prøver af hver 

slags) . Grå: træbryst, Blå: kontrol .
Træbryst .
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dette viste tydelige forskelle i sammensætningen af den 
Gram-negative mikrobiologiske flora imellem kontrol og 
træbryst prøverne (Figur 2): Generelt var den mikrobio-
logiske flora på træbryst prøver meget mere mangfoldig, 
hvilket var tydeligt blot ved at kigge på morfologien af 
bakteriekulturerne (Figur 2) . 
Serratia stammer var dominerede i den Gram-negative 
mikroflora på kontrolprøverne, hvorimod andre stammer 
af Enterobacteriaceae blev fundet på træbryst-prøverne 
(f .eks . Hafnia sp ., Aeromonas sp ., Shewanella sp .) .

Næsten alle isolater fra kontrolprøverne kunne identifice-
res på mindst genus-niveau, hvorimod en betragtelig del 
af de Gram-negative isolater fra træbryst-prøverne ikke 
kunne identificeres (4,5 %) .

Konklusion
Denne undersøgelse viser, at vævsforandringerne i 
træbryst-fileter påvirker vækstbetingelserne og sammen-
sætningen af den mikrobiologiske flora . Det er usand-
synligt, at træbryst-forandringerne har nævneværdig 
betydning for holdbarheden på grund af de dominerende 
kuldetolerante mælkesyre bakterier, men det er kri-
tisk, at den Gram-negative mikroflora på overfladen af 
træbryst er mere mangfoldig . Derfor vurderes det, at 
risikoen for fremvækst af Gram-negative bakterier på 
overfladen af træbryst er større .
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Figur 2: Sammensætning af den mikrobiologiske flora [%] i kontrol (venstre) og træbryst (højre) . Gennemsnit af 25 prøver, der er 

analyseret ved 16S rRNA sekventering efter at have været opbevaret i en modificeret atmosfære (70 % nitrogen, 30 % CO2) i 7 

dage ved +4 .0 °C (svarende til reelle betingelser i industri/detail/hjem) .

Teksturen af en brystfilet måles .




