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BARTOSZ SOŁOWIEJ  

WPŁYW κ-KARAGENU NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 
ANALOGÓW SERÓW TOPIONYCH 

 

S t r e s z c z e n i e 
 
Celem niniejszej pracy było otrzymanie oraz ocena właściwości teksturalnych i topliwości analogów 

serów topionych z dodatkiem κ-karagenu. Twardość otrzymanych analogów serów topionych badano przy 
użyciu analizatora tekstury TA-XT2i próbnikiem cylindrycznym o średnicy 10 mm (prędkość przesuwu 
1 mm/s, stała temperatura 21oC). W teście przebijania (puncture test) określano siłę potrzebną do zagłę-
bienia próbnika na 20 mm. Teksturę otrzymanych analogów serów topionych badano przy użyciu analiza-
tora tekstury TA-XT2i próbnikiem cylindrycznym o średnicy 15 mm (prędkość przesuwu 1 mm/s, stała 
temperatura 21 ºC). W profilowej analizie tekstury (TPA) określano następujące cechy: przylegalność, 
sprężystość i żujność analogów serowych. Za pomocą reometru rotacyjnego Brookfield DV II+ przy 
użyciu przystawki Helipath (F) dokonywano badań lepkości analogów serów topionych. Pomiarów topli-
wości dokonywano zmodyfikowanym testem Schreibera. Zwiększanie zawartości κ-karagenu w przedziale 
0,05 - 0,3 % powodowało zwiększenie twardości i żujności, a zmniejszenie przylegalności oraz topliwości 
analogów serów topionych. Dodatek κ-karagenu w ilości 0,05 - 0,3 % nie wpłynął na zmniejszenie spręży-
stości analogów serów topionych. Zwiększanie zawartości κ-karagenu w przedziale 0,05 - 0,3 % powodo-
wało zwiększenie lepkości badanych próbek na bazie 11 i 12 % kazeiny kwasowej, natomiast zmniejsze-
nie lepkości w przypadku 13 % kazeiny kwasowej, w porównaniu z analogami wzorcowymi. 

 
Słowa kluczowe: analogi serów topionych, kazeina kwasowa, κ-karagen, tekstura, topliwość 
 

Wprowadzenie 

Hydrokoloidy są wysokocząsteczkowymi hydrofilowymi biopolimerami po-
wszechnie stosowanymi w przemyśle spożywczym, służącymi jako funkcjonalne do-
datki kształtujące strukturę oraz zapewniające stabilność produktów żywnościowych. 
Są to substancje o charakterze polisacharydowym (gumy) lub białkowym, które roz-
puszczają się lub pęcznieją w zimnej lub gorącej wodzie, tworząc roztwory lepkie lub 
układy dyspersyjne [7]. Hydrokoloidy mogą pełnić funkcje stabilizatorów pian, emulsji 
i układów dyspersyjnych, emulgatorów, zagęstników, substancji żelujących. Są doda-
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wane do wyrobów cukierniczych i ciastkarskich, mięsnych i garmażeryjnych, przetwo-
rów mlecznych oraz koncentratów spożywczych. Dodaje się je także do produktów 
tradycyjnych, jak również z ich udziałem wytwarzane są produkty niskokaloryczne 
o zmniejszonej zawartości tłuszczu. Hydrokoloidy polisacharydowe, np. karageny, 
galaktomannany, pektyny pełnią dodatkowo funkcję błonnika pokarmowego, dlatego 
często są składnikiem dietetycznych środków spożywczych wspomagających odchu-
dzanie [27]. Ponadto szybko stwarzają odczucie sytości, jak również wydłużają czas 
pasażu żywności przez jelita [24]. Podobnie jak preparaty białkowe mogą pełnić funk-
cję zarówno substancji wzbogacających przy produkcji żywności funkcjonalnej i diete-
tycznej, jak i substancji wiążących wodę, emulgujących tłuszcz zastępujących mięso 
w przetworach mięsnych, w żywności wegetariańskiej oraz żywności o obniżonej war-
tości energetycznej [16]. 

Rynek analogów serowych rozwinął się szczególnie w Stanach Zjednoczonych. 
Bodźcem rozwoju tych produktów był niższy koszt wyprodukowania analogu sera niż 
jego naturalnego odpowiednika [17]. Do produkcji analogów serowych mogą być sto-
sowane substancje dodatkowe tj. błonnik, hydrokoloidy, przyprawy oraz środki wiążą-
ce. Można je dodawać oddzielnie lub w mieszaninie [12]. Analogi serów topionych są 
przykładem produktu, w którym zastąpienie jednego lub kilku składników innymi nie 
spowoduje technicznych ani technologicznych problemów. Taka zmiana receptury 
pozwala więc w prosty sposób obniżyć koszty produkcji i otrzymać produkt o wyso-
kich właściwościach odżywczych, w pełni zaspokajający oczekiwania konsumentów. 
Obserwowane w opracowywaniu nowych receptur tendencje są związane ze zmienia-
jącymi się nawykami żywieniowymi [4]. 

Celem niniejszej pracy było określenie wpływu κ-karagenu na właściwości tek-
sturalne i topliwość analogów serów topionych otrzymanych z kazeiny kwasowej. 

Materiał i metody badań 

Do badań użyto kazeiny kwasowej (KK) – 85,68 % (Polsero Sp. z o.o., Sokołów 
Podlaski), bezwodnego tłuszczu mlecznego (BTM) (SM Mlekovita, Wysokie Mazo-
wieckie), κ-karagenu (KAR) (SIGMA Chemical, St. Louis, USA), bezwodnego kwa-
śnego fosforanu dwusodowego, kwasu cytrynowego i wodorotlenku sodu (P.P.H. 
POCH, Gliwice). Zawartość białka oznaczano metodą Kjeldahla [1]. 

Proces produkcji analogu sera topionego 

Mieszano z wodą destylowaną κ-karagen w ilości: 0,05; 0,1; 0,2 lub 0,3 %, przy 
użyciu mieszadła magnetycznego (MR 3002S Heidolph, Niemcy). Następnie dodawa-
no roztopiony w temp. 45 °C bezwodny tłuszcz mleczny (30 %) i kazeinę kwasową 
w ilości odpowiadającej 11, 12 lub 13 %. Całą mieszaninę umieszczano w pojemniku 
homogenizatora (H 500 Pol-Eko Aparatura, Wodzisław Śląski). Mieszano przez 2 min 
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przy 10000 obr./min. Następnie dodawano roztworu topnika (2 %), ustalano pH na 
poziomie 6,2 za pomocą kwasu cytrynowego lub wodorotlenku sodu przy użyciu pH-
metru (CP-315, Elmetron, Zabrze) i zanurzano w łaźni wodnej o temp. 80 ºC. Całość 
homogenizowano przez 10 min przy 10000 obr./min. Gotowe analogi serowe wylewa-
no do zlewek w ilości 40 ml. Produkt przechowywano w temperaturze 20 ± 2 ºC przez 
30 min celem ostygnięcia, a następnie przechowywano przez 24 h w temp. 5 ºC. 

Test przebijania (puncture test) 

Pomiarów dokonywano za pomocą teksturometru TA-XT2i (Stable Micro Sys-
tems, Surrey, Wielka Brytania). Próbki sera badano za pomocą próbnika cylindryczne-
go Ø 10 mm, przy prędkości przesuwu głowicy 1 mm/s. Uzyskane wyniki (z 3 pomia-
rów w każdym z 3 powtórzeń) rejestrowane były przez program Texture Expert ver-
sion 1.22. W punktowym badaniu tekstury określano siłę potrzebną do zagłębienia 
próbnika na 20 mm. 

Profilowa analiza tekstury (TPA) 

Pomiarów dokonywano za pomocą teksturometru TA-XT2i (Stable Micro Sys-
tems, Surrey, Wielka Brytania). Próbki sera badano za pomocą próbnika cylindryczne-
go o Ø 15 mm, przy prędkości przesuwu głowicy 1 mm/s. Uzyskane wyniki (z 6 po-
miarów w każdym z 3 powtórzeń) rejestrowane były przez program Texture Expert 
version 1.22. W profilowej analizie tekstury (TPA) określano następujące cechy: przy-
legalność, sprężystość i żujność analogów serów topionych. 

Reometria rotacyjna 

Pomiarów dokonywano za pomocą reometru rotacyjnego Brookfield DV II+ 
(Stoughton, MA, USA) przy użyciu przystawki Helipath (F). Podczas pomiaru wrze-
ciono było zanurzone w badanej próbce. Próbki sera badano w stałej temp. 20 ºC, przy 
stałej prędkości wrzeciona V = 0,5 obr./min. Wyniki (z 3 pomiarów w każdym z 3 
powtórzeń) rejestrowano komputerowo w programie Win Gather V1,0. W badaniach 
tych określano lepkość otrzymanych analogów serów topionych. 

Pomiar topliwości (zmodyfikowany test Schreibera) 

Metoda polega na roztopieniu próbki analogu sera topionego w postaci krążka 
o średnicy 41 mm i wysokości 4,8 mm na płytce Petriego w kuchence mikrofalowej 
poprzez 30-sekundowe ogrzewanie o mocy 300 W. Roztopioną próbkę porównywano 
ze wzorcem, zliczano punkty w 6 miejscach, a następnie wyliczano z nich średnią to-
pliwości [14]. Wykonano po 3 pomiary w każdym z 3 powtórzeń. Zakres skali w teście 
Schreibera wynosi od 0 do 10 jednostek i oznacza, że powyżej 4 uzyskuje się dobrą 
topliwość; natomiast poniżej 4 nieodpowiednią. 
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Analiza statystyczna 

Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej przy użyciu programu Statistica 
7.0 PL. W celu określenia wpływu κ-karagenu oraz kazeiny kwasowej na właściwości 
teksturalne i topliwość analogów serów topionych zastosowano dwuczynnikową anali-
zę wariancji (ANOVA), wykorzystując test post-hoc Tukey’a na poziomie istotności  
p ≤ 0,05. 

Wyniki i dyskusja 

Pierwszy etap badań miał na celu określenie właściwości teksturalnych analogów 
serów topionych za pomocą testu przebijania (puncture test), w którym określano 
twardość badanych próbek oraz analizy profilowej tekstury (TPA), za pomocą której 
określano przylegalność, sprężystość i żujność analogów serów topionych. 

Twardość jest siłą niezbędną do osiągnięcia określonej deformacji produktu [21]. 
Według kryterium twardości produkty żywnościowe można podzielić na miękkie, 
zwięzłe i twarde [23]. Na rys. 1. przedstawiono wpływ stężenia kazeiny kwasowej 
(KK) i κ-karagenu (KAR) na twardość analogów serów topionych. W przypadku bada-
nych analogów wraz ze zwiększającą się zawartością kazeiny zwiększała się ich twar-
dość. Dodatek κ-karagenu w ilości 0,2 i 0,3 % powodował dalsze zwiększenie twardo-
ści badanych próbek na bazie 12 i 13 % kazeiny kwasowej w porównaniu z próbkami 
kontrolnymi o tym samym stężeniu. Niższe stężenie karagenu (0,05 i 0,1 %) pozwoliło 
otrzymać analogi o mniejszej lub takiej samej twardości jak próbki wzorcowe (KK). 
Największą twardością charakteryzowały się analogi serów topionych otrzymane 
z 13 % KK + 0,3 % KAR (4,83 N), natomiast najmniejszą analogi otrzymane z 11 % 
KK + 0,05 % KAR (0,71 N). Oznacza to, że do ich przebicia potrzebna była siła od-
powiednio 4,83 N i 0,71 N.  

Podobne wyniki osiągnęli Cernikova i wsp. [3], badając wpływ wybranych hy-
drokoloidów jako zamienników topników w produkcji serów topionych. Badacze za-
obserwowali, że dodatek κ- i ι-karagenu w stężeniu 0,2 - 1 % powodował zwiększanie 
twardości serów topionych. Również w pracy Lee i Brummela [13] zastosowanie hy-
drokoloidów jako zamiennika tłuszczu spowodowało zwiększenie twardości serów 
topionych. Potwierdzają to także badania Kiziloza i wsp. [11], dotyczące wpływu 
skrobi kukurydzianej oraz κ-karagenu (0,5 - 3 %) na strukturę niskobiałkowych analo-
gów serowych na bazie kazeiny podpuszczkowej. Natomiast Tunick i wsp. [26] 
stwierdzili, że tworzenie kompleksów przez micele lub submicele kazeinowe na po-
wierzchni kuleczek tłuszczu mlecznego zwiększało twardość sera. 
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a - h – różnice pomiędzy wartościami średnimi oznaczonymi różnymi literami są statystycznie istotne  
(p < 0,05) / differences among mean values denoted using different letters are statistically significant  
(p < 0.05). 
 
Rys. 1.  Wpływ stężenia kazeiny i κ-karagenu na twardość analogów serów topionych. 
Fig. 1.  Effect of casein and κ-carrageenan concentration on hardness of processed cheese analogues.  

 
Duża przylegalność serów, w przypadku serów pakowanych, zwłaszcza topio-

nych, jest jednym z parametrów ograniczających ich spożycie. Konsumenci nie prefe-
rują produktów, od których trudno oddziela się opakowanie [20]. Ponadto przylegal-
ność jest cechą, która wpływa na plasterkowanie serów topionych [2]. Ze względów 
teksturalnych przylegalność jest siłą potrzebną do pokonania sił przyciągania pomię-
dzy produktem a powierzchnią styku maszyny testującej próbkę. W znaczeniu senso-
rycznym jest to siła potrzebna do usunięcia materiału, który przylega do podniebienia, 
podczas procesu jedzenia [21]. Według kryterium przylegalności produkty żywno-
ściowe można podzielić na kleiste, klejące oraz zlepiające [23]. 

Wpływ stężenia kazeiny kwasowej (KK) i κ-karagenu (KAR) na przylegalność 
analogów serów topionych przedstawiono na rys. 2. W przypadku badanych analogów 
wraz ze zwiększeniem zawartości kazeiny zwiększała się ich przylegalność, jednakże 
przylegalność analogów serów topionych w miarę zwiększania stężenia κ-karagenu 
była mniejsza w porównaniu z próbkami kontrolnymi (KK). Największą przylegalno-
ścią cechowały się analogi serów topionych otrzymane z 13 % KK (1082,58 J), nato-
miast najmniejszą analogi otrzymane z 11 % KK + 0,3 % KAR (461,24 J). 
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a - g – różnice pomiędzy wartościami średnimi oznaczonymi różnymi literami są statystycznie istotne 
(p<0,05) / Differences among mean values denoted using different letters are statistically significant 
(p<0.05). 
 
Rys. 2.  Wpływ stężenia kazeiny i κ-karagenu na przylegalność analogów serów topionych. 
Fig. 2.  Effect of casein and κ-carrageenan concentration on adhesiveness of processed cheese ana-

logues. 
 
W pracy Gustawa i Mleko [9], dotyczącej analogów serów topionych z dodatkiem 

izolatu białek serwatkowych, zastosowanie hydrokoloidów spowodowało również 
zmniejszenie przylegalności badanych analogów. W innej pracy Gustawa i wsp. [10], 
dotyczącej otrzymywania deserów mlecznych z białek serwatkowych z dodatkiem 
skrobi i karagenu sugerowano, że specyficzne oddziaływania pomiędzy polisachary-
dem a micelami kazeiny spowodowane są elektrostatycznym przyciąganiem, występu-
jącym pomiędzy łańcuchami karagenu a κ-kazeiną. Natomiast Thapa i Gupta [25] wy-
kazali, że zmniejszenie zawartości wody i zwiększenie poziomu emulgatora w serach 
topionych wpłynęło na zwiększenie ich przylegalności. 

Sprężystość jest miarą powrotu do pierwotnego stanu po tym, jak pierwsza siła 
zostaje usunięta. W ujęciu sensorycznym jest to stan, do którego powraca produkt po 
procesie ściskania między zębami [21]. Według kryterium sprężystości produkty żyw-
nościowe dzieli się na: sprężyste i elastyczne [23]. Wszystkie badane analogi osiągnęły 
bardzo podobne wartości (0,95 - 0,99), co świadczyło o bardzo wysokiej sprężystości 
próbek (dane nie zamieszczone). Podobne wnioski uzyskano w pracy własnej [20], 
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gdzie stwierdzono, że sprężystość nie zależy od stężenia białka i jest cechą niezależną 
od twardości czy innych cech tekstury. 

Żujność jest miarą energii potrzebnej do zmiażdżenia produktu do jednolitego 
stanu przed połknięciem [21]. Według kryterium żujności produkty żywnościowe 
można podzielić na: kruche, ciągliwe lub twarde [23]. Dodatek κ-karagenu w ilości 
0,1 - 0,3 % powodował zwiększenie żujności badanych próbek w porównaniu z prób-
kami kontrolnymi (KK) (rys. 3). Mniejsze stężenie κ-karagenu (0,05 %) pozwoliło 
otrzymać analogi o żujności bardzo podobnej do żujności próbek wzorcowych. Naj-
większą żujnością charakteryzowały się analogi serów topionych otrzymane 
z 13 % KK + 0,3 % KAR (757,89 G), natomiast najmniejszą analogi otrzymane  
z 11 % KK + 0,05 % KAR (390,52 G) oraz 11 % KK (395,96 G). 

 
a - h – różnice pomiędzy wartościami średnimi oznaczonymi różnymi literami są statystycznie istotne  
(p < 0,05) / Differences among mean values denoted using different letters are statistically significant  
(p < 0.05). 
 
Rys. 3.  Wpływ stężenia kazeiny i κ-karagenu na żujność analogów serów topionych. 
Fig. 3.  Effect of casein and κ-carrageenan concentration on chewiness of processed cheese analogues.  

 
Gupta i Reuter [8] w badaniach dotyczących analogów serów topionych na bazie 

kazeiny podpuszczkowej z dodatkiem koncentratów białek serwatkowych stwierdzili, 
że żujność wzrastała w miarę dodatku białka i wraz ze zmniejszaniem zawartości wo-
dy. Potwierdzają to badania własne [20], dotyczące wpływu sproszkowanych prepara-
tów serwatkowych na teksturę analogów serów topionych na bazie kazeiny kwasowej.  
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Drugi etap badań miał na celu określenie lepkości i topliwości analogów serów 
topionych za pomocą reometrii rotacyjnej oraz zmodyfikowanego testu Schreibera. 

Na rys. 4. przedstawiono wpływ stężenia kazeiny kwasowej (KK) i κ-karagenu 
(KAR) na lepkość analogów serów topionych. W przypadku analogów wzorcowych 
wraz ze zwiększeniem zawartości kazeiny zwiększała się ich lepkość. Dodatek  
κ-karagenu powodował zwiększenie lepkości badanych próbek na bazie 11 i 12 % 
kazeiny kwasowej, natomiast zmniejszenie lepkości w przypadku 13 % kazeiny kwa-
sowej, w porównaniu z próbkami wzorcowymi (KK). Największą lepkością charakte-
ryzowały się analogi serów topionych otrzymane z 12 % KK + 0,05 % KAR 
(9053,33 Pa·s), natomiast najmniejszą analogi wzorcowe otrzymane z 11 % KK 
(6446,67 Pa·s). 

 

 
a - g – różnice pomiędzy wartościami średnimi oznaczonymi różnymi literami są statystycznie istotne  
(p < 0,05) / Differences among mean values denoted using different letters are statistically significant  
(p < 0.05). 
 
Rys. 4.  Wpływ stężenia kazeiny i κ-karagenu na lepkość analogów serów topionych. 
Fig. 4.  Effect of casein and κ-carrageenan concentration on viscosity of processed cheese analogues. 

 
W badaniach przeprowadzonych przez Plutę i wsp. [15], w przypadku serów  

topionych z dodatkiem hydrokoloidów, dodatek mączki chleba świętojańskiego powo-
dował zwiększenie lepkości w porównaniu z próbkami kontrolnymi. Dimitreli i Tho-
mareis [6] stwierdzili, że wzrost lepkości serów topionych podczas przetwarzania spo-
wodowany jest przez fazę ciągłą (woda + białko), a nie przez fazę zdyspergowaną 
(ciekły tłuszcz). Corredig i Dalgleish [5], badając wzajemne oddziaływania  
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α-laktoalbuminy, β-laktoglobuliny i kazeiny dowiedli, że białka te łączą się podczas 
obróbki termicznej. Przyłączanie białek serwatkowych do kazeiny powoduje zwięk-
szenie masy molowej powstałych agregatów, a tym samym wzrost lepkości. W miarę 
koncentracji białka lepkość roztworów wzrastała, co może świadczyć o interakcji 
uwodnionych cząsteczek białka. Potwierdzają to również badania własne [18, 19], 
dotyczące wpływu preparatów serwatkowych na właściwości fizykochemiczne analo-
gów serów topionych na bazie kazeiny kwasowej. 

Wpływ stężenia kazeiny kwasowej (KK) i κ-karagenu (KAR) na topliwość analo-
gów serów topionych przedstawiono na rys. 5. W przypadku badanych analogów wraz 
ze zwiększaniem się zawartości kazeiny zmniejszała się ich topliwość. Dodatek  
κ-karagenu, jak również zwiększenie jego stężenia w gotowym produkcie powodowało 
dalsze zmniejszanie się ich topliwości w porównaniu z próbkami kontrolnymi (KK). 
Największą topliwością charakteryzowały się analogi serów topionych otrzymane 
z 11 % KK (9,6), natomiast najmniejszą analogi otrzymane z 13 % KK + 0,3 % KAR 
(4,67). Jednak wszystkie badane próbki cechowały się akceptowaną topliwością (po-
wyżej 4). 

 

 
a - f – różnice pomiędzy wartościami średnimi oznaczonymi różnymi literami są statystycznie istotne  
(p < 0,05) / Differences among mean values denoted using different letters are statistically significant  
(p < 0.05). 
 
Rys. 5.  Wpływ stężenia kazeiny i κ-karagenu na topliwość analogów serów topionych. 
Fig. 5.  Effect of casein and κ-carrageenan concentration on meltability of processed cheese analogues. 
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Badania Kiziloza i wsp. [11], dotyczące wpływu skrobi kukurydzianej oraz  
κ-karagenu na strukturę niskobiałkowych analogów serowych na bazie kazeiny pod-
puszczkowej dowiodły, że dodatek karagenu w ilości 0,5 - 3 % powodował znaczne 
zmniejszenie ich topliwości. W przypadku tradycyjnych serów topionych również ob-
serwowano mniejszą topliwość po dodaniu hydrokoloidów [22], chociaż zastąpienie 
białek sera nawet w 80 % mieszaniną kazeiny i β-laktoglobuliny nie spowodowało 
znaczących różnic w topliwości badanych serów. Cernikova i wsp. [3], badając wpływ 
wybranych hydrokoloidów jako zamienników topników w produkcji serów topionych, 
stwierdzili że dodatek κ- i ι-karagenu do produktu powodował zmniejszenie jego to-
pliwości. Mleko i Foegeding [14] zaobserwowali, że analogi serów topionych otrzy-
mane ze wszystkich białek mleka, częściowo zastąpione przez kazeinę podpuszczkową 
charakteryzowały się mniejszą topliwością w porównaniu z próbkami wzorcowymi. 
W kontekście topliwości sery topione mogą być rozpatrywane jako dwuskładnikowy 
układ złożony z topliwej sieci kazeinowej i nietopliwej sieci utworzonej z białek ser-
watkowych. Prawdopodobnie w wyższej temperaturze jest możliwa agregacja białek 
serwatkowych lub interakcja pomiędzy białkami serwatkowymi i kazeiną, która powo-
duje wzrost sprężystości serów topionych. Zhan [28] stwierdził, że uwodnienie otoczki 
białka pełni ważną rolę w kontrolowaniu topliwości analogów serów topionych. 

Wnioski 

1. Zwiększanie zawartości κ-karagenu w przedziale 0,05 - 0,3 % powodowało zwięk-
szenie twardości i żujności, a zmniejszenie przylegalności oraz topliwości analo-
gów serów topionych. 

2. Dodatek κ-karagenu w ilości 0,05 - 0,3 % nie wpłynął na zmniejszenie sprężysto-
ści analogów serów topionych.  

3. Zwiększanie zawartości κ-karagenu w przedziale 0,05-0,3 % powodowało zwięk-
szenie lepkości badanych próbek na bazie 11 i 12 % kazeiny kwasowej, natomiast 
zmniejszenie lepkości w przypadku 13 % kazeiny kwasowej, w porównaniu z ana-
logami wzorcowymi. 
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EFFECT OF κ-CARRAGEENAN ON PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES  
OF PROCESSED CHEESE ANALOGUES 

 
S u m m a r y 

 
The objective of this study was to manufacture processed cheese analogues with added κ-carrageenan 

and to evaluate their textural properties and meltability. The hardness of processed cheese analogues man-
ufactured was measured using a TA-XT2i Texture Analyser and a 10 mm diameter cylindrical sampler 
(penetration rate: 1 mm/s; constant temperature: 21 ºC). Using a puncture test, the force was determined 
that allowed the sampler to sink 20 mm deep in the cheese. The texture of the processed cheese analogues 
was examined using a TA-XT2i Texture Analyser and a 15 mm diameter cylindrical sampler (penetration 
rate: 1 mm/s; constant temperature: 21 ºC). Using a texture profile analysis (TPA) determined were the 
parameters: adhesiveness, springiness, and chewiness of processed cheese analogues. The viscosity of 
processed cheese analogues was measured using a Brookfield DV II+ rotational viscometer with a Heli-
path Stand (F). The meltability of processed cheese analogues was analysed using a modified Schreiber 
test. An increase in the κ-carrageenan content ranging from 0.05 to 0.3 % caused the hardness and chewi-
ness of the processed cheese analogues to increase, and their adhesiveness and meltability to decrease. The 
addition of κ-carrageenan in the amount from 0.05 to 0.3 % did not cause the springiness of processed 
cheese analogues to decrease. Along with the increasing content of κ-carrageenan in the range between 
0.05 and 0.3 %, the viscosity of 11 % and 12 % acid casein-based samples increased, whereas the viscosity 
of 13 % acid casein-based samples decreased as compared to the model analogues. 

 
Key words: processed cheese analogues, acid casein, κ-carrageenan, texture, meltability  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


