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Opis
Oblasť techniky
[0001] Tento vynález sa týka technickej oblasti potravinárskeho priemyslu. Konkrétne
sa vynález týka výroby omáčky obsahujúcej mäso, ako napr. mäsového ragú.
Doterajší stav techniky
[0002] Ragú je jednou z najobľúbenejších omáčok v talianskej a medzinárodnej
kuchyni a zvyčajne sa používa ako omáčka na dochutenie pre prvý chod. Je známe,
že príprava tejto omáčky je trochu prácna a na to, aby sa rozvinuli charakteristické
príchute a vône a vznikla príjemná chuť konzistencie mletého mäsa, vyžaduje dlhú
dobu varenia mletého mäsa (zvyčajne hovädzieho a bravčového) a vybranej zeleniny.
[0003] Podľa tradičného receptu omáčky ragú sa mäso vyznačuje určitou zrnitou
konzistenciou a hoci sú častice mletého mäsa homogénne zapracované do omáčky,
môžu byť v ústach vnímané aj po uvarení pre svoju charakteristickú konzistenciu.
[0004] Práve kvôli dlhej dobe potrebnej na prípravu ragú je spotrebiteľ často nútený
nakupovať priemyselne pripravované hotové omáčky, ktorými môžu byť sterilizované
omáčky v konzervách alebo pohároch, ktoré je možné skladovať pri izbovej teplote,
alebo balené pasterizované omáčky, ktoré sú skladované pri teplote chladničky, alebo
nakoniec hlboko zmrazené omáčky, ktoré tiež prešli pasterizačným procesom.
[0005] Konzistencia komerčne vyrábaných hotových ragú omáčok však nie vždy plne
uspokojí spotrebiteľov, pretože tieto omáčky majú často podobu homogénnej zmesi
mletého mäsa, korenia, zeleniny a paradajkovej omáčky, v ktorej chuťové poháriky
nemôžu vždy rozoznať častice mletého mäsa. To je spôsobené tým, že pri postupoch
používaných v priemyselnej príprave masových omáčok dochádza ku zmenšeniu
veľkosti častíc mletého mäsa.
[0006] Vyššie uvedené konvenčné postupy spočívajú v podstate v opakovaní úkonov
vykonávaných v malom meradle, ale v oveľa prísnejšie kontrolovaných prevádzkových
podmienkach na zabezpečenie optimálnych mikrobiologických vlastností konečného
produktu. Podľa týchto postupov sa mleté mäso pridáva do smaženej zmesi zeleniny
a/alebo jedlých olejov vnútri veľkej varnej nádoby vybavené miešacími prostriedkami,
po čom sa pridáva paradajková omáčka a prípadné ďalšie prísady, ako napríklad
príchute a koreniny.
[0007] Pomer medzi objemom varnej nádoby a ohrievanou plochou je taký, že iba
mäso, ktoré je v styku so stenami varnej nádoby, prechádza skutočným procesom
restovania, zatiaľ čo zvyšná časť sa „pozvoľne varí“. Okrem toho, aby sa zabránilo
pripaľovaniu na horúcich stenách, je mäso nepretržite miešané a je teda vystavené
mechanickému namáhaniu, čo zmenšuje veľkosť častíc mäsa, takže vo finálnej
omáčke je mäso vo forme drobných častíc, ktoré nie je pri konzumácii možné ľahko
vnímať a navyše mäso má „suchú“ konzistenciu, pokiaľ ide o chuť. Z WO2016/159221
je známy spôsob výroby omáčky obsahujúcej mleté mäso, ktorý zahŕňa: krok, v ktorom
je surové mleté mäso tepelne spracované v peci, do ktorej bola privedená para, a
obsah vlhkosti v mletom mäse po tepelnom ošetrení v peci sa upraví tak, aby sa znížil
na 58 - 70 % hmotnostných obsahu vlhkosti v surovom mletom mäse; a krok, v ktorom
sa vyrába omáčka s použitím mletého mäsa po tepelnom ošetrení v peci pri teplote
200 - 300 °C počas 60 - 300 sekúnd.
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[0008] Cieľom tohto vynálezu je pripraviť mäsovú omáčku, konkrétne ragú, ktorá je
vhodná na okamžitú konzumáciu a v ktorej je taká veľkosť častíc mletého mäsa, aby
boli tieto častice vareného mäsa spotrebiteľom pri konzumácii vnímané.
Podstata vynálezu
[0009] Cieľ vynálezu bol dosiahnutý navrhnutím spôsobu výroby omáčky obsahujúcej
mleté mäso, paradajky, zeleninu, jedlé oleje alebo tuky a voliteľné doplnkové
ingrediencie, pričom tento spôsob zahŕňa:
-

krok a) pečenie peliet zmesi obsahujúcej mleté mäso vo vodivej a konvekčnej
peci pri teplote medzi 160 °C a 280 °C po dobu v rozmedzí 0,5 až 30 minút, čím
sa získajú pečené pelety,

-

krok b) pridanie pečených peliet do varnej nádoby k paradajkám, zelenine, olejom
alebo jedlým olejom alebo tukom a voliteľným doplnkovým ingredienciám a

-

krok c) varenie celej zmesi počas vopred stanovenej doby.

[0010] Pod pojmom „doplnkové ingrediencie“ rozumieme prísady, ktoré dopĺňajú
receptúru, v ktorej sa produkt podľa tohto vynálezu používa. Tieto doplnkové prísady
slúžia na dochutenie mäsovej omáčky podľa vynálezu a obsahujú napríklad soľ,
korenie, cukor a aromatické byliny zahŕňajúce rozmarín, šalviu, mätu, oregano,
petržlen, tymian, bobkový list, klinček, bazalku, pažítku, majoránku, muškátový oriešok
a koriander.
[0011] Vyššie uvedené druhy zeleniny sú zjavne iné ako paradajky a sú výhodne
vybrané zo skupiny obsahujúcej cibuľu, šalotku, pór, mrkvu, zeler, cesnak a petržlen.
[0012] Táto zelenina je s výhodou nakrájaná a má veľkosť častíc medzi 3 mm a 20
mm, výhodnejšie medzi 5 mm a 10 mm.
[0013] Vyššie uvedené pelety zmesi obsahujúcej mleté mäso majú s výhodou dĺžku
v rozmedzí 10 mm až 70 mm, výhodnejšie 30 mm až 40 mm, a hrúbku v rozmedzí 3
až 15 mm.
[0014] Uvedené pelety s výhodou obsahujú okrem mäsa aspoň jednu doplnkovú
ingredienciu vybranú zo skupiny obsahujúcej soľ, cukor, škrob, vlákninu, korenie,
aromatické byliny zahŕňajúce rozmarín, šalviu, mätu, oregano, petržlen, tymian,
bobkový list, klinček, bazalku, pažítku, majoránku , muškátový oriešok a koriander a
prípadne paradajky a/alebo aspoň jeden druh zeleniny z uvedených druhov zeleniny
zahrňujúcich cibuľu, šalotku, pór, mrkvu, zeler a cesnak.
[0015] Vyššie uvedené jedlé oleje alebo tuky sú výhodne vybrané zo skupiny
obsahujúcej olivový olej (najmä extra panenský olivový olej), slnečnicový olej,
arašidový olej, sójový olej, repkový olej, kukuričný olej a maslo,
V uvedenom kroku a) sú vyššie uvedené pelety s výhodou umiestnené na dopravný
pás a pec je tunelová pec, ktorou tento dopravný pás prechádza.
[0016] Tento dopravný pás sa s výhodou zahrieva na teplotu 160 °C – 280 °C,
prednostne na teplotu 220 °C – 260 °C.
[0017] Teplota v tunelovej peci je s výhodou v rozmedzí 180 °C a 280 °C, prednostne
v rozmedzí 220 °C a 260 °C, a v tunelovej peci sú vytvorené prostriedky na
vstrekovanie prúdov pary a horúceho vzduchu (pri teplote 200 °C - 300 °C, výhodne
230 °C - 280 °C).
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[0018] Pelety zo zmesi obsahujúcej mleté mäso môžu byť vyrobené vytláčaním zmesi
obsahujúcej mleté mäso a prípadne jednu alebo viac doplnkových ingrediencií, ako je
definované vyššie, a/alebo paradajky a/alebo jeden alebo viac druhov zeleniny, ako je
definované vyššie, pomocou extrudéra vybaveného rezačkou, ktorá rozdeľuje zmes
vytláčanú z extrudéra na pelety s dĺžkou v rozmedzí 10 mm až 70 mm, s výhodou v
rozmedzí 30 mm až 40 mm, a s hrúbkou v rozmedzí 3 až 15 mm.
[0019] Takto vyrobené pelety sa nasypú na dopravný pás tunelovej pece a dopravujú
sa k vyššie uvedenému kroku pečenia a) v peci.
[0020] Po opustení pece sa pelety s výhodou nasypú na druhý dopravný pás, ktorý
ich dopravuje do desagregačného zariadenia, aby sa jednotlivé pelety uvoľnili z
akýchkoľvek zhlukov vzniknutých počas pečenia.
[0021] Po pečení v peci majú pelety zvyčajne dĺžku v rozmedzí 5 až 60 mm, s
výhodou v rozmedzí 7 až 30 mm.
[0022] Po opustení pece padajú upečené pelety na mriežku, kde sa sušia, pričom sa
odstráni zvyšková kvapalná zložka z pece.
[0023] Pelety sa potom nasypú na dopravný pás, ktorý ich dopravuje do vertikálnej
násypky. Odtiaľ sa pelety dostanú do desagregačného zariadenia, ktoré sa v
odbornom žargóne tiež nazýva „oddeľovač“ alebo „drvič peliet“, ktorý redukuje
akékoľvek zhluky, ktoré sa mohli vytvoriť počas pečenia v peci, na menšiu veľkosť.
[0024] Takto vytvorené pelety sa nakoniec dopravia ku kroku b), kedy sa pridajú do
varnej nádoby, ktorá je vybavená miešacími prostriedkami a vo vnútri ktorej je zelenina
spolu s voliteľnými doplnkovými ingredienciami už vopred osmažená na jedlom oleji
alebo tuku, a ďalej sa potom k osmaženej zmesi pridajú paradajky (vo forme dužiny
alebo pyré a/alebo koncentrátu).
[0025] Po voliteľnom pridaní jednej alebo viacerých doplnkových ingrediencií sa celá
zmes udržiava za stáleho miešania po dobu 15 až 120 minút na teplote v rozmedzí
70 °C a 100 °C.
[0026] Mleté mäso použité pre spôsob podľa vynálezu môže byť hovädzie, bravčové,
baranie, konské, hydinové alebo rybie mäso. S výhodou je tvorené hovädzím alebo
bravčovým mäsom alebo oboma.
[0027] Mleté mäso použité na prípravu peliet spôsobom podľa vynálezu sa pripravuje
z blokov mäsa, ktoré sa melú v mlynčeku na mäso, čím sa získa mleté mäso s
veľkosťou častíc medzi 6 a 20 mm.
[0028] Do takto pripraveného mletého mäsa sa potom voliteľne pridá jedna alebo viac
doplnkových ingrediencií vybraných zo skupiny obsahujúcej soľ, cukor, škrob,
vlákninu, korenie a aromatické byliny zahŕňajúce rozmarín, šalviu, mätu, oregano,
petržlen, tymian, bobkový list, klinček, bazalku, pažítku, majoránku, muškátový oriešok
a koriander a/alebo paradajky a/alebo jeden alebo viac druhov zeleniny zo skupiny
obsahujúcej cibuľu, šalotku, pór, mrkvu, zeler a cesnak, nasleduje miešanie v miešači
po dobu niekoľkých (1 až 10) minút a takto získaná zmes sa potom privádza do
nasledujúceho mlynčeka na mäso, aby sa získali častice mletej mäsovej zmesi s
veľkosťou 3 až 10 mm, ktoré sa nakoniec dopravia do vyššie opísaného extrudéra na
vytvorenie vyššie uvedených peliet zmesi mletého mäsa.
[0029] Pečenie peliet zo zmesi mletého mäsa v rúre sa vykonáva tak, že pelety nie
sú vystavené mechanickému namáhaniu, na rozdiel od postupu pri konvenčnom
postupe, ktorý zahŕňa opraženie mletého mäsa vo varnej nádobe vybavenej miešacími
prostriedkami, čo vedie k zníženiu veľkosti častíc mäsa a strate ich konzistencie .
Naproti tomu pečenie v rúre bez mechanického namáhania, spôsobom podľa tohto
vynálezu, zachováva veľkosť peliet a ich konzistenciu.
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[0030] Vyššie uvedené bolo potvrdené experimentálne pomocou komparatívnych
testov vykonaných na mäsovom ragú pripravenom s použitím rovnakého receptu
(rovnaké ingrediencie v rovnakom množstve) na jednej strane s použitím vyššie
opísaného konvenčného spôsobu a na druhej strane s použitím spôsobu podľa tohto
vynálezu. Degustátori, ktorí vykonávali toto porovnávacie testovanie, potvrdili, že ragú
pripravené spôsobom podľa tohto vynálezu malo chuť pečeného mäsa, ktorá bola
oveľa plnšia a intenzívnejšia a najmä bola taká, že konzistenciu mletých mäsových
častíc bolo možné chuťovými pohárikmi vnímať oveľa zreteľnejšie.
Podrobný popis výhodného uskutočnenia
[0031] Spôsob podľa tohto vynálezu bude ďalej opísaný s odkazom na nižšie
uvedený príklad aplikácie, ktorý však nijako neobmedzuje rozsah tohto vynálezu.
PRÍKLAD
Bolonské ragú
[0032] Na výrobu bolonského ragú spôsobom podľa tohto vynálezu boli použité bloky
hovädzieho mäsa (mäso z prednej štvrte) a bravčového mäsa (mrazená plece)
skladované v chladnej miestnosti pri teplote -20 °C.
[0033] Tieto bloky mäsa boli rozmrazované počas približne 40 minút v
rádiofrekvenčnom (RF) tuneli. Bloky rozmrazeného mäsa boli potom privádzané do
násypky prvého mlynčeka na mäso, ktorým sa vyrobilo mleté mäso s časticami s
veľkosťou približne 13 mm.
[0034] Takto získané mleté mäso (300 kg) bolo vložené do miešača a k nemu bolo
pridané 3,5 kg soli. Po miešaní po dobu dvoch minút rýchlosťou 0,6 ot./min. bola takto
pripravená zmes privedená do násypky druhého mlynčeka na mäso, ktorý veľkosť
peliet postupne zmenšil najprv na 7,8 mm a potom na 4 mm.
[0035] Potom bola táto zmes dopravená do extrudéra s otvormi s veľkosťou 4 x 4 mm,
vybaveného rezačkou, ktorá rozdelila šnúry zmesi na pelety s hrúbkou približne 4 mm,
s dĺžkou približne 36 mm a s hmotnosťou približne 0,6 g.
[0036] Tieto pelety boli vysypané na dopravný pás zahriaty na teplotu 260 °C a
pohybujúce sa vo vnútri konvekčnej tunelovej pece (teplota vzduchu 280 °C). Po
približne 2 minútach, kedy pečené pelety zotrvali vo vnútri tunelovej pece, boli pelety
vychádzajúce z pece premiestnené na druhý dopravný pás, kde boli sušené,
presnejšie povedané upečené pelety boli oddelené od kvapaliny vzniknutej počas
pečenia.
[0037] Upečené a vysušené pelety boli potom dopravené druhým dopravným pásom
do desagregačného zariadenia, kde boli jednotlivé pelety oddelené od akýchkoľvek
zhlukov, ktoré sa mohli počas pečenia vytvoriť.
[0038] Upečené pelety mali dĺžku približne 11-13 mm, hrúbku približne 5-7 mm a
hmotnosť približne 0,17 g.
[0039] Do varnej nádoby vybavenej horizontálnym lopatkovým miešačom boli pridané
nasledovné ingrediencie:
Slnečnicový olej
Nakrájaná cibuľa
Nakrájaná mrkva
Nakrájaný zeler

70 kg
250 kg
105 kg
110 kg
4
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[0040] Nakrájaná cibuľa, mrkva a zeler mali veľkosť častíc približne 4-10 mm.
[0041] Po varení vyššie uvedených prísad pri teplote varu za stáleho miešania po
dobu 27 minút boli do varnej nádoby doplnené nasledovné ingrediencie:
Paradajky
Uvarené mäsové pelety
Soľ
Cukor
Aromatické byliny a koreniny

900 kg
550 kg
19 kg
14 kg
3 kg

[0042] Potom (približne po 20 minútach) boli pridané tieto vopred zmiešané
ingrediencie:
Kukuričný škrob
Kvasnicový extrakt

25 kg
10 kg

[0043] Nakoniec (bezprostredne po pridaní škrobu a kvasníc) bola pridaná druhá
dávka paradajok (400 kg) a zmes bola zahrievaná po dobu 30 minút.
[0044] Takto získaná ragú omáčka bola zahriata na teplotu 90 °C - 95 °C a plnená do
pohárov s obsahom 400 g a tieto boli nakoniec sterilizované v autokláve s F0 = 8 minút
(TBC).
POROVNÁVACÍ PRÍKLAD
[0045] Bolonské ragú bolo pripravené z rovnakých ingrediencií, ktoré boli použité v
predchádzajúcom príklade, a v rovnakom množstve, len s tým rozdielom, že mleté
mäso (350 kg) z výstupu prvého mlynčeka na mäso sa pridalo spoločne so soľou (3,5
kg) do prvej varnej nádoby vybavenej horizontálnym lopatkovým miešačom a varilo sa
za stáleho miešania približne 30 minút.
[0046] Na konci varenia bolo mäso premiestnené do druhej varnej nádoby opatrenej
horizontálnym lopatkovým miešačom, v ktorej bola nadrobno nakrájaná cibuľa,
nakrájaná mrkva a nakrájaný zeler, ktoré boli už predtým orestované na slnečnicovom
oleji, a to v množstve a s použitím postupov opísaných v predchádzajúcom príklade.
Do varnej nádoby boli pridané paradajky, soľ, cukor, aromatické byliny a koreniny v
rovnakom množstve ako v predchádzajúcom príklade, približne po 20 minútach bol v
rovnakom množstve ako v predchádzajúcom príklade pridaný kukuričný škrob a
kvasnicový extrakt, následne bezprostredne potom bolo pridané rovnaké množstvo
paradajok ako v predchádzajúcom príklade a varenie prebiehalo počas ďalších 30
minút.
[0047] Takto pripravené mäsové ragú sa potom zohrialo na teplotu 90-95 °C a plnilo
sa do pohárov s obsahom 400 g, ktoré boli nakoniec sterilizované v autokláve s F0 = 8
minút.
[0048] Ragú pripravené podľa príkladu tohto vynálezu bolo podrobené
degustačnému testu na porovnanie s ragú pripraveným podľa porovnávacieho
príkladu.
[0049] Obe pripravené ragú omáčky testovalo 160 degustátorov mäsových omáčok,
ktorí boli požiadaní, aby hodnotili organoleptické a štruktúrne vlastnosti oboch ragú
omáčok na škále od 0 do 9 s osobitným zreteľom na konzistenciu, chuť a vzhľad mäsa.
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[0050] Bola vyjadrená významná preferencia pre ragú pripravené podľa príkladu tohto
vynálezu, s nasledujúcim hodnotením:
Vlastnosti

Ragú podľa vynálezu

Ragú podľa porovnávacieho príkladu

Celkový dojem

6,1

5,3

Vzhľad

6,5

6,1

Konzistencia omáčky

6,4

5,5

Konzistencia mäsa

6,1

5,5

Chuť mäsa

5,9

5,1
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Nároky
1.

Spôsob výroby omáčky obsahujúci mleté mäso, paradajky, zeleninu, jedlé oleje
alebo tuky a voliteľné doplnkové ingrediencie, pričom tento spôsob zahŕňa:
- krok a) pečenie peliet zmesi obsahujúcej mleté mäso vo vodivej a
konvekčnej peci pri teplote v rozmedzí 160 °C a 280 °C počas 0,5 až 30 minút,
čím sa získajú pečené pelety,
- krok b) pridanie uvedených pečených peliet do varnej nádoby k paradajkám,
zelenine, jedlým olejom alebo tukom a voliteľným doplnkovým ingredienciám
a
- krok c) varenie celej zmesi počas vopred stanovenej doby.

2.

Spôsob podľa nároku 1, pričom uvedené doplnkové ingrediencie sú vybrané zo
skupiny obsahujúcej soľ, korenie, cukor a aromatické byliny zahŕňajúce rozmarín,
šalviu, mätu, oregano, petržlen, tymian, bobkový list, klinček, bazalku, pažítku,
majoránku, muškátový oriešok a koriander .

3.

Spôsob podľa nároku 1 alebo 2, pričom uvedené druhy zeleniny sú vybrané zo
skupiny obsahujúcej cibuľu, šalotku, zeler, pór, cesnak a petržlen.

4.

Spôsob podľa nároku 3, pričom uvedená zelenina je nadrobno nakrájaná na
častice s veľkosťou v rozmedzí 3 mm a 20 mm, výhodne 5 mm a 10 mm.

5.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-4, pričom uvedené pelety zmesi na
pečenie v peci v kroku a) majú dĺžku v rozmedzí 10 mm a 70 mm, výhodne 30
mm a 40 mm, a hrúbku v rozmedzí 3 a 15 mm.

6.

Spôsob podľa nároku 5, pričom uvedené pelety zmesi ďalej obsahujú aspoň
jednu doplnkovú ingredienciu vybranú zo skupiny obsahujúcej soľ, cukor, škrob,
vlákninu, korenie, aromatické byliny zahŕňajúce rozmarín, šalviu, mätu, oregano,
petržlen, tymian, bobkový list, klinček, bazalku, pažítku, majoránku, muškátový
oriešok a koriander a/alebo paradajky a/alebo aspoň jeden druh zeleniny vybraný
zo skupiny obsahujúcej cibuľu, šalotku, pór, mrkvu, zeler a cesnak.

7.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-6, pričom v kroku a) sú tieto pelety
umiestnené na dopravný pás a pec je tunelová pec, ktorou dopravný pás
prechádza.

8.

Spôsob podľa nároku 7, pričom uvedený dopravný pás sa zahreje na teplotu
160 °C - 280 °C, výhodne 220 °C - 260 °C.

9.

Spôsob podľa nároku 8, pričom teplota vo vnútri tunelovej pece je v rozmedzí
180 °C a 280 °C, s výhodou v rozmedzí 220 °C a 260 °C.

10. Spôsob podľa nároku 9, pričom v uvedenej tunelovej peci sú vytvorené
prostriedky na vstrekovanie prúdov pary a horúceho vzduchu s teplotou
200 °C – 300 °C, výhodne 230 °C - 280 °C.
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11. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 7-10, pričom uvedené pelety zmesi sa
vyrábajú vytláčaním zmesi obsahujúcej mleté mäso a prípadne jednu alebo viac
doplnkových ingrediencií, ako sú definované v nároku 6, a/alebo paradajky
a/alebo jeden alebo viac druhov zeleniny zo skupiny zahŕňajúcej cibuľu, šalotku,
pór, mrkvu, zeler a cesnak pomocou extrudéra opatreného rezačkou, ktorá
rozdeľuje zmes, vystupujúcu z extrudéra vo forme šnúry, na pelety s dĺžkou v
rozmedzí 10 mm a 70 mm, výhodne 30 mm a 40 mm, a s hrúbkou v rozmedzí 3
a 15 mm.
12. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 7-11, pričom pri opustení pece sú
uvedené pelety vysypané na druhý dopravný pás, ktorý ich dopravuje do
desagregačného zariadenia k uvoľneniu jednotlivých peliet z akýchkoľvek
zhlukov vytvorených počas pečenia.
13. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-12, pričom uvedené pelety majú po
upečení dĺžku v rozmedzí 5 a 60 mm, výhodne 7 a 30 mm.
14. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-13, pričom v kroku b) je varná nádoba
vybavená miešacími prostriedkami a pelety sú privádzané do tejto varnej nádoby,
ktorá už obsahuje smaženú zmes pripravenú z uvedenej zeleniny, z voliteľných
doplnkových ingrediencií a z uvedených jedlých olejov alebo tukov, rovnako ako
paradajok, ktoré boli následne pridané k tejto smaženej zmesi.
15. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-14, pričom vopred určená doba kroku
c) varenia je v rozmedzí 15 a 120 minút.
16. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-15, pričom uvedené mleté mäso je
vybrané z hovädzieho, bravčového, ovčieho, konského, hydinového alebo
rybieho mäsa a je s výhodou vyrobené z hovädzieho alebo bravčového mäsa
alebo z oboch.
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