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W czym tkwi problem
� Od 1982 roku, kiedy w Niemczech w aseptycznie pakowanym soku jabłkowym wykryto

zakażenie Alicyclobacillus spp. znaczenie omawianego tematu wzrosło.

� Alicyclobacillus acidoterrestris jest termofilnym, kwasolubnym, niepatogennym,
aerobowym mikroorganizmem, który został wyizolowany i zidentyfikowany w kilku
wadliwych komercyjnych pasteryzowanych sokach owocowych, takich jak
pomarańczowy i jabłkowy.

� Cechą charakterystyczną odróżniającą go od innych przetrwalników bakterii jest
obecność ω-alicyklicznych kwasów tłuszczowych
(ω-cykloheksanowy lub ω-cykloheptanowy kwas tłuszczowy), które są głównymi
składnikami jego błony komórkowej. Niektórzy naukowcy twierdzą że obecność tych
związków może być odpowiedzialna za doskonałą odporność bakterii Alicyclobacillus
na niskie pH i wysokie temperatury.

� Wyniki ich badań wskazują, że Alicyclobacillus toleruje standardowe warunki procesu
pasteryzacji w sektorze przemysłu owoców i warzyw bardzo dobrze. W związku z tym
przydatność typowej pasteryzacji w celu zapewnienia jakości produktów handlowych
wydaje się wątpliwa.



� Wzrost Alicyclobacillus w niskim pH soków owocowych może być przyczyną
nieprzyjemnych zapachów ze względu na produkcję związków takich jak gwajakol.

� Ważnym krokiem w zapobieganiu zanieczyszczeniem soków owocowych przez
Alicyclobacillus jest sortowanie dostarczanych surowców.

� Wiele soków owocowych zawiera związki, które hamują wzrost Alicyclobacillus, ale
napoje wytworzone z koncentratów mogą nie zawierać wystarczającej ilości
składnika aktywnego, aby zapobiec zepsuciu.

� Dlatego dokładne badania przesiewowe koncentratów soków jest niezbędne, aby
zapobiec fałszywie ujemnym wynikom testów oraz wynikającym z tego wadom
produktów.



� Przemysł soków owocowych wyznaczył Alicyclobacillus spp. jako główny czynnik
kontroli jakości docelowej. Gwajakol i chlorowcofenole zostały zidentyfikowane
jako źródło niepożądanego zapachu.

� Opracowano wiele metod identyfikacji i podłóż izolacyjnych w ciągu ostatnich
dwóch dekad, jednakże większość z tych metod zostało opracowanych specjalnie
dla A. acidoterrestris.



� Ostatnie badania wskazują, że inne gatunki Alicyclobacillus mogą również
produkować gwajakol lub chlorowcofenole. W związku z tym, wszystkie
Alicyclobacillus spp. powinny być monitorowane jako potencjalne bakterie
powodujące wady w sokach owocowych.

� Przez długi okres czasu obróbka cieplna była traktowana jako jedyny sposób na
zmniejszenie początkowej liczby zarodników Alicyclobacillus acidoterrestris i
zapobiegania psuciu napojów zwłaszcza kwaśnych.

� Wpływ temperatury na inaktywację przetrwalników bakterii, jest dobrze
udokumentowany. Zarodniki Alicyclobacillus acidoterrestris są odporne na warunki
pasteryzacji zwykle stosowane do kwaśnych produktów owocowych.



� Wizualne wykrycie zepsucia jest bardzo trudne, ponieważ Alicyclobacillus
acidoterrestris nie produkują gazu w czasie wzrostu i początkowy obrzęk
pojemników nie występuje.

� Znajomość krzywych przeżycia zarodników Alicyclobacillus acidoterrestris w
środowisku naturalnym i modelowym jest konieczne aby zaprojektować właściwy
procesy pasteryzacji dla kwaśnych produktów owocowych. Dlatego też
zaproponowano ten mikroorganizm jako wyznacznik przy projektowaniu
odpowiednich procesów pasteryzacji.

Parametr Wartość

Rozwój - zakres temperatur 30-60

Rozwój - zakres pH 2,0-6,0

Minimalna aktywność wody dla rozwoju 0,97

D95 (min) 2,8  (zakres 1,0 - 5,3)

Wartość Z 9,7 (zakres 7,2 - 12,9



� Pomimo pasteryzacji soków, ciepłooporne zarodniki mogą wciąż rozwijać się w
koncentratach lub w otrzymanych z nich produktach. Niskie początkowe stężenie
zarodników nie powoduje widocznych zmian w wyglądzie produkcie.

� Jednak po pewnym czasie, w wyniku rozkładu składników soku (głównie
węglowodanów, białek i witamin), bakterie te wytwarzają nieprzyjemny zapach
środków odkażających (2,6-dibromofenol i 2-metoksyfenolu czyli gwajakol),
wywołują zmiany pH, koloru i faktury, mogą również przyczynić się do powstania
białego osadu, bez gazowania.

� Gwajakol – 2-metoksyfenol



� Ostatecznie, koncentrat lub sok staje się nieodpowiedni do użycia. Wady wywoływane
przez A. acidoterrestris obserwowano głównie w soku jabłkowym, ale także
gruszkowym, pomarańczowym, pomidorowym.

� Przypadki skażenia mikrobiologicznego przetworzonych owoców zostały
zarejestrowane na całym świecie (np. w Niemczech, Stany Zjednoczone, Japonia,
Australia i Wielka Brytania), zwłaszcza w trakcie ciepłych wiosen i lat.

� Badania wykazały że mikroflora rozwijała się lepiej w soku pomidorowym w
porównaniu do soku jabłkowego. Jednakże, w dzisiejszych czasach istnieje wiele
więcej przypadków zepsucia soku jabłkowego, który jest najpopularniejszym sokiem
owocowym.



Punkty kontrolne w aspekcie ochrony przed występowaniem ACB

Dostawcy owoców

� 1.Tam gdzie to możliwe - owoce nie powinny być zbierane

z ziemi lub przechowywane w bezpośrednim kontakcie z podłożem.

� 2.Specyfikacje dostarczanych owoców powinny zawierać odniesienie do
zanieczyszczeń owoców

� 3.Jakość pojemników do przechowywania owoców i transportu powinna być
określona w celu zapewnienia, że   nie spowoduje to zwiększenia ryzyka
zanieczyszczenia przez ACB.

� 4.Dostawcy owoców powinny zostać co najmniej poinformowani

o istnieniu ACB, jego potencjału do wywoływania problemów i brać udział

w dyskusjach mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia glebą do

minimum.



� 5. Zbyt brudne lub nadmiernie zanieczyszczone owoce powinny być odrzucone,
nawet jeśli mają być poddane czyszczeniu w ramach kolejnego procesu
produkcyjnego. Standardy i procedury powinny określać czystość przyjmowanych
owoców. Standardy te powinny być zakomunikowane łańcuchowi dostaw.

� 6. ACB jest w większości rodzajów gleby na całym świecie. Zanieczyszczone glebą
owoce (i jakichkolwiek liście i gałęzie, które są zmieszane z owocami) są
podstawowym źródłem ACB w łańcuchu produkcyjnym. ACB jest obecny w glebie
więc będzie również obecny w kurzu dlatego owoce nie tylko w bezpośrednim
kontakcie z ziemią mogą być skażone.



Dla zmniejszenia ACB na tym etapie procesu, następujące punkty powinny być 

rozważone:

� • usuwanie / separacja zgniłych owoców.

� • usuwanie / oddzielenie szczątków roślinnych i innych zanieczyszczeń.

� • zastosowanie / skuteczność chemikaliów do odkażania.

� • jakość mikrobiologiczna wody technologicznej.

� • źródło wody.

� • skuteczność płukania końcowego.

� • czystość sprzętu.



Kontrola wody używanej w zakładzie.

� Częstotliwość, z jaką woda używana do spławiania owoców jest zmieniana

powinna być związana z wydajnością końcowego mycia owoców

wpływającego na zmniejszenie zanieczyszczenia ACB.

� Należy przyjąć, że kondensat zawiera wysokie stężenie ACB. Jego

zastosowanie, w dowolnym miejscu w zakładzie, powinno być dokładnie

przemyślane i zbadane. Wszelkie uzdatnianie wody mające na celu

zmniejszenie / wyeliminowanie ACB, powinno być ściśle monitorowane

w celu zapewnienia, że jest ono skuteczne w każdych warunkach pracy.

� Stężenie i czas kontaktu preparatów do dezynfekcji dodanych do wody

musi być ściśle kontrolowana i monitorowana, zwłaszcza w najbardziej

niekorzystnych warunkach produkcji. Nie może być możliwości

zanieczyszczenia końcowego produktu.



� Należy przeprowadzać okresową dezynfekcję, aby zmniejszyć ryzyko
zanieczyszczenie przez ACB.

� Wprowadzenie ACB do wyparki zwiększa ryzyko że skroplona woda będzie
zanieczyszczona. Temperatura wyjścia i skład kondensatu z wyparki idealnie nadaje
się do wzrostu mikroorganizmów. Pojawią się problemy, jeśli taka woda będzie
przechowywana zbyt długo. Woda z wyparki może zawierać ogromne ilości
zarodników >1000/ml, co sprawia, że nie nadaje się ona do innych celów, w tym
procesie, o ile nie jest odpowiednio przygotowana.

� Niektóre rodzaje owoców tolerują użycie środków

chemicznych do mycia i/lub odkażania. Zwłaszcza

dla cytrusów, zapewnienie czystej powierzchni owocu

jest uważane za ważniejsze od sortowania owoców

w kontrolowaniu poziomu ACB w soku.



Dostępne są różne metody zwalczania ACB w wodzie, np.

� • Ozon

� • Nadtlenek wodoru

� • Dwutlenek chloru

� • Podchloryn sodu

� • Kwas nadoctowy

� • UV

� • Filtracja

� • Obróbka cieplna 



Ultrafiltracja

� Z definicji ultrafiltracji i specyfikacji procesu wynika że permeat powinien być i
jest wolny od ACB. Parametr odcięcia dla membran UF dla soku jabłkowego
wynosi zazwyczaj od 50 000 do 100 000 Daltonów maksymalnie 200 000 Daltonów.
Odpowiada to wielkości porów od 0,01µm do maksymalnie 0,04µm. To
powstrzymuje zarodniki ACB o typowym wymiarze 0,6µm x 2,9µm.

� Teoretycznie komórki bakterii i zarodników nie powinny być w stanie przedostać
się przez membrany filtra UF, ponieważ są one zbyt duże. Po ultrafiltracji sok
powinien być sterylny, jednak praktyka pokazuje, że produkt po UF nie zawsze
jest wolny od ACB.

� UF może produkować klarowny sok, ale mogą powstać małe uszkodzenia,
pęknięcia powierzchni, wycieki, które umożliwią że bakterie przedostaną się do
permeatu. Nawet jeśli można wykazać, że urządzenie działa jako skuteczny filtr
bakteryjny nie ma gwarancji, że będzie to miało miejsce w przyszłości. Uwagę
należy zwrócić na czyszczenie filtra w szczególności po stronie permeatu.



� Filtry płytowe mogą zapewniać efektywną wielkość porów (0,2-0,45 mikronów).
Szczegóły techniczne muszą być pobrane od dostawcy filtra. Czynniki takie jak
przepływ, temperatura i lepkość medium będą wpływać na wydajność filtra.

� Jeśli jakość soku owocowego na to pozawala aby zniszczyć zarodniki ACB sok może
być ogrzewany do 125°C. Temperatura i warunki jakie istnieją w wyparkach
sprzyjają wzrostowi ACB, dlatego ważne jest, aby urządzenia poddawane były
regularnym czyszczeniom i sterylizacji.



Napełnianie, przechowywanie i wysyłka

� Produkt po obróbce cieplnej jak najszybciej powinien zostać ochłodzony do temp.
poniżej 20°C. Magazynowanie produktów w temp. poniżej 20°C, zapobiegnie
wzrostowi form wegetatywnych. Ostateczna obróbka UHT w ramach aseptycznego
procesu napełniania, może być skuteczną metodą cieplną w kierunku zniszczenia
zarodników ACB, gdzie temp. może dochodzić nawet do 120°C jeśli nie wpływa to
na obniżenie jakości produktu.

� Typowe procesy stosowane do pakowania produktów nie niszczą zarodników ACB. W
rzeczywistości szok termiczny może doprowadzić zarodniki do rozwoju a następnie
do końcowych wad produktu.

� Procesy nadające się do niszczenia zarodników nie są zazwyczaj odpowiednie dla
akceptowalnej jakości produktów.



� Teoretycznie liczbę zarodników można zmniejszyć skutecznie poprzez dwukrotną
obróbkę cieplną. Pierwszy etap ogrzewania aktywuje zarodniki i komórki
wegetatywne są produkowane. Drugi etap ogrzewania, zabija komórki
wegetatywne. Proces ten może być stosowany tylko do niektórych rodzajów
owoców, w którym końcowa jakość jest nie zagrożona.

� Ograniczenie dostępności tlenu może zmniejszyć produkcję gwajakolu, a tym
samym wady produktów. Należy zatem pamiętać o rozpuszczonym tlenie i pustej
przestrzeni w opakowaniu.

� Może to stanowić problem dla procesów napełniania zatem wszelkie wyjątki
powinny być starannie oceniane pod kątem ryzyka. Na półkach magazynowych
temp. otoczenia powinna wynosić max. 20°C. W podwyższonej temperaturze
ryzyko wad i obecność zarodników ACB może być podwyższone i nastąpić
wcześniej. Produkty chłodzone nie podlegają do tego typu zepsuciu.
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