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ÖSSZEFOGLALÁS
Munkánk célja az volt, hogy objektív, reprodukálható, műszeres vizsgálattal
összehasonlítsuk az általunk kifejlesztett, csökkentett zsírtartalmú (30%),
laktózmentes, élőflórás vajkészítmény és a kereskedelmi forgalomban kapható
vajkrémek főbb állománytulajdonságait, majd felmérjük új termékünk várható piaci
fogadtatását. A reológiai vizsgálatok eredményei igazolták, hogy laktózmentes
vajkrémünk állományát tekintve beleillik a jelenleg forgalomban lévő, megfelelő
minőségű hasonló vajkészítmények sorába. A 25–39% zsírtartalmú termékekhez
képest nem lágyabb és nem tapad jobban, kenhetősége közel áll a megszokott
vajkréméhez. A kifejlesztett termék ízét és állagát a bírálók (250 fő) szignifikánsan
jobbnak (P<0,05) ítélték, mint az üzletekben már régebb óta kapható egyik
hagyományos vajkrémét. A kenhetőséget illetően viszont az utóbbi vajkészítmény
bizonyult jobbnak (P<0,05). Megállapítottuk, hogy új termékünk piacra kerülés esetén
kedvező fogadtatásra számíthat, bevezetése során azonban hangsúlyozni kell, hogy a
jól ismert, méltán népszerű vajkrém ideális állományjellemzőin és táplálkozásfiziológiai
tulajdonságain túl funkcionális többletelőnyöket is hordoz, mivel laktózmentes és élő
tejsavbaktériumokat is tartalmaz.
Bevezetés
A vajkrémek eredeti definíciójuk szerint „tej szubsztituensekkel (például tejpor, tejsűrítmény, tejfehérje-koncentrátum, kazeinát) dúsított, pasztőrözött,
homogénezett, majd tejsavbaktérium színtenyészettel
megsavanyított tejszín, vaj, természetes stabilizálószerek, konyhasó, esetleg fűszerek (például őrölt paprika, köménymag, mustár, zellercsík, zellerlevél stb.)
és egészségügyileg preferált színezék (β-karotin) hozzáadásával előállított, utóhőkezelt, natúr, illetve fűszeres, zsír-a-vízben emulziós szerkezetű, vaj reológiájú
készítmények” [8]. Strukturális jellemzőiket gyártástechnológiájuk kulcslépése (a homogenizálás), valamint a felhasznált emulgeáló- és/vagy stabilizálószerek tulajdonságai határozzák meg [1] [8].
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A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézetben (MTKI)
már az 1970-es években intenzív kutatások folytak a
homogenizálás tejipari alkalmazásának lehetőségeire
vonatkozóan (például felfölöződés megszüntetése,
kitermelés-növelés, késztermék állomány-tulajdonságainak javítása, szinerézisgátlás, telt íz kialakítása
stb.) [12]. Ezek az alapozó jellegű kutatások
hozzásegítették az MTKI-t a vajkrém kifejlesztéséhez,
amely mindmáig vezető pozíciót tölt be a kenhető
vajkészítmények hazai piacán. Az MTKI kutatói által
előállított és 1984 óta jelentős hazai üzleti sikernek
örvendő „klasszikus” vajkrémhez hasonló termékkel
azonban ma már csak elvétve találkozhatunk az
üzletek polcain. A nagy áruházláncok által diktált árak
gyakran jelentősen alacsonyabbak az alapanyagok
(tejszín, vaj) piaci árához képest, ezért a gyártók
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Minthogy a vajkrém eredendően laktózt tartalmaz,
fogyasztása problémát jelenthet a tejcukorbontási
nehézségekkel küzdő személyeknek. Jóllehet a nyugatés észak-európai, illetve az észak-amerikai lakosság
körében jellemzően 10% alatti a laktózintoleranciában
szenvedők aránya [13], a tejcukormentes tejtermékek
mégis reneszánszukat élik a fejlett tejgazdasággal
rendelkező országokban, köszönhetően a fogyasztók
ezen termékek iránt tanúsított hűségének és az akár 50–
100%-os felárat is elfogadó fizetési hajlandóságának.
Magyarországon a felnőtt populáció több mint
egyharmadát érinti a laktózintolerancia [2] [9], így a
tejcukormentes élelmiszerek jelentős piaci potenciállal
rendelkeznek, amit a tejipari cégek szerencsére az
utóbbi időben felismertek.
Kétrészes közleményünk első részében bemutattuk
egy új típusú funkcionális tejtermék, a csökkentett
zsírtartalmú, laktózmentes, élőflórás vajkrém
gyártástechnológiájának kidolgozására tett sikeres
erőfeszítéseinket [5], ehelyütt pedig azoknak a
kutatásainknak az eredményeiről számolunk be,
amelyek során új vajkészítményünket műszeres
állományvizsgálat
útján
összehasonlítottuk
a
kereskedelmi forgalomban kapható vajkrémekkel,
illetve amelyekben felmértük kísérleti termékünk
várható piaci fogadtatását.
Anyagok és módszerek
Csökkentett zsírtartalmú (30%), laktózmentes,
élőflórás vajkrém előállítása

Az előzetes érzékszervi bírálathoz, az azt követő
műszeres állományvizsgálathoz, majd a termék
várható piaci fogadtatásának felmérését célzó
kóstolásos vizsgálathoz szükséges csökkentett
zsírtartalmú, laktózmentes, élőflórás vajkrém
előállításának módja a jelen tanulmányunk első
részében ismertetett gyártástechnológia szerint
történt [5].

Kereskedelmi forgalomban lévő vajkrémek és a
csökkentett zsírtartalmú, laktózmentes, élőflórás
vajkrém érzékszervi bírálata

A kereskedelmi forgalomból beszerzett, vajkrém
megnevezéssel forgalmazott termékeket A, B, C, illetve
D betűvel jelöltük meg, kísérleti vajkészítményünket
pedig LM (laktózmentes) jelöléssel láttuk el. Az egyes
termékek átlagos összetétele az 1. táblázatban
látható.
Az érzékszervi bírálatot a hagyományos 20 pontos
rendszerben végeztük el. A bírálati szempontokat
és az azokhoz tartozó ponthatárokat a 2. táblázat
tartalmazza.Kereskedelmi forgalomban lévő vajkrémek
és a csökkentett zsírtartalmú, laktózmentes, élőflórás
vajkrém állományának műszeres vizsgálata

Az 1. táblázatban ismertetett összetételű, A,
B, C, D, illetve LM kóddal ellátott vajkrémek
állománytulajdonságait
TA.XT2
Texture
Analyser berendezéssel (Stable Micro Systems,
Godalming, Egyesült Királyság) vizsgáltuk meg
öt párhuzamosban, amelyekből átlaggörbéket
készítettünk a berendezéshez tartozó Texture Expert
1.22 szoftver (Stable Micro Systems) segítségével.
A berendezés a tartozékként meglévő vagy akár
a saját készítésű, pontosan definiált geometriájú
próbatest meghatározott, a mintába állandó
sebességgel és adott távolságra történő behatolása,
majd a kiinduló pontba ugyancsak állandó
sebességgel való visszatérése közben a próbatest és
a minta között fellépő erőket méri az idő vagy tetszés
szerint a távolság függvényében. Az előre beállított
állandó próbatest-sebességnek köszönhetően a
relatív alakváltozás sebessége állandó. A mintában
bekövetkező deformáció leírása és a görbék
értelmezése összetett feladat, mert olyan tényezők
is hatással van az eredményekre, mint például a
lefelé mozgó próbatest által kifejtett kompresszió;
a próbatest behatolása során az élei mentén fellépő
nyírás (ami a termék próbatestre való boltozódását
eredményez(het)i); a minta és a fej közötti súrlódási
ellenállás okozta erők; a minta oldalirányú folyásához
szükséges erők [3].

1. táblázat: A vizsgált vajkrémek átlagos összetétele (%)
Table 1: Average composition of the dairy spreads tested (%)
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Termék kódja
Product code

Zsír
Fat

Telített zsírsav
Saturated fatty
acid

Szénhidrát
Carbohydrate

Cukor
Sugar

Fehérje
Protein

Só
Salt

LM

30.0

19.0

3.5

3.5

3.1

0.6

A

39.0

26.5

4.6

3.8

2.1

0.5

B

39.0

27.0

5.0

4.0

2.3

0.5

C

35.0

23.8

6.0

2.3

2.4

1.0

D

25.0

18.0

4.4

2.8

2.5

0.8
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Minták összehasonlításakor különösen fontos
a mintatartó edény geometriája és a minta
rétegvastagsága, ugyanis a mérés során a behatoló
próbatest nyomáshullámokat generál. El kell
kerülni, hogy ezek a mérőfejre hatással legyenek,
mert zavarokat okozhatnak a mérésben. Kenhető
készítményeknél arra is ügyelni kell a minták
összehasonlító mérésénél, hogy a próbatest
felszíne a bemerülés pillanatában párhuzamos
legyen a minta felszínével, tehát roncsolásmentes,
sima felülettel rendelkezzen. A műszerhez tartozó
szoftver a beállított mélységig és sebességgel
mozgó próbatestre ható erőn túl az általunk a görbén
meghatározott két pont alatti terület kiszámításával és
a területek összehasonlításával, illetve adott esetben
a görbék meredekségének számításával különböző
paramétereket generál, amelyek azután olyan
érzékszervi tulajdonságokkal korrelálhatnak, mint
például a keménység, a kenhetőség, a ragacsosság,
vagy a tapadósság.

A vajkrémek értékeléséhez a következő adatokat
használtuk fel (a leírtak könnyebb megértését az
1. ábra segíti):
•

•

•

Az összes mintát azonos mérőfejjel (próbatesttel),
azonos bemerülési és visszatérő sebességgel illetve
mélységig, valamint azonos hőmérsékleten vizsgáltuk
az alábbiak szerint:
•

vizsgálat módja: kompressziós üzemmód;

•

opció: vissza a kiinduló helyzetbe, 1 ciklus;

•

próbatest: P/20 20 mm átmérőjű alumíniumhenger;

•

próbatest bemerülési sebessége: 1 mm/s;

•

bemerülési mélység: 10 mm;

•

indító erő és típusa: 5,0 g, auto;

•

minta hőmérséklete: 6°C.

•

•

1f = a kompressziós erő maximuma (a 10
mm mélységig 1 mm/s sebességgel történő
behatoláshoz
szükséges
maximális
erő,
dimenziója: g); a minta keménységére utaló
érték, a minta bizonyos mértékig történő
deformálásához szükséges erő.
A1 : A2 = az 5,0 g indítóerő (küszöbérték, az
ordinátán „álló” 1. „anchor”) elérésétől az
1f maximális kompressziós erőig (2.) futó
görbe alatti terület (g × s); mértékéből szintén
a minta keménységére vagy lágyságára
következtethetünk.
A2 : A3 = a maximális kompressziós erőt
jelző csúcs (2.) és a görbe abszcisszára való
visszatérése közötti pont (3.) alatti terület;
dekompressziós munka (g × s). A mérőfejre ható,
a kompressziót követően a mintában keletkező
rugalmas feszültség igyekszik kiegyenlítődni az
emiatt kialakuló „ellenerő”, az idő függvényében.
A dekompressziós munkát a kompressziós
munkával elosztva dimenzió nélküli arányszámhoz
jutunk, ami a termék rugalmasságára vonatkozó
információt szolgáltat.
2f = a mérőfej maximális mélységből (10 mm)
való visszatéréséhez szükséges maximális
erő (–g), a negatív tartomány csúcsa (4.). Az
adhéziós erő maximuma, amely a minta (jelen
esetben: kenhető vajkészítmény) tapadására,
„tésztásságára” vonatkozóan ad információt.
A3 : A4 = adhéziós (tapadási) munka (–g × s).
Nagysága a tapadósságra, „kenőcsösségre”,
„tésztás” állományra utal, de befolyásolhatja a
mérőfejre boltozódott minta súlya is.
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a beltartalmi értékek csökkentésével, olcsóbb
technológiai megoldásokkal igyekeznek megfelelni
a piaci feltételeknek, ami kedvezőtlen befolyást
gyakorol a vajkrém minőségére.

2. táblázat: Érzékszervi bírálati szempontok és a hozzájuk tartozó maximális pontszámok
Table 2: Sensory testing criteria and the corresponding maximum scores
Maximálisan adható
pont
Maximum possible
score

Tulajdonság / Property
•
•

Külső: fényes, sima, a poharat egyenletesen kitölti, repedésektől, zsírkiválástól mentes
Appearance: shiny, smooth, filling the cup evenly, free of cracks and separated fat

4

•
•

Szín: egyenletesen csontfehér vagy vajsárga színű
Color: even bone-white or butter-yellow

3

•
•

Állomány: egynemű, sima, 5–20°C-on jól kenhető
Texture: uniform, smooth, easily spreadable at 5 to 20 °C

4

•
•

Illat: jellegzetesen savanykás, aromás, harmonikus, tiszta
Smell: characteristically acidic, aromatic, harmonious, pure

4

•
•

Íz: jellegzetesen savanykás, aromás, enyhén sós, tiszta
Taste: characteristically sour, aromatic, slightly salty, pure

5

Értékelés – kiváló: 20–17,6 pont; jó: 17,5–15,2 pont; közepes: 15,1–13,2 pont; megfelelő: 13,1–8,0 pont;
nem megfelelő: 7,9–0 pont.
Evaluation – 20–17.6 points: excellent; 17.5–15.2 points: good; 15.1–13.2 points: medium; 13.1–8.0 points: satisfactory;
7.9–0 points: unsatisfactory.
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•

vajkrém hagyományos vajkrémmel való összehasonlítása
és várható piaci fogadtatásának felmérése

TUDOMÁNY

A termék kóstoltatását a Szocio-Gráf Piac- és
Közvélemény-kutató Intézet (Pécs) munkatársainak
közreműködésével
és
infrastruktúrájának
igénybevételével végeztük el. 250 fő bevonásával
kvantitatív, személyes kérdőíves adatgyűjtéssel,
vakteszt módszerrel, zárt és nyitott kérdéseket
egyaránt
tartalmazó
kérdőívek
kitöltetésével
szereztünk információt az érzékszervi bírálat
keretében kóstoltatott termékekről. A megkérdezettek
62%-a (155 fő) nő, 38%-a (95 fő) pedig férfi volt. Kor
szerinti megoszlásuk a következőképpen alakult:
35% 18–30 éves, 29% 31–45 éves, 16% 46–59
éves és 20% 60 éves, illetve annál idősebb. Alábbi
kérdéseinkre kerestünk választ:
•

A margarin, a vajkrém és a vaj közül melyiket
fogyasztják bármilyen gyakorisággal?

•

Melyiket fogyasztják leggyakrabban?

•

Milyen gyakran szoktak vajat és vajkrémet
fogyasztani?

Force (g)

1
250.0

A „B” és az „LM” jelű termék kóstolásakor
mennyire elégedettek azok ízével, állagával és
kenhetőségével?

•

Felismerik-e a megkóstolt termékeket?

•

Éreznek-e valamilyen különbséget a két termék
között (melyik ízlik jobban)?

•

Milyen különbséget éreznek (miben jobb az a
termék, amelyik jobban ízlik)?

•

Ha
kereskedelmi
fogyasztanák-e
a
gyakorisággal?

forgalomba
kerülne,
terméket
valamilyen

Matematikai–statisztikai elemzések
Az állományra vonatkozó adatokat Texture Expert
1.22 (Stable Micro Systems), az eredményeket
Microsoft Excel 2010 (Microsoft, Budapest) és
Minitab Statistical Software (Minitab, State College,
PA, USA) programokkal, az érzékszervi bírálat
keretében kitöltött kérdőíveket pedig Microsoft
Excel 2010 (Microsoft), valamint IBM SPSS Statistics
Base (Statistical Products, Budapest) programok
segítségével dolgoztuk fel, elemeztük, illetve
ábrázoltuk.

2f 3

4

1

200.0

150.0

100.0

Eredmények és értékelésük

A laboratóriumunkban bírált termékek zsírtartalmát
az 1. táblázat mutatja. Látható, hogy az A és a B
jelű vajkrém teljesítette a korábbi követelményeket,
míg a D jelűt leginkább utóhőkezelt tejfölnek lehetne
nevezni. A C jelű termék gyártója zsírtartalom
vonatkozásában az „arany középutat” választotta.

Kereskedelmi forgalomban lévő vajkrémek és a
csökkentett zsírtartalmú, laktózmentes, élőflórás
vajkrém érzékszervi tulajdonságai

A kereskedelmi forgalomban kapható vajkészítmények
közül négyféle (A–D), vajkrém néven árusított
élelmiszer, valamint a dolgozatunk első részében
leírtak [5] szerint előállított laktózmentes (LM)
termékünk 20 pontos érzékszervi bírálati rendszer
szerinti eredményeit a 3. táblázat szemlélteti.
Vajkrém megnevezéssel jelentősen eltérő beltartalmi
értékű és különböző zsírtartalmú termékek kerülnek
forgalomba. Ennek oka leginkább az, hogy a
Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/51-1 számú előírása
2. kiadásának [7] megszüntetése óta a vajkrém
gyártására és összetételére vonatkozó hazai
(magyar) szabályozás gyakorlatilag nem létezik.
Termékeiket az egyes gyártóüzemek úgynevezett
„kenhető vajkészítmény” kategóriába sorolva, de
a fogyasztók számára jól csengő „vajkrém” néven
hozzák forgalomba.
Ennek a gyakorlatnak azonban ellentmond
az
élelmiszerekre
vonatkozó
1308/2013/EU
rendelet [4] előírása, amely szerint a kenhető
vajkészítmények (dairy spreads) kizárólag tejből
és/vagy bizonyos tejtermékekből készülhetnek az
alábbi zsírtartalmakkal: 39% alatti; több mint 41%,
de kevesebb, mint 60%; illetve több mint 62%, de
kevesebb, mint 80%. A rendelet ugyanakkor tiltja
a stabilizálószerek felhasználását vajkészítmények
előállításához [4]. Márpedig a „klasszikus” Party
vajkrém és az összes, jelenleg gyártott egyéb
vajkrém stabilizáló szerrel készül. Stabilizáló szer
hiányában a gyártás során még a kutterben szétválna
a zsírfázis a vizes fázistól, a kazein pedig az intenzív
hőkezelés (75–85°C) hatására 4,6 alatti pH-értéken
kicsapódna. A helyzetet tovább bonyolítja a az, hogy
a 39%-nál kisebb zsírtartalmú vajkészítmények ÁFAkulcsa magasabb. A leírtakból az is következik, hogy
a vajkrémek gyártására és forgalmazására vonatkozó
szabályozásban számos ellentmondás, zavart okozó
előírás található.

Ami az érzékszervi jellemzőket illeti, az A jelű termék
erősen túlstabilizált volt: a felszíne repedezett, a
pohár falától elvált. Állománya elmaradt az „5–20°C
között jól kenhető” jellemzőtől, kissé morzsálódott
és összességében keménynek bizonyult. Az íze a
túlstabilizálás miatt enyhén „fáradt” volt.

TUDOMÁNY

A csökkentett zsírtartalmú, laktózmentes, élőflórás

A B jelű fényes, vajsárga, egynemű, mégis kissé lágy
állományú volt, ami valószínűleg szintén stabilizálási
hiányosságokból fakadt. Mindazonáltal ez a termék
közelítette meg legjobban az etalonnak tekintett
Party vajkrémet. Az íze különösen vajszerű volt.
A C jelű termék felső rétege kissé dehidratálódott,
ezért elvesztette fényét, állománya azonban – az
előzőekénél kisebb zsírtartalma ellenére – jobban
megközelítette, sőt csaknem elérte az etalonét. Az
ízéből viszont hiányzott a „kellemesen savanykás”
jelleg, ráadásul némileg „főtt” ízűnek tűnt.
A D jelű termék kapta a legkisebb pontszámokat;
erre már 25,0%-os zsírtartalma is predesztinálta. Az
állománya lágy volt, az íze azonban csaknem elérte a
kívánatos szintet.
A kísérleti termékünk (LM) külsejét illetően
hiányolható volt a vajra emlékeztető fény és szín, de
az „egyenletesen csontfehér” kritériumnak megfelelt.
Állománya valamelyest lágyabbnak mutatkozott
a vajkrém szokásos állományához képest. Illata
jellegzetesen aromás, savanykás volt, ami élőflórás
jellegét tekintve nem meglepő, az ízét tisztának,
üdének és a termékre jellemzően aromásnak találtuk.
Laboratóriumi érzékszervi vizsgálati eredményeink
alapján döntöttük el, hogy melyik vajkrém vegyen részt
a piac- és közvélemény-kutató cég közreműködésével
lebonyolítandó érzékszervi vizsgálatokban. Úgy
határoztunk, hogy az eredeti koncepciót leginkább

50.0
3. táblázat: Vajkrémek érzékszervi minősége
Table 3 Organoleptic quality of dairy spreads
0.0
0.0

10.0

-50.0

20.0

f

30.0
Time (sec)

-100.0
1. ábra: Kenhető vajkészítmények jellegzetes állománygörbéje egy ciklus alatt
Figure 1: Characteristic texture curve of spreadable dairy products during one cycle
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Tulajdonság / Property

LM

A

B

C

D

Külső / Appearance

3.0

2.5

4.0

3.0

3.0

Szín / Color

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

Állomány / Texture

3.5

3.0

3.0

3.5

2.0

Illat / Smell

4.0

4.0

4.0

4.0

3.5

Íz / Taste

4.5

4.5

5.0

3.5

4.5

Összesen* / Total*

18.0

17.0

19.0

17.0

16.0

* Maximálisan adható összpontszám: 20.
* Maximum possible total score: 20.
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Kereskedelmi forgalomban lévő vajkrémek és a
csökkentett zsírtartalmú, laktózmentes, élőflórás
vajkrém állományának műszeres összehasonlítása

A vajkrémek fizikai jellemzőit objektív, reprodukálható
műszeres vizsgálattal is teszteltük. Kifejlesztett
termékünk állománytulajdonságait a kereskedelmi
forgalomban lévő vajkrémekéivel szerettük volna
összehasonlítani és ennek alapján megállapítani,
hogy állományát tekintve azokhoz képest hol
helyezkedik el, a jövőbeni potenciális gyártó melyik
piaci résbe tudja azt legjobban beilleszteni. A
TA.XT2 állományvizsgáló berendezéssel (Stable
Micro Systems) elvégzett méréseink eredményeit a
4. táblázat tartalmazza, az ezek alapján elkészített
átlaggörbék pedig a 2. ábrán láthatók.

•

•

A 4. táblázatban és a 2. ábrán szemléltetett
eredmények alapján az alábbi megállapítások
tehetők:
•

Kompressziós erő, keménység: Az érzékszervi
bírálat során tapasztaltakkal összhangban, az A
jelű vajkrém állományszilárdsága számottevően
meghaladta az összes többi vajkrémét, köztük
a kísérleti termékét is: a B-nek hatszorosa, a
C-nek másfélszerese, a D-nek és a kísérleti LM
terméknek több mint négyszerese volt. Az A és
a B termék azonos zsírtartartalommal és közel
azonos szárazanyag-tartalommal rendelkezett, a
technológiájuk is megegyezett; ez a két termék

•

Kompressziós
munka:
A
megvizsgált
vajkészítmények
állományszilárdsága
ezen
paraméter mért értékeinek tanúsága szerint is
A>C>D=LM>B sorrendben csökkent.
Dekompressziós munka és rugalmasság: A
számadatokból és a görbékből is egyértelműen
látszik, hogy leginkább a C jelű termék mutatott
rugalmasságot, mégpedig oly mértékűt, hogy
azt érzékszervileg már „gumis”, túlstabilizált
jelzőkkel illethetnénk. Ez vélhetően nem
technológiai, hanem stabilizálási hiányosságból
adódott. Legkevésbé az A és az LM jelű
vajkrém állománya volt rugalmas. A termékek
rugalmasságát a következő csökkenő sorrend
jellemezte: C>B=D>A=LM.
Adhéziós
erő
és
adhéziós
munka,
tapadás: Az eredményeket tekintve és
az
állományszilárdsággal
is
kalkulálva
megállapítható, hogy legnagyobb mértékben a B
jelű vajkrém (45%) tapadt a mérőfejhez annak a
kiindulási helyzetbe történő visszatérése közben,

4. táblázat: Vajkrémek műszeres állományvizsgálatának eredményei
Table 4: Results of the instrumental texture analysis of dairy spreads
Állományjellemző
Texture characteristic

LM*

A*

B*

Jóllehet a minták egyidőben (ugyanazon a napon)
készültek, a 4. táblázatban feltüntetett szórásértékek alapján megállapítható, hogy vélhetően nem
azonos gyártási tételből származtak.
A csökkentett zsírtartalmú, laktózmentes, élőflórás
vajkrém hagyományos vajkrémmel való összehasonlítása
és várható piaci fogadtatásának felmérése

A fogyasztói preferencia-vizsgálataink keretében
megkérdezett 250 fő – ún. laikus bíráló [10] – közül a
vajat 183-an (73,2%), a margarint 165-en (66,0%), a
vajkrémet pedig 171-en (68,4%) nevezték meg általuk
bármilyen gyakorisággal fogyasztott élelmiszerként,
vagyis a válaszadók kétharmada időnként mindhárom
terméket fogyasztja. Arra a kérdésünkre, hogy
„Melyik terméket fogyasztja leggyakrabban?” 47,6%
a margarint, 28,4% a vajat, míg 24,0% a vajkrémet
válaszolta. Láthatóan napjainkban is érvényesül az
„ellenipari” kampány [11] hatása, de számolnunk
kell a margarinok alacsonyabb árának vonzerejével

is. Nyilvánvaló, hogy sokkal többen fogyasztanak
margarint, mint vajat és vajkrémet, ám még ezek az
adatok sem adnak választ arra a kérdésre, hogy az
egy főre jutó margarinfogyasztás Magyarországon
miért négyszerese a vaj és vajkrém együttes
fogyasztási mennyiségének.
A vaj és a vajkrém fogyasztási gyakoriságának
adatait az 5. táblázatban foglaltuk össze. Az adatok
tanúsága szerint a megkérdezettek mintegy negyede
fogyaszt minden nap vajat és/vagy vajkrémet. Annak
ismeretében, hogy a hetente legalább egyszeri
fogyasztók aránya közel 70% nyilvánvalóvá válik, hogy
eredményeink nem tekinthetők reprezentatívnak.
Az egyes kategóriákat nominális változóként
figyelembe véve statisztikai mutatót képeztünk, amely
gyakorisági skálaként is felfogható (1: naponta … 6:
soha). Ennek alapján azt állapítottuk meg, hogy a nők
gyakrabban esznek vajat vagy vajkrémet (2,88), mint
a férfiak (3,57), továbbá hogy a 31–45 évesek (2,14)
és a 46–59 évesek (2,50) gyakrabban fogyasztanak
vajat vagy vajkrémet, mint a legfiatalabb (3,33) és a
legidősebb korcsoport tagjai (3,40).

Force (g)
1200

1

2 3

4 5

1000

800
C

D*

kódjelű vajkrém / dairy spread code

Keménység
Hardness
[F1 (g)]

240.4 ± 9.9

1030.8 ± 28.1

171.8 ± 1.2

663.1

239.5 ± 12.1

Adhéziós erő
Adhesive force
[F2 (g)]

-93.0 ± 9.0

-340.1 ± 37.6

-77.2 ± 3.1

-249.1

-84.1 ± 3.9

600

400

f
200

Kompressziós munka
Compression work
[A1:2 (g × s)]

1814.6 ± 52.3

Dekompressziós munka
Decompression work
[A2:3 (g × s)]

125.9 ± 12.4

7419.6 ± 454.9

1417.8 ± 118.5

4473.0

1793.2 ± 65.7
0

541.8 ± 19.1

135.0 ± 104.3

1185.0

163.5 ± 19.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0
Time (sec)

-200

Adhéziós munka
Adhesion work
[A3:4 (g × s)]

-431.0 ± 70.7

-691.7 ± 158.2

-415.9 ± 28.7

-921.9

-340.5 ± 14.8

Rugalmasság
Elasticity
(A2:3 / A1:2)

0.07 ± 0.006

0.07 ± 0.004

0.10 ± 0.01

0.26

0.10 ± 0.01

* Az adatok öt párhuzamos mérés (n = 5) átlag ± szórás értékét jelölik.
* Data represent the mean ± standard deviation of five replicate measurements.
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legkevésbé pedig az A vajkrém (33%). A C (37%),
a D (35%) és az LM (38%) termék közel azonos
szintű tapadósságot mutatott.

TUDOMÁNY

TUDOMÁNY

még a „klasszikus” vajkrém-technológiával
[8] készült. F1-értékük jelentős eltérése
valószínűleg stabilizálószerük összetételének és
koncentrációjának különbözőségéből adódott.
A stabilizálószer állománykialakításban játszott
meghatározó szerepe abban is megmutatkozott,
hogy a D jelű, csupán 25% zsírtartalmú, szintén
a klasszikus technológia alapján készült vajkrém
állományszilárdsága 28%-kal volt nagyobb,
mint a 39% zsírtartalmú, B jelű készítményé. A
D és az LM vajkrém szilárdsága gyakorlatilag
megegyezett, viszont az LM a 39% zsírtartalmú
B jelű terméknél nagyobb szilárdságú volt.

megközelítő 39,0% zsírtartalmú termékek közül
választunk párt a kísérleti (LM) terméknek. Mivel az A
jelű erősen túlstabilizált volt, ezért a B termékre esett
a választásunk.

Élelmiszervizsgálati közlemények – 2019. LXV. évf. 3. szám

-400
2. ábra: Vajkrémek állománytulajdonságait szemléltető átlaggörbék
(LM: fekete, görbe alatti satírozott terület; A: sötétkék; B: zöld; C: világoskék; D: piros)
Figure 2: Mean curves illustrating the texture characteristics of dairy spreads
(LM: black, shaded area under the curve; A: dark blue; B: green; C: light blue; D: red)
Élelmiszervizsgálati közlemények – 2019. LXV. évf. 3. szám
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•

Azok,
akik
leggyakrabban
vajkrémet
fogyasztanak, kevésbé voltak elégedettek a B
vajkrém ízével (3,83) és kenhetőségével (4,67),
mint a leggyakrabban margarint (4,17 és 4,83) vagy
vajat (4,14 és 4,95) fogyasztók. Az LM vajkrém
esetében a leggyakrabban margarint fogyasztók
kevésbé voltak elégedettek a kenhetőséggel
(4,25), mint akik zömmel vajkrémet (4,83) vagy
vajat (4,95) fogyasztanak. Ezzel szemben, a
leggyakrabban vajat fogyasztóknak kisebb volt az
elégedettségi fokuk az LM kísérleti termék állagát
illetően (4,29), mint a leggyakrabban margarint
(4,58) vagy vajkrémet (4,67) fogyasztóknak.

két vajkészítmény íze között. A férfiaknak a B (61,4%
B, 28,4% LM, 10,2% egyforma), a nőknek az LM
vajkrém (61,1% LM, 27,8% B, 11,1% egyforma) ízlett
jobban. A 31-45 évesek az LM-et preferálták (75,7%
LM, 14,3% B, 10,0% egyforma), a 60 év felettiek a B-t
(60,0% B, 29,5% LM, 10,5% egyforma), a másik két
korcsoport nem talált különbséget íz tekintetében a
vajkrémek között. A leggyakrabban margarint (58,3%
LM, 33,3% B, 8,4% egyforma) és vajkrémet (50,0%
LM, 34,3% B, 15,7% egyforma) fogyasztóknak az LM
vajkrém, míg a leggyakrabban vajat fogyasztóknak a
B termék (55,1% B, 37,8% LM, 7,1% egyforma) ízlett
jobban.

Arra a kérdésre, hogy „Felismeri-e, milyen terméket
kóstolt?”, a válaszadók több mint háromnegyede
helyesen felelt mindkét termékre vonatkozóan (B:
77,6%; LM: 75,9%). A vajkrémeket a megkérdezettek
9,0%-a sajtkrémnek vélte, volt, aki „dán vaj jellegű
terméknek” vélte a kísérleti vajkrémet, sőt akadt
olyan is, aki a B termék kóstolásakor „túl lágy
sajt”-ként aposztrofálta. Az összes válaszadó (250
fő) felfedezett valamilyen különbséget a tesztelt
termékek között: ízükben 88,0%, állagukban 30,0%,
színükben 7,2%, kenhetőségükben pedig 3,6%.

A „Miben jobb az a termék, amelyik jobban
ízlik” kérdésre adott válaszokból kitűnt, hogy a
laktózmentes vajkrém – a kóstolók szavait idézve –
„intenzívebb ízű”, „háziasabb ízű”, „savanykásabb
ízű”, illetve „természetesebb ízű” volt, ezért esett
rá a választásuk. A B jelű termék esetében annak
„aromásabb ízét” emelték ki legtöbben. Jobb
állagúnak közel azonos számban tartották preferált
terméküket a válaszadók (B: 9,2%; LM: 8,6%).

Látható, hogy a laktózmentes vajkészítményünk ízét
és állagát szignifikánsan jobbnak (P<0,05) ítélték a
bírálók, mint a kereskedelmi forgalomba lévő B jelű
vajkrémét; a termékek kenhetőségét illetően viszont
fordított volt a helyzet (6. táblázat). Az adatok
részletesebb elemzése rámutatott néhány további
jelenségre is:
•

A férfiak a B termék összes tulajdonságát
jobbnak értékelték, mint a nők (íz: 4,22 és 3,71;
állag: 4,71 és 4,28; kenhetőség: 4,95 és 4,78),
az LM vajkém megítélésében viszont nem volt
különbség a nemek között.

•

A 31–45 év közöttiek és a 46–59 évesek (3,71
és 3,75) kevésbé voltak elégedettek a B termék
ízével, mint a fiatalabbak (4,22) és az idősebbek
(4,60). A B vajkrém állagával (4,0 és 4,43–4,75
között az idősebbek), kenhetőségével (4,67 és
4,8 felett az idősebbek) a 18-30 évesek kevésbé
voltak elégedettek, mint az idősebbek. Az LM
vajkrém esetében a 18-30 éves korcsoport
kevésbé volt elégedett a kenhetőséggel (4,22),
mint az idősebbek (4,71–4,90).

A „Melyik ízlett jobban?” kérdésre 51,2% az LM
termékünket jelölte meg, míg 41,2% a B vajkrémet, a
bírálók 7,6%-a pedig nem tudott különbséget tenni a

5. táblázat: A vaj és a vajkrém fogyasztási gyakorisága
Table 5: Consumption frequency of butter and dairy spreads
Fogyasztási gyakoriság
Consumption frequency

Fő / No. of people

Részarány / Proportion (%)

Naponta
Daily

62

24.8

Hetente 3-4 napon
3-4 days a week

63

25.2

Hetente 1-2 napon
1-2 days a week

48

19.2

Havonta néhányszor
A few times a month

35

14.0

Ritkábban
More rarely

15

6.0

Soha
Never

27

10.8

B
vajkrém / dairy spread

Íz / Taste

4.42 ± 0.73a

4.07 ± 0.75b

Állag (állomány) / Texture)

4.54 ± 0.73

4.38 ± 0.76

Kenhetőség / Spreadability

4.60 ± 0.79b

4.84 ± 0.46a

a

b

* Az adatok 250 bíráló (n = 250) által adott pontszámok (1–5) átlag ± szórás értékét jelölik.
a,b
Az azonos sorban szereplő eltérő kisbetűk szignifikáns különbséget jeleznek (P < 0,05).
* Data represent the mean ± standard deviation of the scores (1-5) given by 250 judges (n = 250).
a,b
Different lowercase letters in the same row indicate significant differences (P < 0.05).
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A műszeres állománymérések és a termék várható
piaci fogadtatásának felderítésére irányuló kóstolásos
vizsgálatok eredményei alapján megállapítható,
hogy újonnan kifejlesztett, csökkentett zsírtartalmú
(30%), laktózmentes, élőflórás vajkészítményünk
kereskedelmi forgalomba kerülése esetén pozitív
fogadtatásra számíthat, a bevezetés során azonban
hangsúlyozni szükséges, hogy a hagyományos
vajkrémre jellemző kedvező táplálkozásélettani- és
állomány-tulajdonságokon túl további funkcionális
előnyöket hordoz: élő tejsavbaktériumokat tartalmaz
és laktózmentes.
Köszönetnyilvánítás
A
szerzők
köszönik
az
EFOP-3.6.3VEKOP-16-2017-00008 számú projekt anyagi
támogatását.

Felmérésünk
eredményei
nem
reprezentatív
jellegük ellenére bebizonyították, hogy kifejlesztett
termékünknek helye van a tejtermékek piacán. Az
egészségtudatos magyar fogyasztók egyre bővülő
táborát jelzi, hogy amikor a termékkóstoló végén
elárultuk, hogy az LM jelzés laktózmentest jelöl,
ráadásul a termék egyben élőflórás is, akkor a
felmérés során a B vajkrémet preferálók közül többen
úgy nyilatkoztak, hogy ha ennek az információnak
már korábban tudatában lettek volna, a kísérleti
terméket részesítették volna előnyben. Ez teljesen
hihető annak a jelenségnek az ismeretében,
miszerint a funkcionális élelmiszerek egyöntetűen

Gyakoriság (válasz)
Frequency (answer)

LM

Következtetések

7. táblázat: Fogyasztási hajlandóság vizsgálata
(feltett kérdés: Amennyiben kereskedelmi forgalomba kerülne a termék, milyen gyakran fogyasztaná?)
Table 7 Examination of willingness to consume
(Question: If the product were commercially available, how often would you consume it?)

6. táblázat: Vajkrémek fogyasztói bírálatának eredménye*
Table 6: Results of the consumer judging of dairy spreads*
Értékelt tulajdonság
Property evaluated

A potenciális gyártók számára a legfontosabb
kérdésnek az „Amennyiben kereskedelmi forgalomba
kerülne a termék, milyen gyakran fogyasztaná?”
bizonyul. A bírálók válaszait a 7. táblázat mutatja.

kedvező fogyasztói megítélése világszerte pozitívan
befolyásolja ezeknek a termékeknek az értékesítési
lehetőségeit [6].

TUDOMÁNY

TUDOMÁNY

Az ízteszt során a B jelű, 39,0% zsírtartalmú vajkrémet
és a kísérleti, LM jelű terméket kóstolták a részvevők,
majd iskolai osztályzatokkal értékelték az ízt, az
állagot (állományt), valamint a kenhetőség mértékét.
Az eredményeket a 6. táblázatban foglaltuk össze.

LM vajkrém / Dairy spread LM

B vajkrém / Dairy spread B

Fő / Persons

%

Fő / Persons

%

Gyakran
Often

101

40.4

55

22.0

Néha
Occasionally

115

46.0

145

58.0

Talán
Maybe

30

12.0

21

8.4

Biztosan nem
Definitely not

4

1.6

29

11.6

250

100.0

250

100.0

Összesen
Total

Élelmiszervizsgálati közlemények – 2019. LXV. évf. 3. szám

10

SCIENCE

Received: October 2018 – Accepted: January 2019

Development of a low-fat lactosefree dairy spread containing viable
lactic acid bacteria – Part 2: Texture
analysis and sensory evaluation
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SUMMARY
The objective of our work was to compare the main texture characteristics of the
low-fat (30%), lactose-free dairy spread developed by us, containing viable lactic acid
bacteria, and those of commercially available dairy spreads by an objective, reproducible, instrumental test, and then to assess the expected market reaction to our
new product. The results of the rheological tests have shown that, in terms of its
texture, our lactose-free dairy spread is similar to currently commercially available
similar dairy products of adequate quality. Compared to 25 to 39% fat products, it
is neither softer, nor stickier, its spreadability is close to that of usual dairy spreads.
The judges (250 people) found the flavor and texture of the developed product significantly better (P<0.05) than those of one of the traditional dairy spreads that has been
available in stores for a long time. However, in terms of spreadability, the latter dairy
product was found to be superior (P<0.05). It was found that our new product could
be received well when placed on the market, however, it should be emphasized during its introduction that, in addition to the ideal texture characteristics and nutritional
physiology properties of the well-known and popular dairy spreads, it also has added
functional benefits since it is lactose-free and contains viable lactic acid bacteria.
Introduction
According to their original definition, dairy spreads
are „natural or spicy, post-heat-treated products
with the rheology of butter and a fat-in-water type
structure, prepared with the addition of pasteurized
and homogenized cream acidified with lactic acid
bacteria, butter, natural stabilizers, table salt,
possibly spices (for example, ground paprika,
caraway seeds, mustard, celery stripe, celery leaves,
etc.) and a healthy coloring agent (β-carotene),
enriched with milk substitutes (for example, milk
powder, milk concentrate, milk protein concentrate,
caseinate)” [8]. Their structural characteristics are
determined by the key step of their manufacturing
process (homogenization) and the properties of the
emulsifying and/or stabilizing agents used [1] [8].
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Already in the 1970s, intensive research was carried
out in the Hungarian Dairy Research Institute (MTKI)
on the possibilities of using homogenization in the
dairy industry (for example, eliminating creaming,
increasing yields, improving the texture of the finished
product, inhibiting syneresis, developing a full flavor,
etc.) [12]. This groundbreaking research has helped
MTKI develop dairy spread, which is still in the leading
position in the domestic market of spreadable dairy
products. However, products similar to the “classic”
dairy spread produced by the researchers of MTKI,
which has been enjoying considerable domestic
business success since 1984, are now rarely found
on store shelves. The prices dictated by the big
supermarket chains are often significantly lower
than the market prices of the raw materials (cream,
butter), therefore, manufacturers are trying to meet
market demand by reducing nutrient content and
using cheaper technological solutions, which has an
adverse effect on the quality of dairy spreads.

Széchenyi István University, Faculty of Agricultural and Food Sciences, Department of Food Science,
Mosonmagyaróvár
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In the first part of our two-part communication, our
successful efforts to develop the manufacturing
technology for a new type of functional dairy product,
a low-fat, lactose-free dairy spread containing viable
lactic acid bacteria were presented [5], while here we
report the results of our research during which our
new dairy product was compared, via instrumental
texture analysis, to commercially available dairy
spreads, while the expected market reaction to our
experimental product was also assessed.
Materials and methods
Production

of a low-fat

(30%),

lactose-free dairy

spread containing viable lactic acid bacteria

The production of the low-fat, lactose-free dairy
spread containing viable lactic acid bacteria
necessary for the preliminary sensory testing, the
subsequent instrumental texture analysis and the
tasting to assess the expected market reaction
was carried out according to the manufacturing
technology described in the first part of this study [5].
Sensory testing of commercially available dairy spreads
and the low-fat, lactose-free dairy spread containing
viable lactic acid bacteria

the average curves were calculated from the results
using the Texture Expert 1.22 software (Stable Micro
Systems) of the instrument.
The forces between the probe and the sample during
entry into the sample, at a constant speed and for a
well-defined distance, of either a self-made probe or
the one that is an accessory to the instrument with
a well-defined geometry, or during its return to the
starting point at a constant speed are measured by
the instrument as a function of the time or, optionally,
the distance. Thanks to the preset, constant probe
speed, the rate of relative deformation is constant.
Describing the deformation in the sample and
interpreting the curves is a complex task, because
the results are also affected by factors, such as, for
example, the compression exerted by the probe
moving downward, the shear along the edges of the
probe during its penetration (which (may) result in
arch formation on the probe), forces due to frictional
resistance between the sample and the probe, or the
forces required for the lateral flow of the sample [3].
When comparing the samples, the geometry of
the sample holder and the thickness of the sample
are particularly important, since pressure waves
are generated by the penetrating probe during the
measurement. It should be avoided that these affect
the probe, since they may cause disturbances in the
measurement. In the case of spreadable products,
care also should be taken when comparing samples
that the surface of the probe at the time of immersion
is parallel to the surface of the sample, and so the
surface is intact and smooth. In addition to the force
acting on the probe moving to the set depth at the
set speed, various parameters are generated by the
instrument software by computing the area below
the curve between the two points defined by us and
by comparing the areas, as well as the slopes of
the curves, if appropriate, which can then correlate
with organoleptic properties such as hardness,
spreadability, stickiness or tackiness.

Commercially available product distributed as dairy
spreads were marked with the letters A, B, C and D,
while our experimental dairy product was marked
LM (lactose-free). The average composition of the
different products is shown in Table 1.

All samples were analyzed using the same probe at
the same immersion and return speed and depth at
the same temperature, as follows:
•

test mode: compression mode;

Sensory testing was carried out using the
conventional 20-point system. Evaluation criteria and
the corresponding point limits are listed in Table 2.

•

option: return to starting position, 1 cycle;

•

probe: P/20 20 mm diameter aluminum cylinder;

Instrumental

•

probe immersion speed: 1 mm/s;

containing viable lactic acid bacteria

•

immersion depth: 10 mm;

Texture characteristics of the dairy spreads with
the compositions listed in Table 1 and marked with
the codes A, B, C, D and LM were analyzed in five
replicates using a TA.XT2 Texture Analyser (Stable
Micro Systems, Godalming, United Kingdom), and

•

starting force and type: 5.0 g, auto;

•

sample temperature: 6 °C.

texture analysis commercially available
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Since dairy spreads inherently contain lactose,
their consumption can be a problem for people
with lactose intolerance. Although the proportion of
people with lactose intolerance is typically below
10% among the Western and Northern European and
North American populations [13], lactose-free dairy
products are experiencing a renaissance in countries
with developed dairy industries, thanks to consumer
loyalty to these products and their willingness to pay
up to 50 to 100% more for them. In Hungary, more
than one third of the adult population is affected by
lactose intolerance [2] [9], thus, lactose-free foods
have a significant market potential, which fortunately
has been recognized by dairy companies recently.

dairy spreads and the low-fat, lactose-free dairy spread
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•

•

•

•

•

1f = maximum compression force (maximum
force required to penetrate to a depth of 10 mm
at a speed of 1 mm/s, dimension: g); a value
indicating the hardness of the sample, the force
required for a certain deformation of the sample.
A1 : A2 = area under the curve (g × s) from the
moment the starting force of 5.0 g is reached
(threshold value, „anchor 1” on the ordinate)
until the maximum compression force 1f (2) is
reached; the hardness or softness of the sample
can also be inferred from this value.
A2 : A3 = area under the curve between the peak
indicating the maximum compression force
(2) and the return of the curve to the abscissa
(3); decompression work (g × s). The elastic
stress in the sample, exerted on the probe
after the compression tends to level off as the
function of the resulting “counter-force”, i.e.,
time. By dividing the decompression work by
the compression work, a dimensionless ratio is
obtained, providing information on the elasticity
of the product.
2f = the maximum force (-g) required for the probe
to return from its maximum depth (10 mm), the
peak in the negative area (4). It is the maximum
adhesive force, which gives information about
the adhesiveness or “doughiness” of the sample
(in this case, the spreadable dairy product).
A3 : A4 = adhesion work (–g × s). Its magnitude
refers to adhesiveness, „pastiness”, „doughy”
texture, but may also be influenced by the weight
of the sample arched on the probe.

Comparison

of the low-fat, lactose-free dairy spread

containing viable lactic acid bacteria with traditional
dairy spreads and assessment of the expected market
reaction to it

Tasting of the product was carried out with the help
of the staff of the Szocio-Gráf Market Research and
Polling Institute (Pécs) and using its infrastructure.
Information on the products tasted during the sensory
tests was obtained with the involvement of 250
persons, through quantitative, personal questionnaire
data collection, using the blind test method and filling
out containing both closed and open questions. 62%
of the respondents (155 persons) were female, 38%
(95 persons) were male. Their age distribution was
as follows: 35% were 18 to 30 years old, 29% were
31 to 45 years old, 16% were 46 to 59 years old and
20% were 60 years old or older. We sought to find
the answers to the following questions:

13
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•

Which of margarine, dairy spread and butter do
they consume at any frequency?

•

Which one do they consume most often?

•

How often do they consume butter or dairy
spread?

•

When tasting products „B” and „LM”, how
satisfied were they with their taste, texture and
spreadability?

•

Do they recognize the tasted products?

•

Do they feel any difference between the two
products (which one tastes better)?

•

What difference do they feel (how is the better
tasting product better)?

•

If it were commercially available, would they
consume the product at some frequency?

Mathematical–statistical analyses
Texture data were processed, analyzed and plotted
by Texture Expert 1.22 (Stable Micro Systems), results
by Microsoft Excel 2010 (Microsoft, Budapest) and
Minitab Statistical Software (Minitab, State College,
PA, USA), while questionnaires filled out during the
sensory tests by Microsoft Excel 2010 (Microsoft)
and IBM SPSS Statistics Base (Statistical Products,
Budapest).
Results and their evaluation
Organoleptic properties of commercially available dairy
spreads and the low-fat, lactose-free dairy spread
containing viable lactic acid bacteria

Results, in the 20-point sensory testing system, of
four types of commercially available dairy products
sold as dairy spreads (A–D) and our lactose-free
product (LM) prepared as described in the first part
of our paper [5] are shown in Table 3.
Commercially available products marketed as dairy
spreads have significantly different nutritional values
and fat contents. This is mainly due to the fact that
since the abolition of the 2nd edition of prescription
1-3/51-1 of the Hungarian Food Codex [7] practically
no domestic (Hungarian) regulation on the production
and composition of dairy spreads exists. Products
are classified by certain manufacturing companies
as belonging to the so-called „spreadable butter
product” category, but marketed under the positivesounding “dairy spread” name.
However, this practice is in contradiction with the
requirements of Regulation (EU) No 1308/2013 [4],
according to which dairy spreads should be made

exclusively from milk and/or certain dairy products,
with the following fat contents: less than 39%; more
than 41% but less than 60%; or more than 62% but
less than 80%. At the same time, the Regulation
prohibits the use of stabilizers in the manufacture
of dairy spreads [4]. However, the „classic” Party
dairy spread and all the other dairy spreads currently
manufactured are made with a stabilizer. In the
absence of a stabilizer, the fatty phase would separate
from the aqueous phase already in the cutter during
the manufacture, and casein would precipitate at a
pH below 4.6 due to the intensive heat treatment (75–
85 °C). The situation is further complicated by the fact
that higher VAT rates apply to dairy spreads with a
fat content of less than 39%. It also follows from the
above that there are numerous inconsistencies and
confusing requirements in the regulations governing
the production and distribution of dairy spreads.
Fat contents of the products tested in our laboratory
are shown in Table 1. It is apparent that the previous
requirements were met by dairy spreads A and B,
while product D could be best described as postheat-treated sour cream. The manufacturer of
product C chose the middle ground regarding fat
content.
In terms of the organoleptic characteristics, product
A was severely overstabilized: its surface cracked
and separated from the wall of the cup. Its texture
did not meet the „spreadable between 5 and 20 °C”
characteristic, it was slightly crumbly and overall
proved to be hard. Its taste was slightly “tired”
because of the overstabilization.

Based on our laboratory sensory test results, it was
decided which dairy spread should be included in
the sensory tests to be conducted by the market
research and polling company. It was decided that, in
addition to the experimental product (LM), one of the
39.0% fat content products, closest to the original
concept, would be chosen. Since product A was
severely overstabilized, product B was chosen.
Instrumental

of

commercially

available

containing viable lactic acid bacteria

The physical properties of dairy spreads were also
tested by objective, reproducible instrumental
analysis. We wanted to compare the texture
characteristics of our developed product to those
of commercially available dairy spreads and, based
on this, to determine where it is located in relation
to the other ones, into which niche a potential future
manufacturer would best fit it. The results of our
measurements with the TA.XT2 texture analyzer
(Stable Micro Systems) are shown in Table 4, while
the mean curves prepared on the basis of these
results are shown in Figure 2.
Based on the results shown in Table 4 and Figure 2,
the following conclusions can be drawn:
•

Compression force, hardness: In accordance with
the experience of the sensory testing, the texture
strength of dairy spread A was significantly higher
than that of all other dairy spreads, including the
experimental product: six times that of B, one and
a half times that of C, more than four times that
of D and the experimental product LM. The fat
contents of products A and B were the same and
their dry matter contents were nearly identical,
and their technologies were the same as well;
these two products were still manufactured
using the „classic” dairy spread technology
[8]. The significant difference between their
F1 values was probably due to the differences
in the composition and concentration of their
stabilizers. The decisive role of the stabilizer in
determining the texture was also demonstrated
by the fact that the texture strength of dairy
spread D with only a 25% fat content, also
prepared by the classic technology, was 28%
higher than that of product B with a fat content
of 39%. The hardness of dairy spreads D and LM
were practically the same, but the hardness of
LM was higher than that of product B with a fat
content of 39%.

•

Compression work: According to the measured
values of this parameter, the texture strength of
the dairy spreads tested decreased in the order
A>C>D=LM>B as well.

•

Decompression work and elasticity: Both the
figures and the curves clearly show that product

Product B was shiny, butter yellow, homogeneous,
but still with a slightly soft texture, which was probably
also due to stabilization deficiencies. Nevertheless,
this product was the closest to Party dairy spread,
which is considered to be the standard. Its taste was
particularly buttery.
The upper layer of product C was slightly dehydrated,
therefore, it lost its luster, however, its texture,
despite its lower fat content, was closer to that of the
standard, in fact, it was almost the same. On the other
hand, its taste lacked the „pleasantly sour” character
and, moreover, it had a somewhat „cooked” taste.
Product D was given the lowest scores; it was already
predestined for this by its 25.0% fat content. Its
texture was soft, however, its taste almost reached
the desired level.
As for our experimental product (LM), its appearance
lacked the luster and color reminiscent of butter, but
met the „uniformly bone white” criterion. Its texture
was slightly softer than the usual texture of dairy
spreads. Its smell was characteristically aromatic
and sour, which is not surprising because of the
viable bacteria, its taste was found to be pure, fresh
and aromatic, which is characteristic of the product.

comparison

dairy spreads and the low-fat, lactose-free dairy spread
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The following data were used to evaluate the dairy
spreads (for easier understanding of these, see
Figure 1):
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spreads more often than members of the youngest
(3.33) and the oldest age group (3.40).

Adhesive force and adhesion work, adhesiveness:
Based on the results and taking into account
texture strength it can be stated that dairy
spread B adhered to the probe the most (45%)
when it was returning to its starting position,
and dairy spread A adhered the least (33%). The
adhesiveness of products C (37%), D (35%) and
LM (38%) were nearly the same.

It is apparent that the taste and texture of our lactosefree dairy product were judged to be significantly
better (P<0.05) than those of the commercially
available dairy spread B; however, the situation was
reversed when considering the spreadability of the
products (Table 6). A more detailed analysis of the
data also revealed some additional phenomena:

Although the samples were prepared at the same time
(on the same day), based on the standard deviations
listed in Table 4 it can be concluded that they were
probably not from the same batch.
Comparison

of the low-fat, lactose-free dairy spread

During the taste test, dairy spread B with a fat
content of 39.0% and experimental product LM were
tasted by the participants, and then taste, texture
and spreadability were evaluated by giving school
grades. Results are summarized in Table 6.

•

•

containing viable lactic acid bacteria with traditional
dairy spreads and assessment of the expected market
reaction to it

Of the 250 persons surveyed in our consumer
preference tests, the so-called lay judges [10],
butter was named by 183 people (73.2%), margarine
by 165 people (66.0%) and dairy spread by 171
people (68.4%) as a food consumed by them at any
frequency, meaning that two thirds of the respondents
occasionally consume all three products. When
answering our question „Which product do you
consume most often?”, 47.6% answered margarine,
28.4% butter and 24.0% dairy spread. It is clear
that the effect of the „counter-industry” campaign
[11] is still in effect, but the attractiveness of lower
margarine prices cannot be overlooked. It is obvious
that far more people consume margarine than butter
or dairy spreads, but even these data do not explain
why the per capita consumption of margarine in
Hungary is four times higher than that of butter and
dairy spreads together.
Consumption frequency data of butter and dairy
spreads are summarized in Table 5. According to the
data, about one quarter of the respondents consume
butter and/or dairy spreads every day. Given that
nearly 70% of people consume these products
at least once a week, it is obvious that our results
cannot be considered representative.
Considering each category as a nominal variable, a
statistical indicator was created, which can also be
interpreted as a frequency scale (1: daily … 6: never).
Based on this, it was found that women consume
butter and dairy spreads more often (2.88) than men
(3.57), and that 31–45 year old people (2.14) and 46–
59 year old people (2.50) consume butter and dairy
15
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•

All of the properties of product B were rated
higher by men than women (taste: 4.22 vs. 3.71;
texture: 4.71 vs. 4.28; spreadability: 4.95 vs.
4.78), however, there was no difference between
the genders when rating dairy spread LM.
Those aged 31–45 and 46–59 years old (3.71 and
3.75) were less satisfied with the taste of product
B than younger (4.22) and older (4.60) people. 1830 year-olds were less satisfied with the texture
(4.0) and spreadability (4.67) of dairy cream B
than older people (between 4.43 and 4.75, and
above 4.8, respectively). In the case of dairy
spread LM, 18-30 year-olds were less satisfied
with spreadability (4.22) than older people (4.71–
4.90).
Those who consume mostly dairy spreads
were less satisfied with the taste (3.83) and
spreadability (4.67) of dairy spread B than those
who consume mostly margarine (4.17 and 4.83) or
butter (4.14 and 4.95). In the case of dairy spread
LM, those who consume mostly margarine were
less satisfied with the spreadability (4.25) than
those who mostly consume dairy spreads (4.83)
or butter (4.95). In contrast, those who consume
mostly butter were less satisfied with the texture
of experimental product LM (4.29) than those
who consume mostly margarine (4.58) or dairy
spreads (4.67).

When asked, „Do you recognize what product
you have tasted?”, more than three quarters of
respondents answered correctly for both products (B:
77.6%; LM: 75.9%). Dairy spreads were thought to
be cheese spreads by 9.0% of those surveyed, some
thought the experimental dairy spread to be „Danish
butter-like product”, and there was even someone
who described product B as „too soft cheese”. All of
the respondents (250 people) found some difference
between the products tested: 88.0% in taste, 30.0%
in texture, 7.2% in color and 3.6% in spreadability.
To the question „Which one did you like more?”,
51.2% indicated our LM product, 41.2% dairy spread

B, while 7.6% of the judges could not distinguish
between the taste of the two dairy products. Men
preferred dairy spread B (61.4% B, 28.4% LM,
10.2% identical), women liked dairy spread LM
more (61.1% LM, 27.8% B, 11.1% identical). 31-45
year-olds preferred LM (75.7% LM, 14.3% B, 10.0%
identical), those over 60 preferred B (60.0% B, 29.5%
LM, 10.5% identical), while the other two age groups
found no difference between the dairy spreads
in terms of taste. Those who consume mostly
margarine (58.3% LM, 33.3% B, 8.4% identical) and
dairy spreads (50.0% LM, 34.3% B, 15.7% identical)
preferred dairy spread LM, while those who consume
mostly butter liked product B more (55.1% B, 37.8%
LM, 7.1% identical).
The answers to the question „How is the product that
tastes better superior?” showed that the lactose-free
dairy spread, to quote the tasters, had a taste that was
“more intense”, „more like home-cooking”, „more
sour” and „more natural”, that is why they chose it.
In the case of product B, its „more aromatic flavor”
was mentioned by most. Almost the same number of
respondents considered the texture of their preferred
product better (B: 9.2%; LM: 8.6%).
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