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PRZEDMOWA

XXVI Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej ‘Żywność dzisiaj lokalna czy globalna? Tradycyjna czy innowacyjna?’ i IXth International
Session of Young Scientific Staff ‘Nowadays food - local or global?
Traditional or innovative?‘ to wydarzenie wyjątkowe. W tym roku witamy
Państwa w murach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Wydarzenie to jest kontynuacją corocznych spotkań organizowanych przez
Sekcję Młodej Kadry Naukowej PTTŻ oraz kolejne Oddziały PTTŻ.
Nad naszą konferencją Patronat objęli JM Rektor Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz oraz Pani
Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu, prof. UPP dr
hab. Bożena Danyluk.
Po dwuletniej przerwie ponownie spotkamy się w formie tradycyjnej,
stacjonarnej aby dzielić się wiedzą i czerpać z doświadczeń współuczestników.
W trakcie dwudniowej konferencji - polskojęzycznej (19. maja 2022 r.)
i anglojęzycznej (20. maja 2022 r.) spotkają się utalentowani młodzi
Naukowcy, podejmujący bardzo aktualny temat dynamicznych zmian
zachodzących na rynku żywnościowym, w efekcie zmian społecznych, na
płaszczyźnie postępującej globalizacji i innowacyjności rynku żywieniowego.
Sesje plenarne uświetnią wykłady znamienitych gości z kraju i zagranicy, zaś
nad wysoką jakością merytoryczną, tradycyjnie pieczę obejmie znamienity
Komitet Naukowy, na czele z Panią Prezes PTTŻ prof. dr hab. Joanna Stadnik.
Zagadnienia nad jakimi merytorycznie pochylą się Uczestnicy Konferencji
goszczący w Poznaniu, obejmą m.in. modyfikacje technologiczne, rozwój
produktów innowacyjnych, stan tradycyjnych produktów spożywczych,
zmiany i zachowania żywieniowe, postawy i potrzeby rynku i konsumentów,
analitykę żywności itp.
Temat przewodni Konferencji, nie przypadkowo związany jest z szerokim
zakresem rodzajów żywności. Po ustaniu pandemii, wiele zmian w tym
obszarze uwypukliło się, wielu zmianom się przyglądaliśmy, w końcu – wiele
zmian w przemyśle zostało wymuszonych przez zachowania Konsumentów.
Doskonale wiemy, że innowacje nam towarzyszą, nie mogą jednak przysłonić
tradycyjnych podstaw z których często (nawet coraz częściej) i chętnie
czerpiemy. Globalizacji uległa również szeroko pojęta żywność, ale czy
pogarsza wizerunek lub umniejsza znaczenie tej lokalnej, sąsiadującej
niemalże produkcji? Zmiany jakie nam towarzyszą na rynku żywnościowym
warto monitorować i omawiać. Na to właśnie liczymy w trakcie Konferencji!
Rok temu, spotykając się online we Wrocławiu, wiele mówiliśmy o kwestii
ekologii, zero waste, marnotrawieniu żywności. Chcemy i w tym roku
tę kwestię kontynuować. W trakcie obrad zatem będzie Państwo korzystać
17

z materiałów biodegradowalnych (gdzie to możliwe) m.in. papierowych
i szklanych kubeczków, drewnianych sztućców, serwetek z recyklingu,
szklanych dzbanków z wodą. Zachęcamy do wielokrotnego ich
wykorzystywania w trakcie obrad dla zachowania tej idei.
Mamy ogromną nadzieję, że poznańskie wydarzenie, jak co roku, stanie się
znakomitą platformą do wymiany doświadczeń badawczych i miejscem
nawiązywania współpracy między akademickiej zarówno dla stałych
bywalców Sesji, jak również nowych Młodych Naukowców z Polski
i z zagranicy.

Tradycyjne i lokalne produkty,
w tym Rogale Świętomarcińskie już na Państwa czekają!

dr inż. Monika Przeor
Przewodnicząca Sekcji Młodej Kadry
Naukowej PTTŻ
Katedra Technologii Gastronomicznej
i Żywności Funkcjonalnej, UP w Poznaniu
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INTRODUCTION

IXth International Session of Young Scientific Staff ‘Nowadays food - local or
global? Traditional or innovative?‘ is an unique scientific event.
This year, we meet at the Poznań University of Life Sciences (PULS), Poland.
This Conference is a continuation of the annual meetings organized by the
Section of Young Scientific Staff of the Polish Society of Food Technologists.
Our conference is supported by the Rector of the Poznań University of Life
Sciences, prof. Krzysztof Szoszkiewicz, PhD, and the Dean of the Faculty of
Food Sciences and Nutrition (PULS), prof. Bożena Danyluk, PhD.
After a two-year break, we can meet again in a traditional, stationary form to
share knowledge and experience with each other. During the Conference, we
have both, Polish (May 19th, 2022) and English (May 20, 2022) sessions.
Talented young Scientists are going to meet, taking up the current problems
and changes observed in the food market, as a result of social changes.
Moreover, the level of progressing globalization and innovation in the food
market, is very important for us.
Plenary sessions are graced with lectures by distinguished Guests from Poland
and abroad. The high quality of the sessions will be supervised by our
distinguished Scientific Committee headed by the President of Polish Society
of Food Technologists, prof. Joanna Stadnik, PhD.
The main topic of the Conference is not accidentally related to a wide range of
types of food. After the pandemic ended, many changes in this area became
visible, many changes we looked at, and finally - many changes in the industry
were forced by consumer behavior. We all know that innovations are nearby,
but they cannot obscure the traditional foundations from which we often and
willingly draw. It is worth monitoring the changes that accompany us on the
food market. This is what we are going to discuss during the Conference!
A year ago, when we met online in Wrocław, we talked a lot about ecology,
zero waste and food waste. We want to continue this issue this year. During
the meeting, therefore, you are able to use biodegradable materials, including
paper and glass cups, wooden cutlery, recycled napkins, glass water jugs, etc.
We encourage you to use them multiple times during the session to preserve
this idea.
We sincerely hope that our Conference, as every year, will become an excellent
platform for the exchange of research experiences and become a place for
establishing cooperation between academia, both for regular visitors to the
Session, as well as for new Young Scientists from Poland and abroad.
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Looking forward to seeing you in Poznań!

Monika Przeor, PhD
The Head of the Section of Young
Scientific Staff
Polish Society of Food Technologists
Department of Gastronomy Science and
Functional Foods
Poznań University of Life Sciences,
Poland
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WYKŁADY PLENARNE

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA 2023-2027 – WYZWANIA I SZANSE
DLA POLSKIEGO ROLNICTWA I PRZETWÓRSTWA
Wawrzyniec Czubak
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Wydział Ekonomiczny,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
e-mail: czubak@up.poznan.pl
Znając determinanty zmian w rolnictwie oraz gospodarcze i społeczne skutki
pogłębienia dysproporcji rozwoju w stosunku do gospodarki ogółem, większość
rządów wysokorozwiniętych krajów podejmuje działania polegające na
interwencyjnym przełamywaniu kluczowych barier rozwojowych w sektorze
rolnym. Rynkowa niewydolność rolnictwa, konfrontowana z dostarczaniem
produktów żywnościowych, których konsumpcja ma charakter niezbędny,
nieodraczalny i stały, skłania wiele państw do prowadzenia aktywnej polityki rolnej.
Także w Europie jednym z pierwotnych celów wspólnej polityki rolnej UE (WPR)
była (i w pewnej części nadal pozostaje) modernizacja agrobiznesu, obejmująca
przede wszystkim gospodarstwa rolne. Generalnie jedną z powojennych przesłanek
utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej był brak samowystarczalności
żywnościowej w Europie. Budowa Wspólnot Europejskich i wspólnego rynku oparta
była na wspólnej polityce rolnej. Była to pierwsza i najbardziej kompleksowa polityka
unijna, kreowana, koordynowana i wdrażana na poziomie ponadnarodowym
(wspólnotowym). Z biegiem lat zmieniało się samo rolnictwo, jego otoczenie
gospodarcze, społeczne i uwarunkowania środowiskowe. Dlatego niezbędne było
dokonywanie reform stosowanych mechanizmów WPR, a w niektórych obszarach
nawet diametralnej ich reorientacji. Zmiany paradygmatów, a w ślad za tym
instrumentarium polityki, trwa do dziś. Aktywna rola państwa w sferze rolnictwa
związana jest coraz silniej z realizacją celów nie tyle mikroekonomicznych
(prywatnych), co ogólnospołecznych. Wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich ma
się przyczyniać do zrównoważonego rozwoju terytorialnego i realizacji
horyzontalnych priorytetów w zakresie innowacji, środowiska i klimatu. Obecnie
sformułowano ambitny plan dojścia do zerowych emisji netto gazów cieplarnianych
w 2050 roku. Europejski Zielony Ład (EZŁ) nakierowany jest na zbudowanie
nowoczesnej, zasobooszczędnej i jednocześnie konkurencyjnej gospodarski.
Szczególnie wobec rolnictwa formułowane są oczekiwania bardziej efektywnego
wykorzystania zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym,
powstrzymanie zmian klimatycznych, utrzymanie różnorodności biologicznej
i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. Europa ma stać się kontynentem neutralnym
dla klimatu z zachowaniem dotychczasowego stanu przyrody, przy jednoczesnym
utrzymaniu zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz poprawie stanu zdrowia
i jakości życia obywateli. Jednym z głównych celów EZŁ jest stworzenie
nowoczesnego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego, głównie
rolnictwa. Celem strategii od „pola do stołu” jest zagwarantowanie wszystkim
Europejczykom świeżej żywności, bezpiecznej, wysokiej jakości, w skróconym
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łańcuchu żywności, a sposób jej wytwarzania powinien być bezpieczny dla
środowiska przyrodniczego oraz neutralny dla klimatu. Będzie to wymagało między
innymi z ograniczenia stosowania chemicznych środków plonotwórczych (nawozów,
środków ochrony roślin), co będzie skutkowało zmianami produkcji, produktywności,
dochodowości. Niesie to ze sobą szanse i zagrożenia dla rozwoju poszczególnych
kierunków działalności rolniczej.
Z tymi wyzwaniami muszą zmierzyć się bez wyjątku wszystkie kraje UE, bez
względu różnice w strukturach rolnych, sytuacji produkcyjnej i ekonomicznej.
W maju 2022 roku mija 18 lat („pełnoletniość”) uczestnictwa Polski w strukturach
Unii Europejskiej. Ze węglu na splot zaszłości historycznych, polskie rolnictwo
w przededniu przystąpienia do UE było niedofinansowane, przestarzałe
i rozdrobnione, co objawiało się niską efektywnością i konkurencyjnością. Dlatego
uzasadnione było prowadzenie takich działań polityki rolnej (bazującej na WPR),
które miały ten stan zmienić, przynajmniej częściowo. Od początku akcesji wspólna
polityka rolnej odegrała ogromną rolę w kształtowaniu przemian sektora rolnożywnościowego w Polsce i doganiania krajów „starej UE”. Pierwsze lata członkostwa
Polski w UE dowodzą, że wykorzystano szansę wsparcia rozwoju gospodarstw
rolnych i zainicjowania przemian w sektorze rolnym. Na dopiero rozpoczęty proces
przekształceń krajowego agrobiznesu nakładają się kolejne wyzwania EZŁ.
Formułowane obecnie założenia Planu Strategicznego WPR 2023-2027 muszą
uwzględniać wytyczne EZŁ, kontynuację procesów restrukturyzacji i modernizacji
rolnictwa, z dbałością o utrzymanie konkurencyjności rolnictwa.
Słowa kluczowe: Wspólna polityka rolna, Unia Europejska, interwencjonizm rolny,
Europejski Zielony Ład
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prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskał w 2014 roku
w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
w Warszawie. Zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na
zagadnieniach z zakresu ekonomiki gospodarki żywnościowej, teorii agrobiznesu,
ekonomii integracji europejskiej, polityki rolnej – w tym szczególnie wspólnej
polityki rolnej Unii Europejskiej w ramach której prowadzi badania dotyczące
ewaluacji unijnych programów wsparcia rolnictwa, funduszy WPR UE dla rolnictwa
i obszarów wiejskich, rachunkowości rolnej. Autor i współautor ponad 100 publikacji
naukowych, 25 ekspertyz naukowych (m.in. dla UMWW, MRiRW, FAPA, IERiGŻPIB, Bols Sp. z o.o., Syngenta Crop Protection). Współpracuje z MRiRW (m. in. jako
członek zespołów doradczych) oraz Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
UMWW. Kierownik dwóch grantów naukowych. Uczestnik niemal 200 konferencji
i seminariów naukowych. Założyciel i opiekun naukowy Studenckiego Koła
Naukowego Ekonomistów Agrobiznesu. Promotor 70 prac licencjackich, 50 prac
magisterskich i 1 pracy doktorskiej. Wykładowca w Czech University of Life
Sciences.
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WIELKOPOLSKIE PRODUKTY TRADYCYJNE
Krystian Kuśnierek
Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego
Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego
e-mail: krystian.kusnierek@o2.pl
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego (PIPRiL) jest izbą
gospodarczą reprezentującą interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców i innych
podmiotów w zakresie prowadzonej przez nich działalności polegającej na
wytwarzaniu, wprowadzaniu na rynek a także na identyfikacji, uznawaniu i promocji
produktów regionalnych lub lokalnych oraz innej działalności z tym związanej. Do
kluczowych zadań PIPRiL należą, między innymi: kreowanie polityki wspierania
rozwoju produktów regionalnych i lokalnych, promowanie tych produktów oraz
inicjowanie działań na rzecz zapewnienia wyższej jakości produktów dostępnych na
rynku. Ponadto działanie na rzecz aktywnej polityki w zakresie wprowadzania
lokalnych i regionalnych produktów do obrotu gospodarczego, promowanie inicjatyw
gospodarczych członków, popieranie kształcenia zawodowego oraz doskonalenia
zawodowego producentów i pracowników, jak również działania w kierunku
przygotowania polskiego prawa, polskich instytucji i polskiego rynku do
wykorzystania, związanych z integracją z UE, szans rozwoju produktów regionalnych
i lokalnych.
Produkty tradycyjne i regionalne funkcjonują w krajach unijnych jako
specjalna i gwarantowana jakość i są własnością ogólnospołeczną na poziomie
lokalnym lub regionalnym. Własnością społeczną w znaczeniu otwartą dla każdego
kto spełnia postawione przez samych producentów a często i handlowców wymogi,
którzy jednocześnie deklarują chęć poddania się dobrowolnej kontroli zapisanej przez
nich samych w opisie produktu. Własności społecznej gdyż produkt opiera się na
historii, tradycji, czy specyfice miejsca, która jest własnością lokalną czy regionalną
i jako taka nie może być przywłaszczona przez nikogo. Polska posiada ogromne
potencjalne możliwości wytwarzania takich produktów ze względu na tradycyjne
rolnictwo, rodzinne gospodarstwa rolne, dużą ilość siły roboczej na obszarach
wiejskich, czyste środowisko naturalne i ogromne bogate, zróżnicowane dziedzictwo
kulturowe.
Decyzją z dnia 12 czerwca 2007r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał
system „Jakość Tradycja” za krajowy system jakości żywności. System ten służy
wyróżnianiu produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem
produktów tradycyjnych. W Wielkopolsce aktualny certyfikat „Jakość Tradycja”
posiadają 32 produkty spożywcze pochodzące od 18 producentów, w tym m. in.: ser
smażony wielkopolski, twaróg wielkopolski, olej rzepakowy wielkopolski i olej
z pestek dyni, powidła śliwkowe węgierkowe czy wieprzowina w słoiku.
Oddział Wielkopolski PIPRiL wspiera promocję tradycyjnych produktów
regionalnych poprzez liczne inicjatywy, takie jak: warsztaty kulinarne mające na celu
poszerzanie wiedzy, zwłaszcza dzieci i młodzieży odnośnie wytwarzania
tradycyjnych produktów, a dokładniej roli jakości surowców używanych do produkcji
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wyrobów; organizację imprez oraz wspólny udział producentów w targach
branżowych; kampanie reklamowe w telewizji i komunikacji miejskiej oraz tworzenie
możliwości promowania i sprzedaży lokalnych produktów.
Słowa kluczowe: jakość tradycja, produkty tradycyjne, lokalni producenci,
tradycyjne receptury, systemy jakości, certyfikacja, wielkopolskie produkty
tradycyjne
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Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Wielkopolski
Pomysł powstania Izby był inicjatywą społeczną podejmowaną już od 2001
r. przez kilka osób zaangażowanych w promocję polskich produktów regionalnych
i tradycyjnych. Inicjatywa ta polegała na utworzeniu izby gospodarczej o charakterze
krajowym, nazwanej Izbą Produktu Regionalnego, która byłaby reprezentacją
interesów producentów i mogła wpływać na rozwój rynku produktów regionalnych
i lokalnych w Polsce, przygotowując zainteresowanych do wykorzystania dorobku
prawnego Unii Europejskiej w zakresie ochrony produktów regionalnych oraz
funkcjonowania po akcesji Polski do Unii Europejskiej. PIPRiL jest formą prawną,
dającą organizacji mocną pozycję w negocjacjach i wpływ na tworzone akty prawne.
Izba 28 lutego 2005 roku uzyskała statut organizacji pożytku publicznego.
Prace nad powstaniem oddziału wielkopolskiego trwały od 2010 roku, jednak
formalnie został on zarejestrowany 1 lutego 2012. Powstał on z inicjatywy
wielkopolskich członków, założycieli PIPRiL : Marka Gąsiorowskiego, Elżbiety
Zawadzkiej i Krystyny Just, którzy chcieli mieć większy wpływ na rozwój
regionalnych produktów tradycyjnych.
Obecnie PIPRiL liczy siedem oddziałów regionalnych. Niezmiernie ważną
częścią działalności Izby jest administracja systemem jakości żywności „Jakość
Tradycja” i promowanie żywności certyfikowanej, wysokiej jakości- w środowisku
regionalnym i lokalnym.
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PLENARY LECTURES

TRADINNOVATION IN FOOD DEVELOPMENT
Anna Gramza-Michałowska
Department of Gastronomy Science and Functional Foods, Faculty of Food Science
and Nutrition, Poznań University of Life Sciences, Wojska Polskiego 31, 60-624
Poznań, Poland
e-mail: anna.gramza@up.poznan.pl
Consumers association within the traditional foods is with high quality and
culinary heritage, but simultaneously the expectation of greater health and nutritional
value and convenience of use. On the other hand, the culinary and dietary traditions
of a given region have so far been perceived as the opposite of technological, social
or cultural innovations associated with industrial innovation. The question is whether
this is an opportunity or a hazard for modern food production.
It is important to remember that in the global market, it is innovation that is
key to competitiveness and therefore a strategic tool for food companies. Modern food
technology and foodservice professionals know that combining tradition and
innovation in a single product has a mutually inspiring effect on the food industry.
Most importantly, however, is the preservation of the natural identity of traditional
food products, such as simple, home-made, authentic, characteristic and inherited.
Innovation is a continuous process characterized by effort, action and result, so it is
defined as a continuous process of exploration and discovery, but also resulting in
new techniques, recipes, new forms of organization and new markets. On the other
hand the degree of food familiarity affects the consumer responses, willingness to buy
and final success of a product. Still, the new dimension of the traditional product can
be the addition of a new concept related to improving the perceptual characteristics of
the product, such as enhancing the traditional character, packaging them in a more
natural way in different sizes, etc.
Key words: innovation, tradition, culinary heritage, food design, zero waste
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Anna Gramza-Michałowska got her PhD on Food and Nutrition Science, and
currently is Full-Professor at the Faculty of Food Science and Nutrition at Poznań
University of Life Sciences (PULS), where she is the Head of the Department of
Gastronomy Science and Functional Foods (since 2017), and leads the Catering
Technology and Culinary Heritage Lab. She has over 20 years of experience in food
science and technology, innovation, sustainability, and in the consulting of related
industries and local producers. She has published >124 scientific documents within
the areas of Food Science and Technology, Dietetics and Agriculture, including
research articles, reviews, monographs, book chapters, and report for Supreme
Chamber of Control of the Republic of Poland. She has also filed 5 patents and 15
patent applications. She was trained abroad at the University of California Berkeley,
USA and at the University of British Columbia, Vancouver, Canada. She has an
experience in leading the research teams in both national and EU projects. Her
scientific work has raised interest as reflected by 14 Rector’s awards of PULS and
invitation as an Editorial Committee Member for scientific journals. Her main
research topics are food quality and safety, yet among her interests are: the
development of innovative functional food and nutraceuticals enriched with selected
bioactive components with targeted health-promoting value; catering management for
quality food production; culinary heritage in food industry, and domestic nutrition.
She is a member of the Committee on Food and Nutrition of the Polish Academy of
Sciences; Board of the Culinary Heritage Network at the Marshal's Office in Poznań;
Euro Fed Lipid; Polish Society of Food Technologists; Society of Chemical Industry
(SCI); Academic Society for Functional Foods and Bioactive Compounds (ASFFBC);
Society of TOP 500 Innovators Science-Management-Commercialization, and Slow
Food Association.
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MODERN ASPECTS OF CULTIVATED MUSHROOMS USE IN THE
TECHNOLOGY OF SAUSAGES
Tetiana Stepanova, Nan Haijuan, Li Bo
Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine,
School of Food Science, Henan Institute of Science and Technology, Xinxiang, China
e-mail: tetiana.stepanova@snau.edu.ua
Nowadays, nutrition of modern people is aimed to solve the problems
associated with expanding the range of food components with high biological value.
Technological solutions are directed toward alternative, natural and affordable
sources of protein. Protein deficiency in human nutrition has led to the search for ways
to increase the food’s biological value. It was proposed the optimal ratio of
components of food, consists of mushroom raw materials. The purpose of this
combination is to achieve the composition of food to the desired approximation of the
"ideal protein" with the established technological effects for this production. The main
objective of this work is to evaluate the prospects of mushroom raw materials in food
to expand the range of functional products processing by food enterprises. There are
wide fields for research of technological, functional properties of mushroom raw
materials. Thus, the cultivated mushroom raw material is used to create products of
high biological values as an alternative, natural and affordable source of protein.
The aim of this work is shown that Agaricus bisporus is a kind of edible
mushroom which is easy to browning, short storage period, low fat, high protein,
delicious and widely used. It is potential to use Agaricus bisporus as fat replacer in
meat products. The objective of this study was to investigate the effects of soybean
oil and different particle size of Agaricus bisporus as fat replacers on the cooking
yield, water holding capacity, pH, color, and textural properties of chicken sausages.
The particle size of Agaricus bisporus was highly correlated with the cooking yield,
water holding capacity, and pH value of chicken sausages. It had a moderately
correlation with the springiness. Thus, there was a potential to apply the Agaricus
bisporus to improve the qualities of chicken sausages.
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Tetiana Stepanova is a PhD, Associate Professor of the Technology of Nutrition
Department, Vice Dean for Quality of Education and Scientific Work of Food
Technology Faculty at Sumy National Agrarian University in Ukraine. In 2017 she
received a PhD degree in Technology of Food Products. She defended the PhD thesis
with the title “Fruit and berry jelly technology based on semi-finished jelly products”
at the Kharkiv State University of Food Technology and Trade. Currently, Professor
Stepanova in her research area is focused on the development of new food products
for therapeutic purposes. Moreover, Professor teaches students the subjects of: Food
Quality Management, Modern Achievements in Food Science, Innovative Food
Ingredients.
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XXVI SESJA NAUKOWA
SEKCJI MŁODEJ KADRY NAUKOWEJ
Żywność dzisiaj
lokalna czy globalna?
tradycyjna czy innowacyjna?

REFERATY

STABILNOŚĆ FERMENTOWANYCH NAPOJÓW FASOLOWYCH
PRZECHOWYWANYCH W WARUNKACH CHŁODNICZYCH
Patrycja Cichońska1, Małgorzata Ziarno1, Ewa Domian2
Katedra Technologii i Oceny Żywności, Instytut Nauk o Żywności,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Instytut Nauk o Żywności,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
1

e-mail: patrycja_cichonska@sggw.edu.pl
Na rynku żywnościowym obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na
produkty roślinne, stanowiące analogi produktów odzwierzęcych. Dużą
popularnością cieszą się substytuty mleka krowiego w postaci napojów roślinnych.
Rosnąca popularność tych produktów skłania producentów do poszerzania ich
asortymentu na rynku, zarówno w formie naturalnej, jak i fermentowanej. Jednym
z potencjalnych surowców do produkcji wysokiej jakości napojów roślinnych jest
fasola biała. Jest to produkt bogaty w białko, błonnik pokarmowy, witaminy
i składniki mineralne.
Celem badania była ocena wpływu okresu przechowywania na stabilność
fermentowanych napojów fasolowych. Materiał badany stanowiły napoje z fasoli
białej „Piękny Jaś Karłowy” (Phaseolus vulgaris L.). Napoje wytworzone ze
skiełkowanej i nieskiełkowanej fasoli poddano homogenizacji wysokociśnieniowej
pod ciśnieniem 50 MPa. Otrzymane próbki fermentowano z wykorzystaniem trzech
komercyjnych kultur starterowych, zawierających bakterie z rodzajów Lactobacillus,
Streptococcus, i Bifidobacterium. Proces fermentacji prowadzono w czasie 6 godzin,
w temperaturze 45 °C. Stabilność badanych próbek oznaczono z wykorzystaniem
urządzenia Turbiscan LabExpert, w oparciu o Turbiscan Stability Index.
W otrzymanych próbkach zbadano również kwasowość czynną z wykorzystaniem
pH-metru oraz dokonano pomiaru wielkości cząstek z wykorzystaniem laserowego
analizatora wielkości cząstek CILAS 1190. Oznaczenia przeprowadzono dla próbek
przed procesem fermentacji, po procesie fermentacji i po 21 dniach okresu
przechowywania w temperaturze 6 °C. Otrzymane wyniki poddano analizie wariancji
ANOVA. Istotność otrzymanych różnic przeanalizowano z wykorzystaniem testu
Tukey’a dla p <0,05. Badane próbki napojów fasolowych wykazywały wysoką
stabilność w czasie 21-dniowego okresu przechowywania. Wielkość cząstek i pH
badanych napojów różniły się istotnie w zależności od zastosowania lub
niezastosowania procesu kiełkowania podczas ich wytwarzania.
Słowa kluczowe: napój fasolowy, napoje roślinne, fermentacja, kiełkowanie,
stabilność, wielkość cząstek
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OCENA POTENCJAŁU EKSTRAKTU Z MAKUCHU LNIANEGO DO
OTRZYMYWANIA FUNKCJONALNYCH PROSZKÓW SUSZONYCH
ROZPYŁOWO
Emilia Drozłowska, Łukasz Łopusiewicz, Artur Bartkowiak
Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych,
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
e-mail: emilia_drozlowska@zut.edu.pl
Intensywny tryb życia konsumentów i problemy związane z regularnym
spożywaniem posiłków powodują wzrost zainteresowanie żywnością wygodną typu
instant. Zupy, sosy czy napoje w formie instant są stałą częścią jadłospisów. Proces
instanizacji polega na doprowadzenie produktu do sypkiego koncentratu, który łatwo
daje rozpuścić się w wodzie. W efekcie powstają mikrokapsułki zbudowane
z materiału powłokotwórczego tworzącego ścianę jak np. skrobia czy maltodekstryna
oraz rdzenia zawierającego zakapsułkowaną substancje bądź komórki. Produkt
poddany temu zabiegowi powinna cechować możliwość powrotu do poprzedniego
stanu po dodaniu wody. Problemem w przypadku tego typu żywności jest dobranie
odpowiednich materiałów tworzących ściany kapsuł, które cechowały by się także
właściwościami przeciwutleniającymi w przypadku prób suszenia emulsji.
W badaniach pilotażowych ekstrakt stanowiący mieszaninę białka
i polisacharydów lnianych został wysuszony z zastosowaniem trzech różnych
temperatur wlotowych powietrza suszącego (160°C, 180°C, oraz 200°C). Uzyskane
proszki zostały ocenione jako potencjalne emulgatory, a wyniki pozostałych analiz
fizykochemicznych posłużyły za punkt odniesienia do opracowania odtwarzalnych
emulsji suszonych rozpyłowo. Zbadano takie parametry jak zdolność do wiązania
wody i oleju, aktywność wody, rozpuszczalność oraz właściwości przeciwutleniające
jako zdolność do wygaszania wolnych rodników (ABTS i DPPH).
Kolejny punkt badań stanowiło zastosowanie płynu jako emulgatora
i elementu tworzącego ściany kapsuł. W tym celu opracowano modelowe emulsje,
które wysuszono, a następnie poddano ponownemu upłynnieniu. Drugi równoległy
eksperyment polegał na ocenie właściwości przeciwutleniających ekstraktu
w suszonych emulsjach z olejem lnianym w trakcie przechowywania w warunkach
chłodniczych przez 4 tygodnie.
Uzyskane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że ekstrakt z makuchu lnianego
może stanowić materiał przeznaczony do suszenia rozpyłowego.
Słowa kluczowe: suszenie rozpyłowe, proszki, makuch lniany

40

ZWYCZAJE ŻYWIENIOWE JAKO DETERMINANTY JAKOŚCI SNU
OSÓB DOROSŁYCH
Michaela Godyla-Jabłoński1, Karolina Rak1,
Natalia Lasar, Monika Bronkowska2
Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.
Chełmońskiego 37, 51-630, Wrocław
2
Instytut Nauk o Zdrowiu - Collegium Salutis Humanae, Uniwersytet Opolski, ul.
Katowicka 68, 45-060 Opole
1

e-mail: michaela.godyla@upwr.edu.pl
Sen to stan charakteryzujący się zanikiem aktywności ruchowej, zmniejszoną
podatnością na działanie bodźców zewnętrznych oraz utratą świadomego kontaktu
z otoczeniem. Najważniejszą jego funkcją jest regeneracja organizmu.
Celem pracy była ocena wpływu sposobu żywienia na jakość snu.
Ankietę internetową wypełniło 1002 osób dorosłych, w tym 799 kobiet i 203
mężczyzn., która zawierała pytania odnośnie podstawowych danych, stopnia
aktywności fizycznej, stosowania używek, przyjmowania melatoniny oraz
występowania chorób przewlekłych lub ich braku. Na podstawie podanych wartości
masy ciała i wzrostu, obliczono wskaźnik masy ciała BMI. Kolejną część ankiety
stanowił Kwestionariusz Jakości Snu Pittsburgh (PSQI) oraz pytania dotyczące
sposobu odżywiania.
Respondentów podzielono na dwie kategorie wiekowe. Osób w wieku 18-20
lat było 481, a osób powyżej 20 lat - 521. Kobiety istotnie częściej miały złą jakość
snu w porównaniu z mężczyznami. Zaobserwowano istotne statystycznie związki
jakości snu i pory spożywania kawy, herbaty i napojów energetycznych. Ankietowani,
którzy nigdy nie spożywali wołowiny mieli złą jakość snu. Osoby jedzące ryby
popołudniu i wieczorem miały dobrą jakość snu. Respondenci niepodjadający między
posiłkami wyróżniali się dobrą jakością snu. Osoby, które ostatni posiłek spożywały
do godziny lub powyżej trzech godzin przed pójściem spać miały wydłużony czas
zasypiania (powyżej 15 minut). Ostatni posiłek spożyty dwie lub trzy godziny przed
snem związany był z krótkim (do 5 minut) i średnim (od 6 do 15 minut) czasem
zasypiania.
Złą jakością snu istotnie częściej odznaczały się kobiety i osoby w wieku od
18 do 20 lat. Spożywanie kawy wieczorem nie miało negatywnego wpływu na jakość
snu. Brak mięsa i produktów mlecznych w diecie negatywnie wpływ na jakość snu.
Częste spożywanie białka roślinnego pogarszało jakość snu. Optymalną porą
spożywania ostatniego posiłku było od 2 do 3 godzin przed pójściem spać.
Słowa kluczowe: sposób żywienia, sen, PSQI, osoby dorosłe
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WPŁYW OBRÓBKI WSTĘPNEJ I METOD SUSZENIA NA
WŁAŚCIWOŚCI SUSZY Z MARCHWI
Anna Ignaczak, Hanna Kowalska
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Instytut Nauk o Żywności,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
e-mail: anna_ignaczak@sggw.edu.pl
W pracy podjęto próbę oceny wpływu obróbki wstępnej i metod suszenia na
właściwości fizykochemiczne suszy z marchwi. Marchew świeżą i poddaną
blanszowaniu (1 i 3 min) i odwadnianiu osmotycznemu (15 i 30 min) w koncentracie
soku jabłkowego suszono konwekcyjnie, mikrofalowo-konwekcyjnie, mikrofalowopróżniowo i sublimacyjnie.
W suszach sublimacyjnych wykazano najwyższą zawartość suchej substancji,
94-96%, niższą susze mikrofalowo-próżniowe, z pominięciem próbki odwadnianej
przez 30 min (90-96%). Susze sublimacyjne wykazywały najniższą aktywność wody
(0,24-0,38). Około 2-krotnie wyższymi wartościami (0,45-0,64) niż liofilizaty
wyróżniała się marchew suszona mikrofalowo-próżniowo, co może wynikać
z trudności w doborze warunków suszenia. Wysoką zawartością polifenoli ogółem
(190-219 mg GA/100 g s.m.) charakteryzowały się susze wstępnie odwadniane,
nieznacznie niższą blanszowane (111-137 mg GA/100 g s.m.). Obróbka wstępna
i suszenie przyczyniły się do obniżenia zawartości karotenoidów, z 78 w surowcu do
około 22 mg/100 g s.m. Nie wykazano istotnych różnic aktywności
przeciwutleniającej suszy. Najwyższą różnicę barwy w odniesieniu do barwy surowca
odnotowano w suszach mikrofalowo-próżniowych (22-35), najmniejszą
w konwekcyjnych (7-15) i sublimacyjnych (8-18), głównie ze względu na
zwiększenie jasności barwy. Największą wytrzymałością w teście łamania
charakteryzowały się susze mikrofalowo-konwekcyjne, najmniejszą sublimacyjne.
Wynika to z zawartości wody w suszach. Im niższa zawartość wody tym struktura jest
bardziej krucha.
Wpływ obróbki wstępnej i metoda suszenia nie były jednoznaczne względem
badanych wskaźników. W wielu przypadkach wykazano zbliżone właściwości suszy
mikrofalowo-próżniowych, zwłaszcza po obróbce osmotycznej i liofilizatów, które
stanowią wyznacznik jakości suszy. Uwzględniając około 5-krotnie krótszy czas
suszenia mikrofalowo-próżniowego, nasuwa się wniosek, że metoda ta powinna być
szerzej wykorzystywana do wytwarzania suszonych przekąsek warzywnych.
Słowa kluczowe: przekąski, marchew, odwadnianie osmotyczne, blanszowanie,
suszenie
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IMMOBILIZACJA LIPOLITYCZNYCH PREPARATÓW
ENZYMATYCZNYCH POCHODZĄCYCH Z DROŻDŻY
Yarrowia lipolytica
Karina Jasińska, Agata Fabiszewska, Bartłomiej Zieniuk
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Katedra Chemii,
Instytut Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
e-mail: karina_jasinska@sggw.edu.pl
Lipazy mikrobiologiczne są wykorzystywane w przemyśle spożywczym
w przetwórstwie mleczarskim, piekarniczym, olejowym, mięsnym, rybnym
i napojowym. Enzymy te są stosowane do polepszenia jakości żywności i procesów.
W celu poprawienia stabilności biokatalizatorów, zwłaszcza tych wrażliwych na
zmiany pH i temperatury oraz umożliwienia wielokrotnego ich używania stosuje się
immobilizację. Technika ta polega na unieruchamianiu cząsteczek białek
enzymatycznych najczęściej z pomocą obojętnego nośnika. Procedura immobilizacji
enzymu staje się kluczowym punktem, który może zmienić funkcjonalność enzymu.
Dzieje się tak z powodu zmiany jego natywnej formy, zwłaszcza gdy zachodzi wiele
interakcji między białkiem a nośnikiem, dochodzi do blokowania miejsca aktywnego
z powodu samego procesu unieruchamiania oraz problemów z dyfuzją substratu.
W niniejszej pracy podjęto próbę immobilizacji na żywicy jonowymiennej
nieoczyszczonego płynu po hodowli okresowej drożdży z gatunku Yarrowia
lipolytica zawierającego lipazy zewnątrzkomórkowe w celu uzyskania preparatu
o aktywności lipolitycznej. W wyniku przeprowadzonych badań otrzymano
immobilizowany biokatalizator, wykazujący aktywność hydrolityczną w modelowej
reakcji hydrolizy laurynianu p-nitrofenylu. Immobilizowany preparat, choć z niską
wydajnością, katalizował także reakcje transestryfikacji octanu winylu z alkoholem
benzylowym, 2-fenyloetanolem oraz 3-fenylopropanolem, których produktami były
estry zapachowe.
Słowa kluczowe: lipazy, immobilizacja, biokatalizator, Yarrowia lipolytica
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WPŁYW STOPNIA INAKTYWACJI CIEPLNEJ KOMÓREK
Lactobacillus spp. NA ICH HYDROFOBOWOŚĆ ORAZ ZDOLNOŚCI
AUTOAGREGACYJNE I ADHEZYJNE
Marcelina Karbowiak, Mateusz Pawlak, Dorota Zielińska
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności,
Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności,
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
e-mail: marcelina_karbowiak@sggw.edu.pl
Celem pracy była ocena wpływu inaktywacji cieplnej potencjalnie
probiotycznych komórek Lactobacillus spp., wyizolowanych z żywności, na ich
hydrofobowość oraz zdolności adhezyjne i autoagregacyjne.
Doświadczenie polegało na zastosowaniu czynnika stresowego, w postaci
wysokiej temperatury, na badane komórki bakteryjne z rodzaju Lactobacillus, w celu
zbadania wpływu inaktywacji cieplnej na ich zdolność adhezji do śluzu jelitowego in
vitro oraz tworzenie autoagregatów. Ocenie poddano również właściwości
hydrofobowe inaktywowanych termicznie szczepów Lactobacillus pod względem
zdolności do przylegania do n-heksadekanu oraz ksylenu.
Wykorzystano pięć szczepów bakterii fermentacji mlekowej, należących do rodzaju
Lactobacillus, wyizolowanych z żywności [1] [2], zdeponowanych w muzealnej
kolekcji mikroorganizmów Zakładu Higieny i Zarządzania Jakością Żywności
SGGW w Warszawie. Ponadto do badań użyto probiotyczny szczep referencyjny
Lactobacillus plantarum 299v.
W wyniku przeprowadzonych doświadczeń wykazano zróżnicowaną
i szczepozależną zdolność inaktywowanych cieplnie komórek bakterii Lactobacillus
do tworzenia autoagregatów. Wartość ta zmieniała się zależnie od długości czasu
inaktywacji cieplnej bakterii, najwyższe wartości osiągając po 15-minutowym stresie
termicznym. Hydrofobowe powinowactwo probiotycznych szczepów do
n-heksadekanu wahało się między 11,00, a 24,80%, a dla reakcji z ksylenem
współczynnik hydrofobowości przyjmował wartości od 36,0 do 73,0%. W większości
prób badanych szczepów zaobserwowano wyższą hydrofobowość poddając je 5- i 15minutowemu stresowi termicznemu. W przypadku oceny zdolności adhezyjnych,
badane szczepy Lactobacillus spp. z większą wydajnością wiązały się ze śluzem
jelitowym w warunkach in vitro po 5-minutowej inaktywacji termicznej
w porównaniu do żywych komórek bakterii Lactobacillus (w zakresie od 31,9 do
767,3%).
Przeprowadzone badania wykazują, iż stres termiczny bakterii ma wpływ na
ich zdolność do przylegania do warstwy śluzu jelitowego oraz wpływa na interakcję
pomiędzy komórkami w postaci autogregacji.
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Słowa kluczowe: Lactobacillus, inaktywacja cieplna, adhezja, autoagregacja,
hydrofobowość
____________________________________________________________________
_______
[1] Zielińska D., Długosz E., Zawistowska-Deniziak A.: Functional Properties of Food Origin
Lactobacillus in the Gastrointestinal Ecosystem—In Vitro Study. Probiotics and Antimicrobial
Proteins 2018. 11: 820-829.
[2] Zielińska D., Rzepkowska A., Radawska A., Zieliński K.: In Vitro Screening of Selected Probiotic
Properties of Lactobacillus Strains Isolated from Traditional Fermented Cabbage and Cucumber.
Current Microbiology 2015. 70: 183-194.
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WPŁYW ZASTOSOWANIA WYTŁOKÓW OWOCOWYCH
I PEKTYNY JAKO NOŚNIKÓW NA WŁAŚCIWOŚCI
LIOFILIZOWANYCH PRZEKĄSEK OWOCOWO-WARZYWNYCH
Magdalena Karwacka, Aleksandra Matys, Sabina Galus,
Agnieszka Ciurzyńska, Monika Janowicz
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Instytut Nauk o Żywności,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
e-mail: magdalena_karwacka@sggw.edu.pl
Wytwarzanie liofilizowanych przekąsek, innych niż suszona tkanka owocowa
lub warzywna, wymaga stosowania nośników. Najczęściej w tym celu stosowane są
hydrokoloidy, które zapewniają atrakcyjną teksturę i strukturę produktów. Jednak
pozyskiwanie hydrokoloidów jest procesem czaso- i energochłonnym, który
dodatkowo wymaga korzystania z odczynników chemicznych, co generuje duże ilości
odpadów. W związku z panującymi globalnie trendami takimi jak zrównoważony
rozwój, ograniczanie marnotrawienia żywności i redukcja śladu węglowego,
poszukiwane są rozwiązania alternatywne, np. wykorzystanie wytłoków owocowych
jako dodatków do produktów spożywczych. Wytłoki najczęściej wykorzystywane są
jako pasza dla zwierząt ze względu na bogatą zawartość składników odżywczych
i bioaktywnych. Wykorzystuje się je również jako surowiec w procesie otrzymywania
pektyn, czyli hydrokoloidów stosowanych w roli dodatków teksturotwórczych
w szerokiej gamie produktów spożywczych.
Celem badań była ocena możliwości zastosowania proszków
z suszonych wytłoków jabłkowych i z czarnej porzeczki jako zamienników pektyny
w liofilizowanych przekąskach owocowo-warzywnych. Materiał poddano analizie
zawartości i aktywności wody, barwy, a także właściwości higroskopijnych oraz
mechanicznych. Ponadto, wykonano analizę struktury z wykorzystaniem
mikrotomografii komputerowej.
Dodatek suszonych wytłoków owocowych spowodował istotne zmniejszenie
porowatości i higroskopijności. Rodzaj nośnika wpłynął również na barwę oraz
strukturę liofilizowanych przekąsek. Jednak największe różnice zaobserwowano
podczas analizy właściwości tekstury, która w przypadku produktów otrzymanych
z dodatkiem wytłoków była bardziej delikatna i podatna na uszkodzenia
w porównaniu z materiałem strukturyzowanym pektyną.
Badania przeprowadzono w ramach projektu finansowanego ze środków
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jako część III BIOSTRATEG:
BIOSTRATEG3 / 343817/17 / NCBR / 2018.
Słowa kluczowe: liofilizowane
higroskopijność, tekstura, struktura
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WPŁYW METODY I CZASU PRZECHOWYWANIA NA PROCESY
AGREGACJI I DEGRADACJI BIAŁEK MIĘSA DZIKA
Natalia Kasałka-Czarna1, Anna Stachniuk2,
Emilia Fornal2, Magdalena Montowska1
Katedra Technologii Mięsa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zakład Bioanalityki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

1
2

e-mail: natalia.czarna@up.poznan.pl
Warunki panujące w kraju pozwalają na wzrost udziału mięsa zwierząt
łownych na polskim rynku. Wysoka cena mięsa i problemy z utrzymaniem jego
wysokiej jakości w trakcie obróbki tusz i przechowywania są główną przyczyną
niskiego spożycia. Dobór odpowiednich warunków i czasu przechowywania spełnia
istotną rolę zarówno z punktu widzenia akceptacji konsumenta, jak również
przemysłu mięsnego. Niewłaściwe przechowywanie może jednak bezpośrednio
wpłynąć na pogorszenie jakości surowca. Podczas przechowywania zmiany
zachodzące w obrębie białek obejmują przede wszystkim ich utlenianie i degradację.
Aby białko spełniało właściwe funkcje w organizmie ludzkim powinno być
utrzymywane w możliwie niezmodyfikowanej postaci chemicznej i strukturze.
Zagregowane białka stają się mniej rozpuszczalne i tracą swoje właściwości
biologiczne. Agregaty powstałe w wyniku sieciowania białka mogą niekorzystnie
wpływać na kruchość mięsa, zdolność wiązania wody, soczystość oraz niekorzystnie
wpływa na smak mięsa.
Celem badań była ocena stopnia agregacji i degradacji białek
wysokocząsteczkowych w mięsie pakowanym próżniowo, w modyfikowanej
atmosferze gazów oraz w mięsie sezonowanym w szafie do sezonowania mięsa,
z uwzględnieniem zachodzących procesów oksydacyjnych.
Przedmiotem badań były mięśnie m. longissimus thoracis et lumborum,
m. biceps femoris i m. vastus lateralis pochodzące z 5 tusz dzika. Wycięte elementy
przechowywano próżniowo, w atmosferze modyfikowanej (80% O2/20% CO2) oraz
w szafie do sezonowania mięsa w temperaturze 2 °C, o wilgotności 80% przez 21 dni.
Analizę przeprowadzano dla każdego z wariantów w 1., 7. i 21. dniu przechowywania.
Ocenę stopnia oksydacji i agregacji białek podczas przechowywania mięsa
przeprowadzono za pomocą elektroforezy SDS-PAGE, identyfikacja białek
tworzących agregaty możliwa była z użyciem techniki LC-MS/MS.
Różnice w zakresie agregacji łańcuchów ciężkich miozyny wykryto
pomiędzy badanymi wariantami na poziomie jakościowym i ilościowym. Obecność
białek cytoszkieletowych takich jak titna i nebulina świadczy o postępujących
procesach proteolizy i kruszenia mięsa surowego. Wysoka zawartość tlenu sprzyja
powstaniu enzymu oksydacyjnego - dehydrogenazy izocytrynianowej (IDH), która
odgrywa kluczową rolę w metabolizmie komórkowym. W mięsie przechowywanym
w atmosferze modyfikowanej zidentyfikowano również enolazę – enzym
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odgrywający ważną rolę w spadku pH i metabolizmie komórkowym oraz alfa-syntazę
ATP F1.
Słowa kluczowe: mięso dzika, pakowanie w próżni, MAP, sezonowanie, agregacja
i degradacja białek, SDS-PAGE, spektrometria mas
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WPŁYW DZIAŁANIA PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO
NA MIAZGĘ BURAKA ĆWIKŁOWEGO NA WŁAŚCIWOŚCI
PROZDROWOTNE SOKU
Natalia Szarek, Grażyna Jaworska
Zakład Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia,
Instytut Technologii Żywności i Żywienia, Kolegium Nauk Przyrodniczych,
Uniwersytet Rzeszowski, 35-601 Rzeszów
e-mail: nataliasz@dokt.ur.edu.pl
Przedmiotem badań było określenie wpływu działania promieniowania
mikrofalowego na miazgę buraka ćwikłowego (Beta vulgaris L.) na cechy
prozdrowotne soku. Miazgę z nieobranego buraka poddano działaniu mikrofal
o mocy 180, 360, 600 oraz 800 W przez okres odpowiednio 10, 20, 30 oraz 60 sekund.
Z miazgi po obróbce mikrofalowej oraz bez jej zastosowania (próba kontrolna)
wytłoczono sok i poddano analizom. Oznaczono wydajność tłoczenia, zawartość
ekstraktu ogółem, potencjał antyoksydacyjny metodami ABTS*+, DPPH*+ i FRAP
oraz zawartość polifenoli ogółem metodą F-C. Ponadto w soku oznaczono zawartość
betalain za pomocą UPLC-PDA-ESI-MS.
Wykazano, że poddanie miazgi buraczanej promieniowaniu mikrofalowemu
istotnie zwiększyło wydajność tłoczenia soku i zawartość ekstraktu ogólnego
o 2-13%. Aktywność przeciwutleniająca soków istotnie różniła się w zależności od
zastosowanych parametrów mikrofalowania miazgi buraczanej i wynosiła 1080-1428
µmol Trolox/100 ml względem kationorodnika ABTS*+ oraz od 180 do 220 µmol
Trolox/100 ml w metodzie DPPH*+. Po mikrofalowaniu miazgi buraczanej we
wszystkich sokach istotnie wzrosła zdolność do redukcji jonów żelaza w metodzie
FRAP o średnio 5-23%. Zawartość polifenoli ogółem w sokach buraczanych
kształtowała się na poziomie 50-73 mg GAE/100 ml i była najwyższa w soku z miazgi
poddanej działaniu promieniowania mikrofalowego o mocy 800 W przez 60 sekund.
Obróbka mikrofalowa miazgi z buraka miała istotny wpływ na podwyższenie
zawartości betanin w sokach, przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału wulgaksantyn.
Istotnie wyższą zawartość barwników betalainowych zaobserwowano dla soku
z miazgi poddanej promieniowaniu mikrofalowemu o mocy 180 W.
Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że najkorzystniejsze
z punktu żywieniowego było działanie promieniowania mikrofalowego o mocy 180
W, natomiast analizując wydajność tłoczenia (aspekt technologiczny)
najefektowniejsze było poddanie miazgi mikrofalowaniu o mocy 600 W.
Słowa kluczowe: sok z buraka ćwikłowego, promieniowanie mikrofalowe,
aktywność przeciwutleniająca, wydajność tłoczenia, betalainy
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SKŁAD BIAŁKOWY JAJ KURZYCH - CZY ZMIENIA SIĘ
W ZALEŻNOŚCI OD STOSOWANYCH PASZ?
Piotr Klimowicz1, Hanna Iwan1, Aneta Tomczak1, Marcin Hejdysz2,
Sebastian Kaczmarek3, Adam Cieślak3, Magdalena Zielińska-Dawidziak1
Katedra Biochemii i Analizy Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
3
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e-mail: magdalena.zielinska-dawidziak@up.poznan.pl
Jaja kurze są jednym z najcenniejszych źródeł białka w żywieniu człowieka,
a ich skład aminokwasowy uznaje się za wzorcowy w żywieniu dorosłego człowieka.
Potwierdzono, że zmiany w paszach przeznaczonych dla niosek wpływają na skład
jaj kurzych, w tym skład białkowy.
Celem prezentowanych badań było zbadanie zmian w białkach żółtek i białek
jaj kurzych otrzymanych od kur karmionych paszami zawierającymi dodatek nasion
roślin bobowatych. Jaja pobrano po 4 tygodniach podawania kurom rasy Rosa pasz,
w których źródłem białka była śruta sojowa (0-15,4%) lub łubin (0-25%).
Białka z żółtek i białek jaj ekstrahowano roztworem zawierającym Tween 20 i Triton
X-100, a następnie wykonano elektroforezę SDS-PAGE. Ponadto badany materiał
poddano hydrolizie kwasowej, a w otrzymanych hydrolizatach oznaczono zawartość
17 aminokwasów (techniką UPLC).
Stwierdzono, że w próbkach białka jaj otrzymanych od kur karmionych
paszami z najwyższym udziałem soi wzrosła zawartość białek ekstrahowalnych
zastosowanym rozpuszczalnikiem. Odnotowano również dysproporcje pomiędzy
rozdzielonymi frakcjami białkowymi. W ekstraktach białka zidentyfikowano 6 frakcji
białkowych, a żółtka 14-16 frakcji. Zmienną intensywność zauważono w białku jaj
dla frakcji o masie cząsteczkowej charakterystycznej dla owoalbuminy (ok. 43 kDa),
a w żółtku dla białka o masie ok. 50 kDa, które wymaga dalszej identyfikacji. Dla
prawidłowej oceny zmienności składu aminokwasowego w badanych próbach,
otrzymane wyniki należy uzupełnić oznaczenie zawartości aminokwasów
siarkowych.
Słowa kluczowe: jaja, łubin wąskolistny, soja, SDS-PAGE
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BIODOSTĘPNOŚĆ I IMMUNOMODULUJĄCE WŁAŚCIWOŚCI
ENKAPSULATÓW MIODU I MLECZKA PSZCZELEGO
Gabriela Kowalska, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Karolina Miśkiewicz
Instytut Technologii i Analizy Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,
Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 2/22, 90-537, Łódź
e-mail: gabriela.kowalska@p.lodz.pl
Zarówno miód, jak i mleczko pszczele, charakteryzują się szerokim spektrum
działań leczniczych, między innymi w terapii chorób zapalnych. Prozdrowotne
właściwości produktów pszczelich wynikają z wysokiej zawartości w nich związków
antyoksydacyjnych. Jednakże większość substancji bioaktywnych, ze względu na
znaczną labilność wobec działania enzymów trawiennych lub zmiennego pH układu
pokarmowego ulega degradacji w czasie procesu trawienia, co istotnie obniża ich
przyswajalność. Enkapsulacja produktów pszczelich z wykorzystaniem
innowacyjnych nośników heteropolisacharydowych z otrąb żyta może poprawić
zarówno biostabilność, jak i biodostępność funkcjonalnych składników miodu
i mleczka pszczelego.
Celem badań było określenie właściwości immunomodulujących,
tj. poziomu cytokin prozapalnych IL-6 i czynnika martwicy nowotworu TNF-ɑ
z wykorzystaniem makrofagów linii komórkowej RAW 264.7 oraz biodostępności
związków bioaktywnych w warunkach in vitro mikrokapsulatów produktów
pszczelich.
Na podstawie uzyskanych wyników wykazano redukcję wyrzutu cytokin
prozapalnych, tj. IL-6 i TNF-α w obecności metabolitów enkapsulatów produktów
pszczelich. W ten sposób wykazano ich działanie przeciwzapalne wobec makrofagów
RAW 267.4 stymulowanych LPS, w porównaniu do natywnego miodu i mleczka
pszczelego. Ponadto wykazano, że enkapsulacja miodu i mleczka pszczelego
pozwoliła na zapewnienie większej biostabilności bioaktywnych komponentów,
w wyniku tzw. „zaprogramowanego transportu” substancji aktywnej do wybranej
matrycy. Poddając procesowi trawienia enkapsulaty miodu i mleczka pszczelego
w jelicie cienkim, wykazano uwalnianie średnio o 523% większej ilości związków
fenolowych, niż ma to miejsce w procesie trawienia naturalnych produktów
pszczelich. Zastosowanie biopolimerowych nośników z otrąb żyta w procesie
enkapsulacji ww. produktów umożliwia opracowanie systemów kontrolowanego
uwalniania substancji bioaktywnych, zwiększając w ten sposób ich potencjał
przeciwzapalny.
Słowa kluczowe: Produkty pszczele, enkapsulacja, trawienie in vitro, biodostępność,
właściwości przeciwzapalne
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POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA MAKUCHÓW DO ROZWOJU
INNOWACYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
I DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI
Łukasz Łopusiewicz
Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych,
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
e-mail: lukasz.lopusiewicz@zut.edu.pl
Makuchy to wytłoki, które są produktem ubocznym tłoczenia olejów z nasion
roślin oleistych. Nie należy jednak traktować ich tylko jako produktu ubocznego
o ograniczonej wartości, ponieważ zawierają również szereg wartościowych
składników odżywczych oraz związków bioaktywnych (np. polifenoli, flawonoidów,
białek, peptydów, aminokwasów, polisacharydów, gum, śluzów). Aktualnie oprócz
klasycznych makuchów z popularnych olejów, takich jak makuch lniany, rzepakowy
czy słonecznikowy, coraz częściej można spotkać makuchy z konopi, czarnuszki,
amarantusa, sezamu, wiesiołka czy lnianki. Kluczem do sukcesu jest kreatywne ich
zagospodarowanie. Rosnące zainteresowanie wykorzystaniem makuchów
w różnych gałęziach gospodarki generuje nowe potencjalne możliwości
wykorzystania tego typu produktów ubocznych. Szczególnie istotnym wydaje się być
poszerzenie możliwości wykorzystania makuchów w przemyśle spożywczym ze
względu na ich korzystne wartości odżywcze. Opracowanie innowacyjnej,
fermentowanej, bioaktywnej żywności funkcjonalnej oraz dodatków do żywności na
bazie makuchów może być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku, ze
względu na rosnący trend na dietę roślinną i poszukiwania alternatyw dla
tradycyjnych mlecznych produktów fermentowanych. Kilkuletnie badania
i dokonania zespołu dotyczą wykorzystania makuchów jako surowców do
otrzymywania m. in. fermentowanych (z udziałem kultur jogurtowych, kefirowych,
probiotycznych) półstałych przekąsek i napojów roślinnych, analogów pleśniowych
serów dojrzewających (Camembert i Roquefort), proszków instant suszonych
rozpyłowo (zawierających żywe bakterie probiotyczne), oraz naturalnych dodatków
o działaniu emulgującym, przeciwutleniającym oraz stabilizującym. Opracowane
produkty cechują się wysoką przeżywalnością mikroorganizmów, wartością
odżywczą i zawartością składników bioaktywnych dzięki czemu mogą być uznane za
żywność funkcjonalną.
Słowa kluczowe: makuchy, zero waste, alternatywy nabiału, fermentowana żywność
roślinna, plant-based, suszenie rozpyłowe, stabilizatory emulsji
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WPŁYW DODATKU PRZYPRAW NA AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNĄ
NALEWEK Z ZIELONYCH ORZECHÓW WŁOSKICH
Michał Miłek1, Dana Marcinčáková2, Małgorzata Dżugan1
Zakład Chemii i Toksykologii Żywności,
Instytut Technologii Żywności i Żywienia, Kolegium Nauk Przyrodniczych,
Uniwersytet Rzeszowski
2
Katedra Farmakologii i Toksykologii,
Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Farmacji w Koszycach, Słowacja
1

e-mail: mmilek@ur.edu.pl
Nalewka z zielonych orzechów włoskich jest tradycyjnym domowym
środkiem leczniczym stosowanym w dolegliwościach układu pokarmowego.
Niezależnie od receptury wytwarzania, w składzie nalewki występują duże ilości
związków
fenolowych
(kwasy
fenolowe,
flawonoidy,
naftochinony)
a także steroidów, witamin oraz minerałów. Badania wykazały wysoki potencjał
antyoksydacyjny tych produktów, głównie ich działanie przeciwdrobnoustrojowe.
W domowej produkcji nalewek stosowane są często dodatki przypraw, które
kształtują walory smakowo-zapachowe produktu, ale mogą także wzbogacać go
w dodatkowe składniki bioaktywne.
Celem badań był ocena wzmocnienia właściwości antyoksydacyjnych
nalewki orzechowej z dodatkiem przypraw oraz analiza ich aktywności biologicznej
in vitro.
Nalewki z niedojrzałych orzechów odmiany Mars, sporządzono
w oparciu o klasyczną recepturę, stosując warianty z dodatkiem goździków, liści
laurowych, owoców jałowca, imbiru oraz mieszanki wszystkich wymienionych
przypraw (w ilości 2%), a także cukru oraz miodu. Jako kontrola posłużyła nalewka
w wersji podstawowej, bez dodatku przypraw. Po dwumiesięcznym macerowaniu
przefiltrowane próbki poddano badaniom pod względem aktywności
antyoksydacyjnej (metodami DPPH oraz FRAP), całkowitej zawartości związków
fenolowych i flawonoidów. Określono także ich aktywność inhibicyjną względem
modelowej ureazy oraz efekt cytotoksyczny wobec małpich komórek nabłonka nerek
(linia Vero) metodą MTS oraz przy użyciu systemu RTCA xCELLigence.
Dodatek przypraw spowodował wzrost całkowitej zawartości związków
fenolowych i flawonoidów oraz potencjału antyoksydacyjnego nalewek (o ponad
40% w przypadku mieszanki przypraw), a wśród stosowanych dodatków największe
wzbogacenie wykazano dla nalewki z dodatkiem liści laurowych (20,5% wzrost
zawartości fenoli) i goździków (19% wzrost aktywności antyoksydacyjnej).
W badaniach in vitro wykazano, że nalewki mają zależne od dawki działanie
cytotoksyczne. Niższe (125-250 μg/ml) stężenia próbek wspomagały proliferację
komórek VERO, wyższe (500-1000 μg/ml) okazały się cytotoksyczne. Nalewki
wykazywały również potencjał do inhibicji ureazy (od 44 do 66,5%), co wskazuje na
ich potencjalne korzystne działanie w prewencji i wspomaganiu leczenia choroby
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wrzodowej, wywołanej m.in. przez bakterię Helicobacter pylori. Badania
potwierdziły korzystny wpływ dodatku przypraw na właściwości prozdrowotne
nalewek z zielonych orzechów, które przy odpowiednim dawkowaniu są bezpieczne
dla konsumenta.
Słowa kluczowe: nalewki, orzech włoski, Juglans regia, cytotoksyczność, aktywność
antyoksydacyjna, ureaza
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OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA BIOCELULOZY JAKO
OPAKOWANIA DO SERÓW DOJRZEWAJĄCYCH TYPU
HOLENDERSKIEGO
Justyna Płoska1, Monika Garbowska1, Katarzyna Rybak2,
Małgorzata Nowacka2, Lidia Stasiak-Różańska1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Żywności,
Katedra Technologii i Oceny Żywności, Zakład Technologii Mleka,
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Żywności,
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
1

e-mail: justyna_ploska@sggw.edu.pl
Celuloza bakteryjna (CB, bioceluloza) jest egzopolisacharydem,
wytwarzanym m.in. przez niektóre gatunki bakterii octowych. Biopolimer ten
charakteryzuje się znaczną wytrzymałością mechaniczną, dużą porowatością oraz
zdolnością do absorpcji różnych związków, dlatego znajduje zastosowanie w wielu
gałęziach przemysłu. W branży spożywczej CB stosuje się m.in. jako stabilizator,
emulgator oraz zamiennik tłuszczu.
Celem badań było otrzymanie celulozy bakteryjnej na podłożu odpadowym
przemysłu mleczarskiego (serwatce), a następnie przygotowanie dwóch wariantów
ekologicznego opakowania serów dojrzewających typu holenderskiego.
Próbki sera w opakowaniach z CB przechowywano przez 30 dni
w temperaturze 6°C, a następnie analizowano pod względem składu chemicznego,
tekstury oraz jakości mikrobiologicznej. Opakowanie z biocelulozy poddano
badaniom fizyko-chemicznym (TGA/DTG, FTIR) i mikroskopowym (SEM, AFM).
Na podstawie analizy termograwimetrycznej (TGA/DTG) wykazano, że CB
wytworzona przez szczep Komagataeibacter xylinus K2G30 w podłożu z serwatką
kwaśną, charakteryzowała się wysoką stabilnością termiczną. Maksymalna
temperatura
degradacji
CB
wynosiła
ok.
288°C
lub
312°C
(w zależności od wariantu opakowania). Spektroskopia FTIR wykazała z kolei, że oba
warianty arkusza CB posiadają charakterystyczne piki odpowiadające specyficznym
dla celulozy wiązaniom i grupom funkcyjnym (-OH, C-C, C-H, C-O-C) Nie
wykazano znaczących różnic w składzie chemicznym i jakości mikrobiologicznej
serów przechowywanych w opakowaniach z CB w porównaniu do próbek
kontrolnych (bez opakowania). Na podstawie analizy tekstury stwierdzono, że
opakowanie z CB istotnie wpłynęło na twardość, gumistość i żujność serów
dojrzewających przechowywanych w warunkach chłodniczych.
Otrzymane wyniki wskazują, że CB może być atrakcyjnym materiałem
opakowaniowym, który nie tylko wykazuje korzystny wpływ na produkt, ale również
jest ekologiczny, biodegradowalny i dobrze wpisuje się w politykę zrównoważonego
rozwoju.
Słowa kluczowe: celuloza bakteryjna, bioceluloza, zrównoważony rozwój,
ekologiczne opakowanie, ser, serwatka
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MLEKO KOBIECE JAKO „ZŁOTY STANDARD”
W ŻYWIENIU NIEMOWLĄT
Aleksandra Purkiewicz, Renata Pietrzak-Fiećko
Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
e-mail: aleksandra.purkiewicz@uwm.edu.pl
Karmienie pokarmem naturalnym jest obecnie najbardziej rekomendowanym
sposobem żywienia dziecka. Zaleca się podawanie wyłącznie mleka matki przez
pierwsze 6 miesięcy życia i kontynuowanie tak długo, jak będzie to pożądane,
akceptowane przez matkę i dziecko, a następnie łączone z pokarmami
uzupełniającymi.
Właściwości zdrowotne mleka kobiecego są dobrze poznane i jednoznacznie podaje
się, że żaden pokarm nie jest w stanie jakościowo dorównać pokarmowi matki. Na
przestrzeni lat istotnie zmieniło się podejście do karmienia – odeszło się od bardzo
regularnych karmień, o jednakowych porach, a rekomendowaną metodą utrzymania
laktacji jest tzw. karmienie na żądanie dziecka oraz matki.
Mleko matki jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby żywieniowe dziecka,
ze względu na swój unikatowy skład oraz bogactwo składników biologicznie
aktywnych, które chronią dziecko przez chorobami bakteryjnymi i wirusowymi. Siara
zawiera
najwięcej
białek
odpornościowych
(laktoferyny,
lizozymu,
immunoglobulin), dlatego istotne jest rozpoczęcie karmienia od razu po porodzie, aby
od samych narodzin dziecka kształtować rozwój systemu immunologicznego. Frakcja
węglowodanowa, którą stanowi laktoza, pełni funkcje nie tylko energetyczną, ale
także probiotyczną – sprzyja rozwojowi korzystnej mikroflory. Zawarte w mleku
matki oligosacharydy stanowią pożywkę dla bakterii probiotycznych i sprzyjają ich
namnażaniu. Około 50% energii, która jest dostarczana z mlekiem kobiecym
pochodzi z tłuszczu, który stanowi podstawowy składnik energetyczny niemowlęcia.
Mleko matki zawiera inne liczne składniki o działaniu bioaktywnym – sterole,
nienasycone kwasy tłuszczowe, hormony, witaminy i składniki mineralne. Karmienie
piersią wywiera także znaczący wpływ na rozwój emocjonalny dziecka
i kształtowanie się relacji matka-dziecko. Dużym ograniczeniem powodującym, że
kobiety nie decydują się na karmienie piersią jest brak odpowiedniego wsparcia
laktacyjnego, edukacji i kształtowania świadomości żywieniowej.
Słowa kluczowe: mleko matki, składniki bioaktywne, świadomość żywieniowa
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ANALIZA AKTYWNOŚCI ANTYOKSYDACYJNEJ MIODÓW
Z DODATKIEM LIOFILIZOWANYCH MANDARYNEK I GOŹDZIKÓW
Ewelina Sidor1,2, Alicja Strzałka1, Małgorzata Dżugan1
Zakład Chemii i Toksykologii Żywności, Instytut Technologii Żywności i Żywienia,
Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski,
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów
2
Szkoła Doktorska, Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-326 Rzeszów
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e-mail: ewelina.sidor.dokt@gmail.com
Miody wzbogacane w dodatki ziołowe, owocowe, a nawet inne produkty
pszczele są już dostępne na rynku, wykazują wielokrotnie wyższe właściwości
antyoksydacyjne, w porównaniu z czystym miodem. Miód z dodatkiem pomarańczy
i goździków pojawia się w sprzedaży internetowej w okresie zimowym, nie był
jednak do tej pory przedmiotem badań naukowych. Celem pracy była ocena wpływu
dodatku liofilizowanych mandarynek i goździków na aktywność antyoksydacyjną
oraz profil polifenolowy miodów wzbogaconych.
Do badań wykorzystano miód rzepakowy, który poddano procesowi
kremowania, podczas którego wprowadzono zmielone dodatki: owoc mandarynki
(skórka i/lub miąższ) oraz suszone pączki goździków. Dodatki zastosowano w ilości
1% i 2% w/w (owoce) i 0,5 i 1% (goździki). Badania obejmowały analizę potencjału
antyoksydacyjnego (metodą DPPH i FRAP), całkowitej zawartości związków
fenolowych TPC (metodą Folina-Ciocalteu’a) oraz profilu polifenolowego metodą
wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC). Badania wykonano po
2 tygodniach i 3 miesiącach przechowywania miodów wzbogaconych w temp. 20±2
°C, a wyniki porównano z kontrolnym miodem rzepakowym.
Ekstrakty skórki i miąższu mandarynek w 50% v/v etanolu wykazywały wysoką
aktywność antyoksydacyjną skorelowaną z całkowitą zawartością związków
polifenolowych, odpowiednio 18,8 i 6,71 mg GAE/100 g s.m. dla skórki i miąższu.
Wielokrotnie wyższą zawartość tych składników stwierdzono w etanolowym
ekstrakcie goździków (204,3 mg GAE/100 g s.m.). Analiza porównawcza miodów po
2 tygodniach przechowywania wykazała największe wzbogacenie w związki
polifenolowe dla miodu z 2% dodatkiem mandarynki (skórka i miąższ 1:1)
i goździków (1%), ich zawartość wyniosła 68,1 i 18,6 mg GAE/100 g s.m
odpowiednio dla miodu wzbogaconego i kontrolnego. Niższą zawartość uzyskano dla
miodów z dodatkiem skórki i goździków (50,3 mg GAE/100 g s.m). Przechowywanie
badanych produktów przez 3 miesiące spowodowało dalszy wzrost aktywności
antyoksydacyjnej (od 9,8% do 167,3%). Podczas analizy HPTLC stwierdzono bogaty
profil polifenolowy miodów wzbogaconych, w których zidentyfikowano szereg
prozdrowotnych związków pochodzących z mandarynek (luteolinę, naryngeninę,
rutynę) i goździków (eugenol).
Zastosowanie owoców mandarynki i goździków do wzbogacenia miodu nie tylko
kształtuje ciekawe cechy organoleptyczne produktu, ale przede wszystkim istotnie
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zwiększa właściwości przeciwutleniające miodu, które ponadto ulegają wzmocnieniu
podczas przedłużonego przechowywania.
Słowa kluczowe:
polifenolowy

miody

kremowane,
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aktywność

antyoksydacyjna,
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OCENA STABILNOŚCI FIZYCZNEJ EMULSJI TYPU ŚMIETANKA
OTRZYMYWANYCH Z UDZIAŁEM LIPIDÓW
STRUKTURYZOWANYCH
Iwona Szymańska, Anna Żbikowska
Katedra Technologii i Oceny Żywności, Instytut Nauk o Żywności,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
e-mail: iwona_szymanska@sggw.edu.pl
Emulsje O/W to doskonałe matryce w projektowaniu produktów spożywczych,
których właściwości w dużej mierze zależą od fazy lipidowej. Powszechnie
stosowane lipidy o konsystencji stałej lub półstałej, takie jak olej palmowy,
charakteryzują się wysoką wartością użytkową, lecz niską wartością żywieniową, co
wynika głównie z wysokiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych i/lub
izomerów trans. Duży potencjał do częściowego lub całkowitego zastąpienia lipidów
konwencjonalnych w produkcji żywności wykazują lipidy strukturyzowanie metodą
oleożelacji. Charakteryzuje je wysoka wartość żywieniowa, która może być silnie
skorelowana z korzystnymi właściwościami technologicznymi.
Celem badań było określenie wpływu rodzaju fazy lipidowej na stabilność
fizyczną emulsji O/W (30/70 m/m) typu śmietanka. Materiał do badań stanowiły
emulsje na bazie oleożeli (EK), otrzymanych z mieszaniny olejów rzepakowego
i lnianego (1:1) strukturyzowanej za pomocą 3, 4, 5, 6 lub 7% m/m stężenia wosku
kandelila (WK). Próbkę porównawczą stanowiła emulsja na bazie oleju palmowego
(EP). Jako fazę wodną emulsji zastosowano organiczny napój sojowy z 3,8% m/m
zawartością białka. Emulsje otrzymano w procesie homogenizacji ultradźwiękowej
(2,5 min, 100% amplituda, 80% puls). Układy zbadano po 24 h od ich sporządzenia
(20°C), analizując rozkład i średnią wielkość cząstek lipidowych (mikroskop
optyczny), właściwości mikroreologiczne (Rheolaser Master) oraz odporność na
działanie siły odśrodkowej (LumiSizer).
Emulsje na bazie oleożeli z 3, 4 lub 5% stężeniem wosku kandelila
charakteryzowały się najniższymi średnimi wielkościami cząstek lipidowych
i wartościami indeksu dyspersyjności. Pod względem reologicznym wszystkie badane
emulsje wykazywały charakter cieczy (SLB>0,6). Emulsje na bazie oleożeli,
z wyjątkiem EK z 3% WK, wykazywały wyższe wartości indeksu sprężystości (EI),
w porównaniu do EP. Wraz ze wzrostem stężenia WK w fazie lipidowej emulsji
następował wprost proporcjonalny wzrost wartości indeksu lepkości makroskopowej
(MVI). Emulsja na bazie oleju palmowego cechowała się jednocześnie najniższą
wartością MVI, najwyższymi wartościami indeksu niestabilności i średniej prędkości
cząstek w polu wirowania. Na podstawie profili transmisji światła stwierdzono, iż we
wszystkich próbkach postępowało zjawisko flotacji cząstek lipidowych
(śmietankowanie). Emulsje na bazie EK wykazały podobieństwo w odporności na
działanie siły odśrodkowej.
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Wykazano, że możliwe jest zastąpienie konwencjonalnego lipidu (oleju
palmowego) przez lipidy strukturyzowane (oleożele) i otrzymywanie stabilnych
emulsji O/W typu śmietanka. Rodzaj zastosowanej fazy lipidowej wpływał na
kształtowanie stabilności fizycznej emulsji O/W. Układy z oleożelami
charakteryzowała lepsza stabilność niż pozostałe próbki. Stwierdzono, że stężenie
wosku kandelila w oleożelu to istotny czynnik determinujący właściwości fizyczne
emulsji, otrzymywanych z udziałem tych lipidów. Ponadto dowiedziono, że
zawartość wosku na poziomie ≥ 6% m/m może przyspieszać destabilizację
otrzymanych układów dyspersyjnych.
Słowa kluczowe: układy dyspersyjne, oleożele, wosk kandelila, stabilność fizyczna
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BIODOSTĘPNOŚĆ ANTOCYJANÓW W SOKU Z CZARNEJ
PORZECZKI PO OBRÓBCE DWUTLENKIEM WĘGLA
W STANIE NADKRYTYCZNYM
Urszula Trych1, Magdalena Buniowska 2, Sylwia Skąpska1,
Ireneusz Kapusta3, Krystian Marszałek1,3
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława
Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Technologii Przetworów
Owocowych i Warzywnych, Rakowiecka 36, 02-532, Warszawa;
2
Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Technologii Żywności i Żywienia, Zakład
Technologii Mleczarstwa, Ćwiklinskiej 2D, 35-601 Rzeszów;
3
Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Technologii Żywności i Żywienia, Zakład Ogólnej
Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, Zelwerowicza 2D, 35-601, Rzeszów.
1

e-mail: urszula.trych@ibprs.pl
Obróbka żywności jest jednym z czynników wpływających na biodostępność
związków bioaktywnych. Celem pracy było zbadanie, w jakim stopniu dwutlenek
węgla w stanie nadkrytycznym (SCCD) wpływa na biodostępność antocyjanów
w soku z czarnej porzeczki.
Sok z czarnej porzeczki (Ribes nigrum L.) poddano działaniu SCCD przy
ciśnieniu 10, 30 i 60 MPa przez 10 min w 45°C oraz, obróbce termicznej (TP) w 45°C
i 85°C przez 10 min w celu określenia stabilności, pojemności przeciwutleniającej
(AC) i biodostępności (BAc) antocyjanów ogółem i ich monomerów. Ponadto podjęto
próbę zbadania metabolitów delfinidyno-3-O-rutynozydu, głównego antocyjanu
porzeczki po trawieniu in vitro. Do oceny BAc zastosowano model trawienia in vitro
w jamie ustnej, żołądku i jelicie cienkim, uzupełniony dializą. SCCD poprawiło
stabilność antocyjanów ogółem i AC przed trawieniem in vitro w stosunku do próbek
TP. W wyniku trawienia zmniejszyła się zawartość antocyjanów ogółem i AC we
wszystkich próbkach. Najwyższą BAc sumy antocyjanów odnotowano w świeżym
soku (4,4%) natomiast po działaniu SCCD odnotowano pozytywny wpływ procesu
na BAc delfinidyno-3-O-glikozydu w porównaniu do próbek TP w 45°C
i 85°C. Ponadto cyjanidyny były bardziej biodostępne niż delfinidyny we wszystkich
próbkach. Chociaż nie odnotowano znacznej poprawy BAc antocyjanów ogółem
w próbkach poddanych SCCD, zaobserwowano u nich wyższą AC po trawieniu
jelitowym (ABTS+• i DPPH• ) oraz w dializacie (ABTS+•) w porównaniu z próbkami
TP. W modelowych badaniach trawienia delfinidyno-3-O-rutynozydu stwierdzono,
że głównym jego metabolitem jest kwas protokatechowy, znany z silnych właściwości
przeciwutleniających. Badania te potwierdziły, że mimo iż BAc antocyjanów jest
niewielka to można ją poprawić stosując SCCD.
Słowa kluczowe: biodostępność, dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym, czarna
porzeczka, antocyjany, pojemność przeciwutleniająca, model trawienia in vitro
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OLEJ MIKROBIOLOGICZNY – ZRÓWNOWAŻONA ALTERNATYWA
DLA KONWENCJONALNYCH TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH?
Katarzyna Wierzchowska2, Agata Fabiszewska1,
Bartłomiej Zieniuk1, Dorota Nowak2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Instytut Nauk o Żywności, Katedra Chemii
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Instytut Nauk o Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
1

e-mail: katarzyna_wierzchowska1@sggw.edu.pl
Według FAO przemysł spożywczy generuje blisko 1,38 mld ton produktów
ubocznych i odpadów, z czego około 38% powstaje na etapie przetwórstwa. Źródła
tego rodzaju odpadów to m.in. przemysł mleczarski, cukrowy, mięsny czy rybny.
Wysoka zawartość niektórych składników tj. kwasów organicznych, cukrów,
tłuszczów, polifenoli czy chlorku sodu sprawia, że stanowią one poważne zagrożenie
dla środowiska, czystości wód oraz żyzności gleb. Jednocześnie to bogaty skład
odpadów przemysłowych sprawił, że znalazły one zastosowanie w procesach
biotechnologicznych mających na celu wytworzenie nowych produktów o wartości
dodanej.
Niekonwencjonalne drożdże z gatunku Yarrowia lipolytica oprócz zdolności
do wzrostu w złożonych podłożach zawierających substraty odpadowe stanowiące
źródła niezbędnych dla wzrostu biomasy składników, charakteryzuje także
umiejętność kumulowania wewnątrzkomórkowych lipidów w ilości ponad 20%
suchej masy komórkowej. Uzyskanie wysokiej wydajności biosyntezy olejów
mikrobiologicznych stanowi przedmiot wielu badań, a sam olej pochodzący
z komórek drobnoustrojów ze względu na profil kwasów tłuszczowych jest
rozważany jako alternatywa dla roślinnych olejów jadalnych. Gatunek drożdży
Y. lipolytica posiada status GRAS (generally recognised as safe). Co więcej, na mocy
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/760 z dnia 13 maja 2019 r.
możliwym stało się wprowadzenie na rynek biomasy drożdży Y. lipolytica jako nowej
żywności zgodnie z rozporządzeniem PEiR (UE) 2015/2283.
Celem niniejszej pracy była ocena potencjału olejogennych drożdży
Y. lipolytica w roli producenta wewnątrzkomórkowych lipidów, a także platformy do
zagospodarowania odpadów pochodzących z przemysłu rolno-spożywczego. W tym
celu zbadano wpływ warunków hodowli szczepu Y. lipolytica KKP 379 w podłożach
odpadowych na wydajność kumulacji lipidów, plon i skład biomasy, a także stopień
wykorzystania przez komórki odpadowych substratów - melasy, serwatki, solanki,
rzepakowego oleju posmażalniczego.
Słowa kluczowe: olej mikrobiologiczny, Yarrowia lipolytica, kwasy tłuszczowe,
odpady przemysłu rolno-spożywczego
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KOSMICZNE POSIŁKI DLA DZIECI – ŻYWNOŚĆ LIOFILIZOWANA
Izabela Wojdyła, Marta Jakubowska
Izabela Wojdyła2, Marta Jakubowska2, Katarzyna Waszkowiak1, Joanna KobusCisowska1, Krystyna Szymandera-Buszka1, Maciej Jarzębski1, Kinga StuperSzablewska3, Marta Ligaj4,
1
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Izabela Wojdyła Pyszoty
3
Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
4
Katedra Jakości Produktów Przemysłowych i Opakowań, Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu
e-mail: izabela.wojdyla@pyszoty.pl
Konsumenci a zgłasza rodzice poszukujący produktów spożywczych dla
swoich dzieci coraz bardziej cenią produkty, które są jednocześnie wygodne
w spożyciu oraz stanowią pełnowartościowy posiłek, zbilansowany pod względem
zawartości składników odżywczych. Świadomość rodziców, którzy szukają
gotowych dań nadających się do żywienia dzieci jest coraz większa. Coraz większym
zainteresowaniem cieszą się dania utrwalane poprzez suszenie liofilizacyjne.
Produkty liofilizowane obecne na rynku najczęściej powstają w skutek połączenia
składników, które wcześniej poddaje się liofilizacji, a następnie łączy w celu
przygotowania gotowego produktu. Ze względu na dbałość o jakość sensoryczną
i wartość odżywczą produktów dla dzieci interesującą alternatywą jest liofilizowanie
dań po ich ugotowaniu.
Innowacyjność naszego produktu wiąże się z technologią przetworzenia dań
- liofilizacją oraz sposobem zapakowania - doypack. Receptury zostały dobrane przy
współpracy z dietetykami i gastroenterologami tak, by były odpowiednio dopasowane
do wieku i potrzeb dzieci. Po ugotowaniu posiłki są poddane liofilizacji - procesowi,
który pozwala zachować dużo więcej wartości odżywczych niż procesy konserwacji
takie jak: pasteryzacja czy sterylizacja.
Dostępne na rynku gotowe posiłki dla niemowląt są zamykane w „słoiczki” lub
plastikowe pojemniki, które przed podaniem należy podgrzać - co w warunkach
polowych sprawia duży problem. Nasze posiłki wystarczy zalać wodą (ciepłą lub
zimną, w zależności od dania), lub dodać do np. jogurtu i można podawać dzieciom.
Opakowanie typu doypack jest dużo lżejsze od słoików i wygodniejsze w transporcie.
Dodatkowo zaopatrzone będzie w miarkę określającą poziom dodania np. wody, by
w prosty sposób móc prawidłowo przygotować produkt do podania dzieciom.
Zwiększenie tempa życia przyczynia się do poszukiwania rozwiązań, które
zaoszczędzą i zoptymalizują nasz czas. Coraz częściej sięgamy po gotowe
rozwiązania typu; posiłki tylko do odgrzania lub łatwego przygotowania, abonamenty
żywieniowe (diety w „pudełkach”), dostawa posiłków do domu w ciągu 40 min.
Wcześniej rodzice/opiekunowie samodzielnie przygotowywali posiłki w domu i nie
było zapotrzebowanie na tego typu produkty. Aktywizacja zawodowa kobiet na
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wczesnym etapie macierzyństwa sprawił, że zaczęto poszukiwać tego typu rozwiązań
a posiłki liofilizowane doskonale wpasowują wie w ten trend.
Słowa kluczowe: dania dla dzieci, liofilizacja, jakość sensoryczna, mikrostruktura,
zawartość witamin i aminokwasów
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OCENA AKCEPTACJI I PREFERENCJI PRZETWORÓW WARZYWNO
OWOCOWYCH WZBOGACONYCH PREPARATEM BŁONNIKOWYM
ZE SKROBI ZIEMNIACZANEJ WŚRÓD DZIECI Z NADWAGĄ
I OTYŁOŚCIĄ I Z PRAWIDŁOWĄ MASĄ CIAŁA – BADANIE
PILOTAŻOWE
Malwina Wójcik1, Hanna Mojska1, Janusz Kapuśniak1, Marcin Szary2,
Zbigniew Kułaga2, Piotr Socha2, Izabela Skłodowska3
Katedra Dietetyki i Badań Żywności, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie
2
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
3
Tymbark Sp. z o. o.
1

e-mail: m.wojcik@ujd.edu.pl
Otyłość dzieci stanowi coraz większy problem zdrowotny na całym świecie.
Mimo iż częstość występowania otyłości wśród dzieci jest mniejsza niż wśród
dorosłych, tempo jej rozpowszechniania jest większe. Jednym ze składników
żywności mających kluczowe znaczenie w profilaktyce i leczeniu żywieniowym
otyłości jest błonnik pokarmowy. Celem badań było dokonanie wyboru 2-3 wersji
smakowych musów warzywno-owocowych, spośród 5 przygotowanych przez
Tymbark Sp. z o.o., z dodatkiem preparatu błonnikowego ze skrobi ziemniaczanej,
o cechach organoleptycznych najbardziej pożądanych przez dzieci. Zakładano, że
wybrane we wstępnych badaniach musy będą spożywane przez docelową grupę dzieci
w kolejnym etapie badań projektu PreSTFibre4kids. Do badań rekrutowano, wg
kryteriów opracowanych w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD), dwadzieścia troje dzieci: 13 dzieci z nadwagą lub otyłością i 10 dzieci
o prawidłowej masie ciała, w wieku 6-10 lat. Cechy organoleptyczne musów
warzywno-owocowych z dodatkiem preparatu błonnikowego ze skrobi ziemniaczanej
oceniano metodą akceptacji (w domu) i metodą preferencji (w IP-CZD), w obecności
rodziców/opiekunów. Badanie akceptacji polegało na wskazaniu przez dziecko jednej
z odpowiedzi dotyczącej subiektywnej oceny smaków musów. W badaniu preferencji
zastosowano metodę parzystą wg EN ISO 5495:2007/A1:2016-04. Najwięcej
wskazań akceptacji i preferencji w całej grupie dzieci uzyskały musy o smaku:
jabłko-marchew-pigwowiec, jabłko-dynia-pomarańcza i jabłko-brzoskwiniapasternak. Jednocześnie wykazano, że dzieci z nadwagą/ otyłością istotnie (p < 0,1)
częściej wskazywały poszczególne smaki musów jako akceptowalne
(„Przyjemne/Lubię, smakuje mi”) w porównaniu do dzieci z normalną masą ciała.
W perspektywie planowania dalszych badań w grupie dzieci z nadwagą lub otyłością
należy uwzględnić stwierdzony fakt odmiennej percepcji smakowej w tej grupie
dzieci.
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Badanie sfinansowano w ramach projektu NCBiR, grant nr POIR.04.01.02-000102/17-00 (PreSTFibre4kids), kierownik projektu: dr hab. Janusz Kapuśniak, prof.
UJD.
Słowa kluczowe: badania sensoryczne,
błonnikowy, preferencje smaku
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PROJEKT PRODUKTU POCHODZENIA ROŚLINNEGO
WZBOGACONEGO BURAKIEM FORTYFIKOWANYM JODEM
Agata Zaremba1, Natalia Cichoń1. Krystyna Szymandera-Buszka1
Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej,
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
1

e-mail: agata.zaremba@up.poznan.pl
Celem pracy była analiza możliwości zastosowania buraka jako nośnika soli
jodu z jednoczesnym zaprojektowaniem produktu zbożowego z jego dodatkiem.
Efektywność wykorzystania buraka (Beta vulgaris L.) jako matrycy dla jodu
badano przy użyciu dwóch form tego składnika: KI oraz KIO3. Zaprojektowano także
bułki typu „Ciabatta” z dodatkiem wzbogaconego jodem suszu buraka. Analizowano
zawartość jodu w produkcie przed i po wypieczeniu, a także podczas przechowywania
w zmiennych warunkach temperaturowych (40C, 210C i -210C). Do przewidywania
dynamiki zmian zawartości jodu we wzbogaconym produkcie podczas zmiennych
warunków przechowywania wykorzystano wartość okresu półtrwania jodu (T1/2).
Zaprojektowane produkty poddano także ocenie semi-konsumenckiej
w grupie osób deklarujących dietę mieszaną jak i wegańską.
Wyniki badań semikonsumenckich potwierdziły wysoką pożądalność wobec
barwy, smaku jak i zapachu zaprojektowanych bułek typu Ciabatta
z dodatkiem suszu buraka na poziomie 5%. Uzyskane wyniki potwierdziły straty jodu
podczas wypieku pieczywa sięgające 40%. Potwierdzono wcześniejsze tendencje
dotyczące większej stabilności jodu wprowadzonego jako jodan potasu (KIO3).
Potwierdzono najmniejsze tempo zmian jodu podczas przechowywania
zamrażalniczego pieczywa (10-13%). W celu uzyskania maksymalnej stabilności
jodu, zalecanymi warunkami przechowywania produktu tupu Ciabatta wzbogaconego
fortyfikowanymi jodem preparatami warzywnymi są warunki chłodnicze (temp. 4°C)
i zamrażalnicze.
Badania potwierdzają możliwość wprowadzenia wzbogaconego w jod suszu
buraka do pieczywa typu Ciabatta jako składnika zwiększającego efektywność
profilaktyki jodowej.
Słowa kluczowe: jod, warzywa suszone, burak, jodek potasu, jodan potasu,
wzbogacanie żywności, pieczywo
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ZMIANY BARWY MIĘSA WIEPRZOWEGO PODCZAS
PRZECHOWYWANIA W OPAKOWANIACH MAP
Weronika Zduńczyk, Monika Modzelewska-Kapituła, Katarzyna Tkacz
Katedra Technologii i Chemii Mięsa, Wydział Nauki o Żywności,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
e-mail: weronika.zdunczyk@uwm.edu.pl
Mięso wieprzowe uznawane jest za wartościowy surowiec kulinarny
i przetwórczy, przez co jego spożycie utrzymuje się na wysokim poziomie. Jednak
jest również surowcem łatwo psującym się, przez co przemysł spożywczy potrzebuje
nowoczesnych metod pakowania, aby przedłużyć jego okres przydatności do
spożycia. Obecnie mięso wieprzowe najczęściej pakowane jest w zmodyfikowanej
atmosferze (MAP) lub próżniowo. Możliwość dostosowania składu gazu wewnątrz
opakowania w systemie MAP pozwala ograniczyć niekorzystne zmiany jakościowe
zapakowanej żywności.
Barwa mięsa jest jedną z najważniejszych cech jakości mięsa wpływających
na decyzje konsumentów o jego zakupie. W związku z tym, celem przeprowadzonych
badań było określenie wpływu czasu przechowywania oraz dodatku olejku
eterycznego o stężeniach 0,5% i 1,0% na barwę mięsa wieprzowego w opakowaniach
MAP. Materiał badawczy stanowiło 12 mięśni najdłuższych grzbietu, pozyskanych
od tuczników, mieszańców towarowych DanBred, hodowanych bez wykorzystania
antybiotyków na żadnym z etapów hodowli. Z mięśni pozyskano próby kontrolne oraz
próby eksperymentalne z dodatkiem 0,5% i 1,0% roztworu olejku z oregano, które
zapakowano w systemie MAP. W próbach oznaczano parametry barwy w systemie
CIELab w 0, 2, 6, 8, 14 i 15 dniu przechowywania.
We wszystkich próbach, zarówno w kontrolnej jak i eksperymentalnych,
stwierdzono zmianę parametrów barwy podczas przechowywania. Opierając się na
wartości wskaźnika ΔE0 wynoszącego od 5,2 do 14,6 można stwierdzić, że różnica
w barwie między mięsem świeżym a przechowywanym w atmosferze MAP
zauważona będzie nawet przez niedoświadczonego obserwatora już od 2 dnia
przechowywania.
Aplikacja olejku na powierzchnię mięsa wieprzowego pakowanego
w systemie MAP nie spowodowała istotnych zmian parametrów barwy podczas
przechowywania. Dwuczynnikowa analiza wariancji wykazała, że zastosowane
stężenia olejku z oregano nie wpłynęły istotnie na parametry barwy. Stosowanie
olejku z oregano, nie chroni zatem powierzchni mięsa przed niekorzystnymi
zmianami barwy, jednoczenie nie wyklucza stosowania go w celu zahamowania
rozwoju mikroorganizmów. W związku z tym połączenie technologii pakowania
w zmodyfikowanej atmosferze z innymi metodami konserwacji może mieć duże
znaczenie w przedłużeniu świeżości mięsa podczas przechowywania.
Słowa kluczowe: wieprzowina, przechowywanie, barwa, jakość
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WYKORZYSTANIE MIODU W PROJEKTOWANIU SPOISTOŚCI
MLEKA FERMENTOWANEGO
Paulina Bielska, Jakub Biegalski
Katedra Mleczarstwa i Inżynierii Procesowej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-mail: paulina.bielska@up.poznan.pl
Popularność mleka fermentowanego związana jest nie tylko z korzyściami
zdrowotnymi wynikającymi z jego spożywania. Obok wartości prozdrowotnej
współczesny konsument produktów mleczarskich oczekuje również produktów
o akceptowalnej przez niego jakości. Wprowadzenie składników bioaktywnych
do mleka fermentowanego to zwiększenie wartości prozdrowotnej, ale też
perspektywa projektowania tekstury będącej wyznacznikiem jakości tego produktu.
Przykładem jest dodatek miodu do jogurtu. Miód ze względu na zawartość takich
składników jak flawonoidy, kwas askorbinowy, karotenoidy, czy produkty reakcji
Maillarda to naturalny przeciwutleniacz w żywności, ale wprowadzenie miodu
do mleka fermentowanego to także możliwość otrzymania produktu o nowych
właściwościach reologicznych.
Celem badań było pozyskanie wiedzy dotyczącej możliwości kształtowania
spoistości mleka fermentowanego. Dodatkowo określono właściwości reologiczne na
przykładzie pomiaru lepkości dynamicznej, jako parametru wykorzystywanego
do kontroli jakości żywności.
Mleko inokulowano probiotyczną kulturą starterową złożoną z Streptococcus
thermophilus, Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium animalis subsp. lactis.
Fermentację prowadzono w 37 °C do pH 4,45. Jogurt najpóźniej do drugiej doby
po wytworzeniu łączono z miodem wielokwiatowym w proporcji 80% : 20%. Analizę
spoistości wykonano przy użyciu teksturometru TA-XTplus techniką ekstruzji
wstecznej. Do pomiaru lepkości dynamicznej użyto wiskozymetru HAAKE VT5.
W badaniach wykazano, że poprzez połączenie jogurtu i miodu można
uzyskać produkt o zupełnie nowych właściwościach. Wprowadzenie miodu
spowodowało zamianę tekstury jogurtu. Spoistość jogurtu poprzez dodatek miodu
zmniejszyła się o 60%. Ponadto wykazano, że jogurt z dodatkiem miodu wykazywał
3-krotnie mniejszą lepkość dynamiczną niż jogurt bez dodatku. Połączenie
powszechnie akceptowanego przez konsumentów jogurtu z miodem daje możliwość
kreowania jakości z jednoczesnym zwiększeniem wartości prozdrowotnej.
Słowa kluczowe: spoistość, lepkość dynamiczna, tekstura, jogurt, miód
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DEGLIKOZYDACJA FLAWONOIDÓW PRZY UŻYCIU NARINGINAZY
Joanna Bodakowska-Boczniewicz, Zbigniew Garncarek
Katedra Biotechnologii i Analizy Żywności, Wydział Inżynierii Produkcji,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
e-mail: joanna.bodakowska-boczniewicz@ue.wroc.pl
zbigniew.garncarek@ue.wroc.pl
Flawonoidy występują powszechnie w roślinach zarówno w postaci aglikonu
oraz glikozydów i są istotnym elementem diety człowieka. Sugeruje się, że
ugrupowanie cukrowe jest głównym wyznacznikiem hamującym biodostępność
flawonoidów. Deglikozydacja flawonoidów może poprawić ich aktywność
antyoksydacyjną i wchałanialność. Hydroliza flawonoidów może być
przeprowadzana metodą chemiczną, co często prowadzi do powstawania reakcji
ubocznych, lub enzymatyczną, charakteryzującą się wysoką selektywnością,
wydajnością oraz łagodnymi warunkami reakcji.
Enzymem, który może być wykorzystywany do delokalizacji flawonoidów
jest naringinaza, kompleks α-L-ramnozydazy i β-D-glukozydazy. Wiele naturalnych
glikozydów, m.in. naringina, rutyna, hesperydyna, diosmina, może być substratami
tego enzymu.
We wcześniejszych badaniach otrzymano preparat naringinazy z A. niger
KMS, który unieruchomiono na dwóch różnych polisacharydowych magnetycznych
nośnikach. Immobilizowana naringinaza z powodzeniem została wykorzystana do
hydrolizy preparatu naringiny jak i naringiny zawartej w soku grejpfrutowym.
Celem pracy jest sprawdzenie możliwości wykorzystania unieruchomionej
naringinazy do efektywnej hydrolizy preparatu hesperydyny oraz hesperydyny
zawartej w soku pomarańczowym, w celu uzyskania jej aglikonu – hesperetyny.
Hesperydyna jest tanim i łatwo dostępnym w przemyśle spożywczym
flawonoidem, co czyni ją doskonałym materiałem wyjściowym do otrzymania jej
pochodnych o większej zdolności antyoksydacyjnej. Struktura hesperydyny zawiera
aglikon – hesperetynę oraz dwie reszty cukrowe, ramnozydową i glukozydową,
połączone wiązaniem α- 1-6-glikozydowym. Hesperydyna może być
deglikozylowana przez α-ramnozydazę do ramnozy i 7-O-glukozydu hesperetyny
(Hes-7-G), który następnie jest hydrolizowany przez β-D-glukozydazę do glukozy
i hesperetyny. Biokonwersja enzymatyczna hesperydyny może zwiększyć jej
zdolność antyoksydacyjną i biodostępność w sokach cytrusowych.
Słowa kluczowe: deglikozydacja, naringinaza, hesperydyna, hesperetyna
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ZASTOSOWANIE NIEKONWENCJONALNYCH SZCZEPÓW
DROŻDŻY I PĘDÓW SOSNY ZWYCZAJNEJ W PRODUKCJI PIWA
FUNKCJONALNEGO O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI ALKOHOLU
Marcin Dziedziński1, Barbara Stachowiak2, Joanna Kobus-Cisowska1
Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznani
2
Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
1

e-mail: marcin.dziedzinski@up.poznan.pl
Jakość piwa zależy od aktywności drożdży fermentacyjnych, nie tylko ze
względu na ich dobrą wydajność fermentacyjną, ale także na ich wpływ na aromat
piwa, ponieważ większość związków aromatycznych to pośrednie metabolity
i produkty uboczne metabolizmu drożdży. Produkcja piwa to tradycyjny proces.
Obecnie branża piwowarska stoi w obliczu rosnącego zapotrzebowania na
innowacyjne produkty i upowszechnia stosowanie niekonwencjonalnych dodatków
oraz nowych szczepów drożdży. Poszukuje się piw wyróżniających się smakiem
i aromatem, a także funkcjonalnością i walorami zdrowotnymi. Celem pracy było
opracowanie technologii i charakterystyka właściwości piwa typu India Pale Ale
o obniżonej zawartości alkoholu, wzbogaconego pędami sosny zwyczajnej. (Pinus
sylvestris L.). W ramach pracy wytworzono piwo wykorzystując drożdże SafBrew
LA-01, które były suplementowane 1% dodatkiem pędów. Wykazano, że dodatek
pędów sosny nie wpłynął negatywnie na proces fermentacji. Wytworzone piwo
suplementowane pędami sosny charakteryzowało się korzystnym smakiem
i zapachem, zawartością alkoholu na poziomie 1,6% oraz wysoką zawartością
polifenoli (274 mg GA/L).
Słowa kluczowe: żywność funkcjonalna, polifenole, piwo, pędy sosny
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MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ODPADOWEGO GLICEROLU
W BIOTECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
Katarzyna Górska, Zbigniew Garncarek
Katedra Biotechnologii i Analizy Żywności, Wydział Inżynierii Produkcji,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
e-mail: katarzyna.gorska@ue.wroc.pl
Wzrastająca świadomość ekologiczna oraz niestabilna sytuacja na rynku
paliw determinują poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Jednym z nich są
biopaliwa stałe (biomasa), ciekłe (bioetanol, biodiesel) i gazowe (biogaz, biowodór).
Podczas produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych
stosowanych jako dodatki (biokomponenty) lub bezpośrednio jako paliwo w silnikach
wysokoprężnych (Diesla), powstaje duże ilości glicerolu jako produktu ubocznego.
Glicerol jest trójwodorotlenowym alkoholem alifatycznym nasyconym, który
występuje w przyrodzie jako składnik tłuszczów roślinnych i zwierzęcych.
W niewielkich ilościach jest asymilowany w przewodzie pokarmowym. Nie ma
działania toksycznego i nie wykazuje właściwości narkotycznych.
Istnieje potrzeba poszukiwania nowych zastosowań glicerolu, które
zmniejszą koszty związane z jego utylizacją.
W ostatnich latach wiele badań skupia się na poszukiwaniach kierunków
zagospodarowania glicerolu w przemyśle chemicznym (produkcja epichlorohydryny,
propanodioli, eterów glicerolu, akroleiny, kwasu glicerynowego, dihydroksyacetonu,
di- oraz trioctanu glicerolu, gazu syntezowego, wodoru), przemyśle
biotechnologicznym (produkcja 1,3-propoanodiolu, dihydroksyacetonu, kwasu
propionowego,
kwasu
bursztynowego,
kwasu
cytrynowego,
kwasu
dokozoheksaenowego, wodoru, etanolu, tłuszczu mikrobiologicznego, glikolipidów,
L-lizyny, L-glutaminy, prodigiozyny, astaksantyny, polihydroksyalkoholanów),
przemyśle farmaceutycznym (produkcja nitrogliceryny, eliksirów, syropów
przeciwkaszlowych, maści, wyciągów alkoholowych) oraz przemyśle kosmetycznym
(produkcja środków łagodzących, przeciwzapalnych, higroskopijnych, balsamów,
kremów, mleczek).
W pracy przedstawiono sposoby zagospodarowania odpadowego glicerolu
jako cennego surowca w biotechnologii żywności.
Słowa kluczowe: biodiesel, odpadowy glicerol, biotechnologia żywności
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LODY MLECZNE O ZWIĘKSZONEJ WARTOŚCI PROZDROWOTNEJ
Łukasz K. Kaczyński, Paulina Bielska
Katedra Mleczarstwa i Inżynierii Procesowej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-mail: lukasz.kaczynski@up.poznan.pl
Na rynku istnieje wiele rodzajów lodów. Dominują tradycyjne smaki, jak
i także smaki egzotyczne. Jednakże konsumenci, którzy preferują tradycyjne smaki
lodów, oczekują innowacyjnych lodów o zwiększonej wartości prozdrowotnej.
Dzięki temu możliwe jest poszerzenie asortymentu produktów mleczarskich.
Celem badań była analiza lodów o zwiększonej wartości prozdrowotnej.
Wytworzono lody naturalne oraz lody z dodatkiem jogurtu oraz miodu spadziowego
z drzew liściastych. W badaniu dokonano porównania profilu tekstury w oparciu
o pomiar kruchości, zwięzłości, twardości i podatności na cięcie.
Do produkcji lodów wykorzystano śmietankę o zawartości 32% tłuszczu.
Śmietankę otrzymano poprzez odwirowanie mleka pełnego (3,5% tłuszczu)
do znormalizowanej zawartości tłuszczu oraz poddano zabiegowi pasteryzacji
i homogenizacji. Pasteryzacja śmietanki została przeprowadzona w temperaturze
85 °C przez kilkanaście sekund, a proces homogenizacji w temperaturze 70 °C oraz
15 MPa. Jogurt powstał w wyniku fermentacji mleka przerobowego o zawartości
tłuszczu 3,2%. Do inokulacji mleka wykorzystano liofilizowane kultury starterowe:
Streptococcus thermophilus szczepy probiotyczne Lactobacillus acidophilus
i Bifidobacterium animalis subsp. lactis. Miód spadziowy z drzew liściastych użyty
do produkcji lodów został zakupiony w lokalnym sklepie. Dodatek jogurtu i miodu
wynosił 5% w/v. Pomiar tekstury wykonano przy użyciu teksturometru TA-XTplus
firmy Stable Micro Systems. Do produkcji lodów została użyta maszynka do lodów
firmy Unold 48872.
Dodatek miodu oraz jogurtu istotnie wpłynął na profil tekstury lodów
(p<0.05). W porównaniu do lodów naturalnych, lody z dodatkiem miodu i jogurtu
były mniej kruche i bardziej zwięzłe. Lody z dodatkiem jogurtu i miodu
w porównaniu do lodów naturalnych wymagają 3-krotnie mniejszej siły cięcia do ich
porcjowania. Jogurtu z miodem zmniejszył twardość lodów mlecznych i jednocześnie
wywołał większą ich smarowność.
Słowa kluczowe: lody, miód, innowacyjność, jogurt, tekstura
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AKTYWNOŚĆ WODY JAKO MIERNIK TRWAŁOŚCI I JAKOŚCI
SERKÓW TERMIZOWANYCH
Łukasz K. Kaczyński, Krzysztof Przybył
Katedra Mleczarstwa i Inżynierii Procesowej, Wydział Nauk o Żywności
i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-mail: lukasz.kaczynski@up.poznan.pl
Wysoka wartość odżywcza mleka oraz wyrobów z niego wytworzonych,
doprowadziły do zwiększonego zapotrzebowania na tego typu produkty. Jednym
z nich są sery. Stosując zabieg homogenizacji, termizacji, pasteryzacji,
mechanicznego usuwania wody, ociekania gęstwy serowej dąży się do obniżenia
aktywności wody z tych produktów. Tym samym przedłuża się ich trwałość
i jakość. Jednakże rozdrobnienie (homogenizacja) nie powoduje wprost
proporcjonalnego obniżenia aktywności wody.
Celem badań była ocena sera twarogowego i wytworzonych z jego udziałem
serków termizowanych w trakcie chłodniczego przechowywania.
Zakupiono serki termizowane w lokalnym sklepie, przy czym połowę z nich
zhomogenizowano w homogenizatorze w warunkach laboratoryjnych (średnio
i drobno rozdrobniony serek). Serki termizowane przechowano w warunkach
chłodniczych (4 °C ± 1 °C) przez około 4 miesiące. Pomiar aktywności wody
dokonano po 1, 7, 14, 21 dniach przechowywania a następnie po 1 miesiącu.
Aktywność wody zmierzono aparatem AquaLab 4TE firmy Decagon Devices
Inc. (Pullman, USA). Próbki v=15 cm3 badano w temperaturze 15 °C. Aktywność
wody zmierzono w oparciu o pf(T) - wartość prężności pary wodnej będącej
w równowadze w próbce w utrzymywanej na stałym poziomie w czasie pomiaru
temperaturze T oraz ps(T) - prężność nasyconej czystej wody w tej samej
temperaturze T.
Wykazano, że proces termizacji obniża aktywność wody i zwiększa trwałość
serków termizowanych, ale tylko w przypadku nie poddania ich procesowi
rozdrobnienia. Proces termizacji utrwala jakość serków termizowanych
nierozdrobnionych. Najmniej trwały ze względu na najwyższą aktywność wody
charakteryzuje się serek termizowany drobno rozdrobniony.
Słowa kluczowe: mleko, serek termizowany, mikrofiltracja, aktywność wody
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ZAWARTOŚĆ BIAŁKA OGÓLNEGO W JAJACH KURZYCH
W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEGO ŹRÓDŁA BIAŁKA
W PASZACH
Piotr Klimowicz1, Hanna Iwan1, Aneta Tomczak1, Marcin Hejdysz2,
Sebastian Kaczmarek3, Magdalena Zielińska-Dawidziak1
Katedra Biochemii i Analizy Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców, Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
3
Katedra Żywienia Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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e-mail: magdalena.zielinska-dawidziak@up.poznan.pl
Stosowanie rodzimych strączkowych w dietach kur niosek ma na celu
ograniczenie udziału w paszach importowanej śruty sojowej. Dowiedziono, że
krótkoterminowe karmienie niosek paszami zawierającymi alternatywne źródła
białka nie wpływa znacząco na jakość jaj. Zauważono jednak, że może wpływać na
skład białkowy pozyskiwanych jaj, co w konsekwencji może przykładać się na ich
wartość odżywczą. Jednocześnie dodatek łubinu na poziomie 25% obniża nieśność
kur i masę jaj.
W prezentowanym doświadczeniu nioski rasy Rosa, podzielone na
6 eksperymentalnych grup, przez 4 tygodnie otrzymywały pasze o zmiennej
zawartości śruty sojowej (0-15,4%) oraz zmielonych, obłuszczonych nasion
bezalkaloidowego łubinu wąskolistnego (0-25%). Zebrane w ostatnich 7 dniach
doświadczenia jaja zanalizowano pod względem zawartości białka ogólnego
w żółtkach i białkach (metodą Kjeldahla). Stwierdzono, że zawartość białka ogólnego
w badanych żółtkach nie różniła się istotnie, niezależnie od rodzaju stosowanej paszy
i wynosiła ok. 16%. Natomiast w przypadku białka jaj, najniższą zawartość białka
ogólnego (śr. 10,5%) stwierdzono w jajach otrzymanych od niosek karmionych paszą
o najwyższym dodatku łubinu wąskolistnego i była to jedyna grupa, która odbiegała
pod względem zawartości białka ogólnego w białku jaj zarówno od grupy kontrolnej,
jak i pozostałych grup doświadczalnych (śr. 11,5%). Sugeruje to, że jedynie przy
najwyższym udziale łubinu wąskolistnego (25%) w paszach dla niosek, pomimo
zbilansowania diety pod kątem dostarczenia wymaganych składników odżywczych
i podobnej strawności białek łubinu i soi, obecne w łubinie polisacharydy
nieskrobiowe wpłynęły niekorzystnie na procentową zawartość białka ogólnego
w białkach otrzymywanych jaj.
Słowa kluczowe: jaja, śruta sojowa, nasiona łubinu, stężenie białka, metoda
Kjeldahla
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KIWI (ACTINIDIA ARGUTA): WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE,
STRUKTURA I AKCEPTACJA KONSUMENCKA
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Polska jest największym na świecie producentem owoców minikiwi, które
uznawane są za źródło wielu cennych związków odżywczych, w tym witamin,
związków polifenolowych, karotenoidów, a także związków mineralnych. Liczne
opublikowane wyniki badań naukowych wskazują na prozdrowotne właściwości tych
owoców. Aktualnie podstawowym kierunkiem ich wykorzystania jest bezpośrednie
spożycie lub przetworzenie na dżemy, soki czy kompoty. Celem niniejszych badań
było opracowanie receptury atrakcyjnego pod względem sensorycznym makaronu,
wzbogaconego w bioaktywne składniki minikiwi, który byłby akceptowalny przez
konsumentów oraz dokonanie ogólnej charakterystyki jakościowej gotowego wyrobu.
Przeanalizowano strukturę i teksturę makaronu, właściwości kulinarne, ale także
zmiany zawartości związków polifenolowych i aktywności przeciwutleniającej
w czasie gotowania. Oceniono również wpływ dodatku owoców minikiwi na
dynamikę molekularną wody gotowanych makaronów, metodą LF NMR. Wykazano,
że zastosowanie suszonych owoców minikiwi, jako składnika do produkcji makaronu,
istotnie podwyższa zawartość w nim związków biologicznie aktywnych, również po
ugotowaniu makaronu. Odnotowano znaczące zmiany struktury makaronu z minikiwi
w stosunku do tradycyjnego, niemniej jednak analiza atrakcyjności konsumenckiej
potwierdziła, że możliwe jest wykorzystanie tego surowca do otrzymania nowego,
prozdrowotnego produktu finalnego.
Słowa kluczowe: dynamika molekularna wody,
właściwości przeciwutleniające, żywność wzbogacona
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PRODUKTY Z POGRANICZA NA POLSKIM RYNKU SUPLEMENTÓW
DIETY
Agnieszka Piekara, Julia Grzelak
Katedra Inżynierii Bioprocesowej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
e-mail: agnieszka.piekara@ue.wroc.pl
W ostatniej dekadzie rynek suplementów diety rozwijał się bardzo
dynamicznie. Co roku do rejestru Głównego Inspektoratu Sanitarnego
wprowadzanych jest nawet kilkanaście tysięcy zgłoszeń o pierwszym wprowadzeniu
na rynek nowego suplementu diety, jednak nie wszystkie z tych produktów finalnie
trafiają do sprzedaży. Spożywanie suplementów stało niemal modą i dotyczy wielu
grup konsumentów począwszy od kobiet ciężarnych, sportowców, dzieci i osoby
starsze. Istotnym problemem wśród produktów będących podmiotem obrotu
aptecznego ich jest prawidłowa klasyfikacja do właściwych grup. Produkty, które
poprzez posiadane właściwości i skład, znajdują się „na granicy” z produktami innej
grupy, jak np. suplement diety (produkt spożywczy) – produkt leczniczy to właśnie
produkty borderline inaczej produkty z pogranicza.
Głównym celem pracy była analiza wiedzy, doświadczenia i praktyki
farmaceutów z rejonu Wrocławia i Bolesławca dotyczących suplementów diety
i produktów z pogranicza. Odpowiedzi respondentów zostały uzyskane za
pośrednictwem techniki PSAQ (ang. Paper Self Administered Questionnaires) a część
odpowiedzi uzyskano w formie elektronicznej, za pośrednictwem techniki ankietowej
CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview).
Produkty z pogranicza lek-suplement diety mogą stanowić realne zagrożenie
dla bezpieczeństwa konsumentów, choć pojawianie się ich w sprzedaży
niejednokrotnie jest wynikiem braku unifikacji zasad obrotu tymi produktami na
rynku europejskim. W obrocie handlowym mogą być obecne produkty z pogranicza
grupy suplementów diety i leków. Poziom wykształcenia farmaceuty oraz staż pracy
w zawodzie jest związany poziomem wiedzy o wybranych aspektach związanych
z bezpieczeństwem stosowania suplementów diety. Zjawisko występowania
produktów borderline (lek-suplement diety) jest dla farmaceutów nieznane (niemal
70% ankietowanych wskazało, że nie spotkało tego pojęcia wcześniej). Konieczne
jest zwiększenie świadomości i wiedzy nt. produktów z pogranicza wśród
farmaceutów.
Słowa kluczowe: suplementy diety, produkty z pogranicza
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CHARAKTERYSTYKA ASOCJATÓW DAIDZIENY W OLEJU
SOJOWYM ORAZ JEJ ODDZIAŁYWAŃ Z ODWRÓCONYMI
MICELAMI FOSFATYDYLOCHOLINOWYMI
Jakub Piekara, Ewa Bąkowska, Krzysztof Dwiecki
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biochemii i Analizy Żywności,
ul. Mazowiecka 48, 60-623, Poznań
e-mail: piekarajakub@gmail.com
Daidzeina (DAI) jest izoflawonem naturalnie występującym w oleju
sojowym, cechującym się wysoką aktywnością antyoksydacyjną, oraz zdolnością do
hamowania procesów zapalnych i aterogennych. Z uwagi na coraz bardziej
restrykcyjne normy dotyczące stosowania syntetycznych przeciwutleniaczy,
zdecydowano się na zbadanie możliwości uzyskania oleju wzbogaconego w ten
izoflawon. Celem pracy była charakterystyka asocjatów daidzeiny powstających po
jej rozpuszczeniu w oleju sojowym oraz jej oddziaływań z odwróconymi micelami
DOPC.
Przedmiotem badań był rafinowany olej sojowy z którego usunięto substancje
amfifilowe. Odwrócone micele wytworzono z 1,2-dioleoilo-sn-glicero-3fosfatydylocholiny (DOPC). Do badania powstałych asocjatów i odwróconych micel
wykorzystano metodę dynamicznego rozpraszania światła (DLS).
Analizowano dodatek DAI do oleju sojowego w stężeniu 10 – 600 μmol/kg
oleju. W przypadku oleju bez dodatku DOPC zaobserwowano istotny wzrost
rozproszenia statycznego powyżej 50 μmol DAI, natomiast w próbach z DOPC powyżej 400 μmol. Średnicę hydrodynamiczną asocjatów wyrażono jako średnią
ważoną,
obliczoną
na
podstawie
natężenia
światła
rozproszonego
(z-average). Średnica hydrodynamiczna w przypadku oleju zawierającego micele
DOPC mieściła się w zakresie 201,4 – 366,7 nm (w zakresie stężenia DAI: 0 – 600
μmol) i tylko próba zawierająca 600 μmol DAI różniła się statystycznie istotnie od
pozostałych. W próbach oleju bez DOPC średnica hydrodynamiczna asocjatów DAI
mieściła się w zakresie 96,8– 246,9 nm, przy czym próby zawierające 400 – 500 μmol
DAI różniły się statystycznie istotnie od próby kontrolnej i zawierającej 10 μmol
izoflawonu. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że daidzeina
rozpuszczona w oleju sojowym pozbawionym odwróconych micel tworzy asocjaty,
natomiast obecność micel DOPC powoduję wbudowanie izoflawonu do ich struktur,
co może ułatwiać proces jego rozpuszczania w oleju.
Praca współfinansowana ze środków projektu NCN 2016/23/B/NZ9/02793.
Słowa kluczowe:
fosfatydylocholina

daidzeina,

olej

sojowy,
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WPŁYW ODMIANY ZIEMNIAKÓW O CZERWONYM I FIOLETOWYM
MIĄŻSZU NA CIEMNIENIE ENZYMATYCZNE BULW
Agnieszka Tkaczyńska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa
e-mail: agnieszka.tkaczynska@upwr.edu.pl
Barwa ziemniaków jest jednym wyróżników jakości wpływających na ich
akceptowalność przez konsumentów. Niekorzystne zmiany barwy miąższu
zachodzące w bulwach ziemniaków są wynikiem procesów enzymatycznego
utlenienia polifenoli przez oksydazę polifenolową i peroksydazę. Ziemniaki odmian
o czerwonym, czy fioletowym miąższu są nowym, mało znanym i popularnym
surowcem na naszym rynku, dlatego ich jakość i skład chemiczny są stale badane.
Celem badań było określenie wpływu odmiany ziemniaków
o czerwonym i fioletowym miąższu na zmianę ich barwy zaraz po przecięciu bul, po
upływie 1h i 4h od ich przekrojenia.
Materiałem badawczym były ziemniaki trzech odmian o fioletowym miąższu:
Provita, Double Fun, Violet Queen oraz trzech odmian o czerwonym miąższu:
Magenta, Mulberry Beauty, Lily Rose. Surowiec pochodził bezpośrednio od polskich
producentów ziemniaków i uprawiany były w sezonie wegetacyjnym 2020 i 2021r.
Barwę miąższu bulw i jej zmiany określono metodą obiektywną przy użyciu
urządzenia pomiarowego typu CR-200-Minolta, wyskalowanego według skali
Huntera w jednostkach:*L,*a,*b.
Ziemniaki odmian o czerwonym i fioletowym miąższu charakteryzowały się
stabilną barwą miąższu, która nie zmieniała się po upływie 4 godzin od przecięcia
bulw. Miąższ bulw odmian o fioletowym zabarwieniu bezpośrednio po przekrojeniu
był ciemniejszy od miąższu ziemniaków o czerwonej barwie. Jasność (wartość
parametru L*) bulw ziemniaków o fioletowym miąższu wahała się w granicach od
40,2 (Violet Queen) do 43,5 (Provita), a czerwonym miąższu w przedziale od 50,3
(Magenta) do 53,0 (Mulberry Beauty). Bezpośrednio po przekrojeniu bulw barwa
miąższu ziemniaków odmian o fioletowym zabarwieniu odznaczała się mniejszym
udziałem barwy czerwonej (wyróżnik „a”), który kształtował się w przedziale od 2,0
(Violet Queen) do 5,4 (Provita) w porównaniu do miąższu ziemniaków czerwonych,
w których wartość parametru a wynosiła od 14,8 (Mulberry Beauty) do 16,1 (Magenta
Love). Ponadto miąższ ziemniaków odmian o czerwonym zabarwieniu bezpośrednio
po ich przekrojeniu, odznaczał się barwą z niewielkim udziałem odcienia żółtego
(parametr b* wynosił średnio 7,7), natomiast wśród odmian o fioletowym miąższu
przeważał odcień niebieski (parametr b* wynosił średnio -2,4).
Praca finansowana ze środków projektu NCN, nr 2019/35/O/NZ9/00168,
pt.: Wykorzystanie soków owocowych i warzywnych do stabilizacji barwy antocyjanów
wyizolowanych z ziemniaków odmian o fioletowym i czerwonym miąższu
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JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW REGIONALNYCH
W OPINII KONSUMENTÓW
Iwona Wasielewska1, Agnieszka Piekara1, Małgorzata Krzywonos2
Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
ul Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław
2
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
ul Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław
1

e-mail: 175413@student.ue.wroc.pl
Kluczowym
elementem
procesu
produkcyjnego
jest
dbałość
o najwyższą jakość wytwarzanych produktów żywnościowych. Producenci są
zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa żywności, aby wyeliminować ryzyko
negatywnych skutków dla zdrowia lub życia człowieka, osiągnąć unikalność towaru
oraz spełnić oczekiwania potencjalnych konsumentów.
Celem głównym badań była analiza produktów regionalnych pod względem
jakości i bezpieczeństwa. Realizacja celu była możliwa poprzez zbadanie w jakim
stopniu konsumenci zwracają uwagę na produkty o wysokiej jakości; poznanie
i analizę opinii i zachowań konsumentów związanych z wyborem produktów
regionalnych w celu określenia motywów i częstotliwości zakupu takiego rodzaju
żywności. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, w której uczestniczyło 183
respondentów jednej z gmin Doliny Baryczy, znanej w Polsce z produkcji
i dystrybucji produktów regionalnych.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że jakość jest jednym
z głównych czynników wpływających na wybór żywności regionalnej. Konsumenci
produktów lokalnych świadomi ich wysokiej jakości są skłonni przeznaczyć większą
sumę pieniędzy na zakup. Okazuje się, że produkty bardziej promowane są częściej
kupowane przez respondentów, a więc stwierdzono, że świadomość o unikatowości
tego rodzaju żywności rośnie wraz z rozpowszechnianiem wiedzy na temat
bezpiecznej żywności.
Słowa kluczowe: jakość żywności, produkt regionalny, Dolina Baryczy, zachowania
konsumentów
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WPŁYW DODATKU TRZONÓW OWOCNIKÓW BOCZNIAKA
OSTRYGOWATEGO (PLEUROTUS OSTREATUS L.)
NA WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE KIEŁBASEK WEGAŃSKICH
Agnieszka Zawadzka, Anna Janczewska, Marcin Dziedziński,
Marek Siwulski*, Marek Kubara**, Joanna Kobus-Cisowska
Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu, *Katedra Warzywnictwa, Wydział Rolnictwa
Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
**Kubara Sp. Z o.o., Częstochowa
e-mail: agnieszka.zawadzka@kubara.pl
Boczniaki ostrygowate Pleurotus ostreatus L., zaraz po białych pieczarkach
Agaricus bisporus L., są najczęściej uprawianymi grzybami jadalnymi na świecie.
Boczniaki są źródłem związków bioaktywnych, między innymi β-glukanów, których
dostarczają około dwa razy więcej niż pieczarki białe. Inne związki bioaktywne,
obecne w boczniakach, mogące poprawić zdrowie kardiometaboliczne to
lowastatyna, która działa hipolipidemicznie poprzez obniżenie biosyntezy
cholesterolu. Z drugiej strony coraz więcej konsumentów zainteresowanych jest
żywnością wegetariańską, której cechy użytkowe zbliżone są do produktów
mięsnych. Dlatego też poszukują produktów, które nie tylko wizualnie, ale przede
wszystkim sensorycznie będą przypominały dania mięsne. W projektowaniu
żywności mięsopodobnej problemem technologicznym jest uzyskanie struktury
włóknistej, a jednocześnie zwartej imitującej włókna mięśniowe, które byłby stabilne
po obróbce termicznej jakiej poddaje się gotowy produkt. Rozwiązaniem tego
problemu może być technologia wytwarzania produktów bezmięsnych z mieszanki,
której składnikiem będzie frakcja trzonów owocników boczniaka ostrygowatego jako
komponenta włóknistego.
Celem pracy była ocena wpływu dodatku trzonów boczniaka ostrogowatego
na właściwości funkcjonalne modelowych kiełbasek wegańskich. Wykonano pięć
wariantów kiełbasek bezmięsnych, różniących się udziałem boczniaka w recepturze.
Oceniono aktywność przeciwutleniającą ekstraktów wodnych z kiełbasek metodami
spektrofotometrycznymi. Wykazano, że udział trzonów boczniaka w kiełbaskach nie
wpływał proporcjonalne na aktywność przeciwutleniającą w testach z rodnikiem
DPPH i kationorodnikiem ABTS oraz na zawartość związków polifenolowych
ogółem. Stwierdzono, że trzony boczniaka mogą stanowić dobry składnik surowcowy
decydujący o charakterystyce sensorycznej wytworzonych kiełbasek.
Słowa kluczowe: boczniaki, żywność wegańska, aktywność przeciwutleniająca
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POLISH GINGERBREAD FORTIFIED WITH EGGSHELL POWDER
AS AN INNOVATIVE PRODUCT TO REDUCE
THE RISK OF OSTEOPOROSIS
Marcellus Arnold, Anna Gramza-Michałowska
Department of Gastronomy Science and Functional Foods,
Faculty of Food Science and Nutrition, Poznań University of Life Sciences,
Wojska Polskiego 31, 60624 Poznań, Poland
e-mail: marcellus.arnold@up.poznan.pl
The application of eggshell powder (ESP) as food additive could be the
alternative way to reduce the food waste and accordingly be beneficial for human
health as a cheap calcium source. In this study, the basic composition, antioxidative
activity, sensory analysis of two samples of Polish gingerbread, without and with 3%
ESP (w/w wheat flour), with controlled green tea powder addition (4% w/w of white
chocolate) were studied. The results showed that 3% ESP addition increased ash and
calcium content without significantly altering the appearance, aroma, texture, taste
profiles and hedonic score of gingerbread. The samples were stored for 2 months, and
the hedonic score and antioxidative activity of both samples were analyzed. During
storage, the hedonic score of aroma of both gingerbread samples decreased
significantly. The antioxidative activity, particularly by ABTS and ORACFL assays,
was not significantly different between samples. However, the antioxidative activity
by ABTS, DPPH, and ORACFL, as well as the total phenolic content of both samples
decreased significantly during storage. The lipid-soluble antioxidative activity by
PCL was higher in gingerbread with 3% ESP during storage. The gingerbread with
3% ESP might be the alternative to increase the calcium intake (26% daily value (DV)
recommendation per 100 g, assuming 46% of calcium bioavailability) and antioxidant
intake. The developed gingerbread may become an affordable and innovative product
to minimize the risk of developing osteoporosis and provides health benefits.
Key words: antioxidant; chicken eggshell; green tea; functional food; osteoporosis;
radical
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LOW TEMPERATURE SPRAY DRYING AS A METHOD TO OBTAIN
CLEAN LABEL FRUITS AND VEGETABLES POWDERS
Alicja Barańska, Katarzyna Samborska, Aleksandra Jedlińska
Department of Food Engineering and Process Management,
Institute of Food Sciences, Warsaw University of Life Sciences (WULS-SGGW),
Warsaw, Poland
e-mail: alicja_baranska@sggw.edu.pl
“Clean label” products are attracting more attention with increasing
knowledge of more aware consumers. Thus, it pushes producers and scientist to seek
new solutions, that will respond to switch of trends. Fruits and vegetables juices and/or
concentrates contain high amount of low molecular weight sugars and organic acids,
that present low glass transition temperature. Thus, in order to obtain powders by
conventional spray drying, it is necessary to apply carrier to lower the risk of
stickiness and to assure successful process performance. Dehumidified air assisted
spray drying is increasingly becoming an interesting approach to perform successful
spray drying without stickiness issues, and consequently with the possibility to
decrease or eliminate carrier addition.
This research aimed on the investigation of the process performance of fruits and
vegetables juices/concentrates spray drying with the application of dehumidified air
in order to obtain 100% powders with no additional carrier. Innovative spray drying
was compared to conventional spray drying at high drying temperature to determine
the importance of lowering drying air humidity. The application of dehumidified air
allowed to obtain mango pulp, black currant concentrate, black carrot concentrate
powders without any carrier, while it was impossible to produce these powders by
conventional spray drying. However, tomato pulp and kiwiberry pulp were obtained
using both spray drying methods, but lower powder recovery and worse
physiochemical properties were determined for variants dried at high temperature.
This research supports the idea that the application of dehumidified air enables to
lower drying air temperature and to produce some powders without any additional
carrier and allows to obtain a product in line with “clean label” trends.
Key words: spray drying, dehumidified air, clean label, no carrier
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EFFECT OF OSMOTIC DEHYDRATION IN POLYOLS AGENTS
ON THE BIOACTIVE COMPOUNDS OF OSMOTICALLY
DEHYDRATED ORGANIC APPLES
Magdalena Chądzyńska 1, Katarzyna Rybak 1,
Artur Wiktor 1, Małgorzata Nowacka 1
1

Department of Food Engineering and Process Management,
Institute of Food Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW;
Nowoursynowska 159c, 02-776, Warsaw, Poland
e-mail : mchadzynska1@gmail.com
Osmotic dehydration (OD) is a process used for prolonging the shelf-life of
foods. Thanks to no phase transition of water and relatively low process temperature
OD enables to obtain products characterised by good nutritious quality. On the other
hand, osmotic agent which is usually sucrose penetrates into the product resulting in
an increase in calorific value of the product. For this reason, alternative low-calorie
osmotic agents are recently studied.
The aim of the work was to study the effect of polyols used as osmotic agents
on bioactive compounds of organic apples. Apples slices were osmodehydrated at
30°C for 30, 60 and 120 minutes. The OD was performed using four types of
solutions: 30% sorbitol, 20% xylitol, 20% mannitol solutions and 50% sucrose
solution which was used as a reference. Then, dry matter content, total polyphenols
content (TPC), total anthocyanins content (TAC), total flavonoid content (TFC),
vitamin C content, antioxidant activity with DPPH, ABTS radicals and reducing
power were analysed.
The obtained results show that OD with the use of polyols caused a significant
decrease of TPC, TAC and TFC. However, in the case of TFC and antioxidant activity,
the decrease was significantly smaller when polyols than sucrose solutions were used.
The loss of vitamin C was the smallest in the case of the use of mannitol, then sorbitol,
xylitol and sucrose. All obtained results suggest that the sucrose solution may be
replaced by the polyols solutions in the OD as the retention of bioactive compounds
was comparable or higher when polyols solutions were applied.
Key words: osmotic dehydration, polyols, sugar alcohols, bioactive activity, organic
apples
Acknowledgement: This project has received funding from transnational funding
bodies, partners of the H2020 ERA-NETs SUSFOOD2 and CORE Organic Cofunds,
under the Joint SUSFOOD2/CORE Organic Call 2019 (MILDSUSFRUIT) as well as
National Centre for Research and Development (POLAND, decision DWM/SFCO/31/2021).

89

THE EFFECT OF SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE ON ENZYME
ACTIVITY, COLOR, AND CAROTENOID PROFILE IN CARROT
SCUBES (1 CM AND 2 CM)
Zhe Chen1, Justyna Szczepańska1, Urszula Trych1,
Zhenzhou Zhu2, Krystian Marszałek1
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława
Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Technologii Przetworów
Owocowych i Warzywnych, Rakowiecka 36, 02-532, Warszawa;
2
School of Modern Industry for Selenium Science and Engineering, Wuhan
Polytechnic University, Wuhan 430205, PR China.
1

e-mail: zhe.chen@ibprs.pl
Supercritical Carbon Dioxide (SCCD) technique is the emerging non- or
mild-thermal method for food preservation. The aim of this study was to determine
the influence of SCCD processing on the oxidoreductase activity, color, and
carotenoid profile of carrot cubes (different sizes).
Materials for this study were fresh and SCCD treated carrots (Daucus carota
L.), purchased in the local market. Carrot cubes were treated by SCCD using SpeedTM SFE apparatus (Applied Separations, USA) at 30 MPa and 35°C for 15 and 45
minutes. Enzymes activity and color were determined spectrophotometrically
(Jenway, UK and HunterLab, USA), whereas carotenoids chromatographically
(Waters 2996, USA).
The highest polyphenol oxidase (PPO) and peroxidase (POD) inactivation
(about 80%) were observed when treatments at 35oC, 30 MPa for 15 minutes, and
35oC, 30 MPa for 45 minutes were applied, respectively. The time of processing and
the size of carrot cubes were less significant for enzyme inactivation than the pressure
used in the experiment. In addition, the application of SCCD was insignificant for
color changes between process parameters and the size of the cubes. The lutein, βcryptoxanthin, ε-carotene, α-carotene, β-carotene, and 9-Z-β-carotene were detected
by HPLC analysis in all samples. The determined carotenoid contents in samples
subjected to SCCD treatment increased from 14.9 mg/ 100 g up to 21.4 mg/100 g of
the fresh weight. This phenomenon could be attributed to better extraction of
carotenoids after SCCD, and releasing of carotenoids from higher molecular
complexes (for example with proteins and fiber).
Key words: supercritical carbon dioxide, carrot cubes, enzyme activity, color,
carotenoid profile
Acknowledgement: Project entitled "Innovative high pressure process to increase the
preservation of "ready to eat" organic food, acronym HO-FOOD, selected under ERANET SUSFOOD2 and CORE Organic Cofunds Joint Call 2019: "Towards sustainable
and organic food systems" financed by the National Center for Research and Development,
contract no. SF-CO / HO-FOOD / 4/2021.
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SMOOTHIE - ONE PRODUCT, MANY POSSIBILITIES.
CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT AND ITS FUNCTIONAL
PROPERTIES IN THE CONTEXT OF THE ROLE IN THE NUTRITION
OF CHILDREN AND THE ELDERLY
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In addition to sensory properties, the factor determining the choice of food
consumed is its nutritional value and the possible health-promoting effect of the
consumed food for the body. This fact has contributed to the introduction of smoothie
products to the permanent assortment of food products available on the market. High
attractiveness and popularity of smoothies, results from the numerous healthpromoting properties determined by the product formulation. Smoothie is a good
source of antioxidants, minerals and soluble and insoluble fiber fraction. Moreover, it
is easy to consume and transport, making it an interesting alternative to fruit in its
unprocessed form.
Current consumer trends, jump at the need to design foods with specific
health-promoting properties. It is expected that its consumption will contribute to the
prevention of non-communicable diet-related diseases and will reduce the risk of
cardiovascular, gastrointestinal or nervous system diseases. Therefore, the aim of this
study was to evaluate the possibility of using fruit and vegetable smoothies, in the
context of designing foods with conditioned pro-health properties.
Finally, it was shown that smoothies obtained can be a good basis for the design of
products with specific functional properties for the body. High content of dietary fibre,
vitamins and minerals in selected smoothies, can play an important role in the context
of preventing diseases of the digestive system and be dedicated to the elderly. On the
other hand, smoothie characterized by high antioxidant activity, with optimized
formula consisting of both vegetables and fruits, may be of particular importance in
the proper development of children and adolescents and may be an alternative for a
second breakfast. On the other hand, high ability to inhibit α-amylase and αglucosidase, allows dedicating a particular smoothie to diabetics, which is particularly
important in maintaining proper blood glucose levels.
This work was conducted under Grant NCBR LIDER IX [LIDER/25/0102/L9/17/NCBR/2018]. The presentation is the result of activity of research group
"Plants4FOOD"
Key words: smoothie, designer food, health promoting properties, fruits, vegetables
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IDENTIFICATION OF THE BOTANICAL ORIGIN OF SPIRITS
BY MASS SPECTROMETRY-BASED QUASI ELECTRONIC NOSE
(SPME-MS) IN COMPARISON TO ISOTOPE RATIO MASS
SPECTROMETRY (IRMS)
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Food adulteration is a worldwide problem. The adulteration issue of spirit is
a threat to consumers and enterprises globally and can refer to mislabeling, wrong
declaration of brand, region and botanical origin. There is a trend and need to declare
the raw material the alcohol is produced from.
The goal of the research was to verify the usefulness of a method of
fingerprinting volatile fraction of raw spirits using mass spectrometry-based quasi
electronic nose for discrimination of raw spirits of different botanical origin and
compare it to an industrial “golden standard” – isotope ratio mass spectrometry
(IRMS).
In-lab converted mass spectrometry-based quasi electronic nose, in which
compounds were transferred after extraction by solid phase microextraction directly
to mass spectrometer (SPME-MS), without chromatographic separation was used.
Raw spirits (45 samples) produced form wheat, rye, potato, corn and sorghum were
analyzed. Data was preprocessed and subjected to multivariate statistical analysis.
Samples were examined for outliers by applying Hotteling’s T2 range and DModx
and PCA before introducing the observations into supervised OPLS-DA model. The
model was externally validated using 80% of samples as a training set and 20% as a
testing set.
Successful (100% correct classification) discrimination among raw spirits
originating from C3 (potato, rye, wheat) and C4 (corn, sorghum) plants was obtained.
As a comparison, isotope ratio mass spectrometry (IRMS) was used to trace the
botanical origin of spirits for the same set of samples. However, for this method
difficulties of differentiation among C3 plants occurred. Comparing these two
methods SPME-MS was advantageous providing excellent botanical origin
discrimination on raw spirits, especially within a C3 group.
Key words: spirits, botanical origin, SPME-MS, IRMS, quasi-electronic nose
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Rosehip (Rosa canina L.) as a rich source of bioactives, including vitamin C,
may play an important role in human diet. However, rosehip sour taste hinders its
consumption in a fresh form. Numerous attempts were made for rosehip fruit
processing to improve its attractiveness, while the production of powders from liquid
form seems to be one of the most promising alternatives. However, it is challenging
and requires selection of appropriate drying technique and parameters as well as the
type of carrier. An interesting approach to improve the health promoting properties of
rosehip powders is juice fortification with natural herbal infusions and application of
functional carriers. Therefore, the aim of the study was to determine the effect of
drying techniques, type of carrier and selected herbal infusions on physico-chemical
properties of rosehip juice powders.
The physical properties of powders were influenced by both, drying technique
and carrier type. The water activity was the highest in case of freeze-dried samples
with oligofructose, regardless the herb infusion used. The drying technique had a
significant impact on the vitamin C retention. In details, the stronger degradation of
this compound was noted for vacuum dried samples that was dependent on the carrier
used. Addition of maltodextrin proved to be the most effective in vitamin C retention
during drying, whereas inulin led to the obtainment of powders with its lowest content.
The strongest impact of drying technique was also visible for antioxidant capacity
when inulin and maltodextrin were used, while powders with oligofructose were
characterised by comparable TEAC ABTS and FRAP values.
In conclusion, the final quality of rosehip juice powders depends not only on the
processing factors but also on the chemical composition of juice-herbal mixtures
submitted to drying.
The work was financially supported by the National Science Centre (Poland) on the
basis of the agreement no. 2019/01/Y/NZ9/00051.
Key words: fruit powders, drying, herbs, vitamin C, antioxidant capacity
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THE EFFECT OF OAT-DRINK PROCESSING INTERVAL WITH
NEUTRAL AND ACIDIC PROTEASE ON ITS NUTRITIONAL VALUE
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In this study we investigated the effect of different time intervals of the neutral
(NP) and acidic protease (AP) treatment on the oat-drink processing in order to
improve the protein content and its solubility. This study also shows the relationship
between the protein increment in oat-drink and its β-glucan content. In brief, the
samples of oat drink (OD) were prepared from 16% oat slurry and treated with pure
α-amylase for 70 min. The control sample was drawn off, filtered, and inactivated.
The remainder of the slurry was directly inactivated, cooled to 52-53℃, and divided
into two halves. One half was treated with NP and the other half was treated with AP
(0.5U/ 1g oat flour each). After 30, 60, 120, and 180 min, samples from each type
were collected, filtered, and inactivated. The total proteins and water-soluble proteins
were analysed by Lowry’s method and β-glucan was determined with a Megazyme
enzymatic kit. From the results we observed that, the total protein (TP), water-soluble
protein (WSP), and β-glucan (BG) contents were 1.63, 0.95, and 0.40 g/100 ml OD
respectively for the control sample. The NP showed an optimal treatment duration of
30 min to increase TP, WSP, and BG by 0.19, 0.29, and 0.05 g/100 ml OD. Whereas
an increase in TP, WSP, and BG of 0.45, 0.61, and 0.12 g/100 ml OD was observed
with AP when treatment time of 60 min was applied. We observed a positive
correlation in the levels of ODs (r=0.997) between TP and BG contents in both
treatments. Comparing to the control, the TP and the WSP results were significantly
different (<0.01) with AP treatment for 60 min, which indicates that the pH of ODs
(6.2) could control the AP activity and limit its hydrolysis effect on the oat proteins,
their aggregation, and sedimentation. The above results indicate the potential effect
of proteases to increase the nutritional properties of oat-drink and also point out the
application of proteases to produce nutritious ODs rich in proteins and β-glucan.
Key words: Acidic and neutral proteases, oat-drink, water-soluble protein, total
protein, β-glucan.
Acknowledgement: This work was supported by the Estonian Ministry of Education
and Research programme ”Support for research and development on resource
valorization” ResTA focus theme ”Food: Innovative valorisation of food and food
ingredients” research project RESTA28 ”Valorization of cereal and oil seed crops”
and by the project VALORTECH funded from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No 810630.
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COMPARISON OF PHENOLIC PROFILE OF BALSAMIC VINEGARS
DETERMINED USING LIQUID AND GAS CHROMATOGRAPHY
COUPLED WITH MASS SPECTROMETRY
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Balsamic vinegar is one of the most widely known vinegars in the world. It is
a good source of phenolic compounds, which provides great antioxidant activity.
However, the content of phenolic substances in balsamic vinegar significantly
depends on the type of production method. In our work, we compared the profile of
phenolic compounds in four different categories of this vinegar – Traditional balsamic
vinegar of Modena, ”premium” Balsamic vinegar of Modena, Balsamic vinegar of
Modena and Greek balsamic vinegar. For this purpose, we used a liquid
chromatography (HPLC) and gas chromatography (GC) methods coupled with mass
spectrometry (MS) detection. By these methods, a total of 14 samples were analyzed
without difficulty in sample preparation. In these samples, 35 phenolic compounds
were identified and quantified using HPLC-MS(/MS) method. The profile of phenolic
compounds was completed by identifying 13 volatile phenolic compounds by the GCMS method.
Key words: balsamic vinegar, phenolic compounds, antioxidants, liquid
chromatography, gas chromatography
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Preparations containing probiotic strains of bacteria have a beneficial effect on
human and animal health. Such benefits of using probiotics translate into an increased
interest in techniques for the preservation of microorganisms. Processing and shelf
life result in the loss of viability and stability in probiotic formulations. Addition of
protective substances, optimization of process parameters and adaptation of cells to
stress factors before drying are described as a countermeasure to these issues. To
measure and assess the improvement of stability and viability of probiotic bacteria
various methods can be used. These methods include flow cytometry and cell sorting,
differential scanning calorimetry (DSC) and use of cell lines for simulation of
intestinal conditions for analysis of adhesion. They can also be useful to expand the
results obtained using classic microbiological methods. Different strains can vary
when it comes to their environmental resistance, growth characteristics, production of
metabolites and their effects on human health, which can make some of them more
suitable for certain applications. Flow cytometry can be a helpful tool to determine
the distribution of live and dead cells in a sample population. Combination of
RedoxSensor Green and propidium iodide dyes was used to prepare a protocol for
analysis of bacterial cells. Cell sorting allows for further analysis of selected groups.
DSC can be used to measure the temperature of glass transition in the samples after
drying and coating with protective substances. Their addition influences the stability
and shelf life of probiotics. Adhesion determines how effective the probiotic
preparation is after ingestion, as the beneficial effects of non-adherent cells are only
partial. For such analysis Caco-2 cell line was used, as a model of intestinal
epithelium. All of these methods are helpful in analysis and complex assessment of
the properties of probiotic preparations.
Key words: flow cytometry, differential scanning calorimetry (DSC), adhesion,
Caco-2, lactic acid bacteria, drying
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Ice cream stands out in tremendous popularity among people. So it is widely
acknowledged that this frozen dessert is eaten and made in almost every country. The
final quality of ice cream is determined by a plethora of factors. One of them is the
addition of stabilisers which influences the desirable characteristic of ice cream.
Owing to the fact that stabiliser is contributed to increasing viscosity and stability
during temperature fluctuations or improving texture. The most common stabilisers
in the ice cream industry are carrageenan. According to the current knowledge, the
hydrolysates of carrageenan are a promising solution for ice crystal structure.
Additionally, as a result of the significance of preparing the first step in ice cream
production, ice cream mixes, is vital to examine the influence of stabilisers on the
properties of ice cream mixes before freezing.
The study aimed to determine the influence of iota carrageenan and its acid
and enzymatic hydrolysates on the physical properties of milk ice cream mixes. The
first step of the research was connected with obtaining the hydrolysates of iota
carrageenan. The acid and enzymatic hydrolysis (with two sorts of galactosidase
enzymes) were used. The following step was to prepare the ice cream mixes with
obtained stabilisers and examine the physical properties of ice cream mixes. All
variants of the ice cream mixes were tested for stability, particle size distribution,
viscosity and morphology analysis after preparation and after 24 hours of storage at
the temperature of 4°C.
Finally, it was found that the addition of stabilisers caused an increase in the
viscosity and particle size diameter of the ice cream mixes but after the maturation,
the decrease was observed in all samples. Moreover, the addition of stabilisers
influenced the stability of ice cream mixes. In the sample with the addition of iota
carrageenan, the stability rate (TSI) was noticed at 1 while for hydrolysates of iota
carrageenan around 2.
Key words: iota carrageean, hydrolysates, ice cream mix, emulsion
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Crispy-yeast cake is a variety of shortcrust pastry. It is a product with a sweet or dry
taste and a crumbly texture, made of flour, fat, eggs and yeast. Shortcrust pastry is
popular as a base for quiche, tarts or as a confectionery product layered with various
fillings such as kajmak or jam. Shortcrust pastry can be enriched with various
additives depending on the recipe or manufacturer's preference, e.g. dried fruits and
nuts. Shortcrust pastry is also often used in salty dishes.
The spreading pandemic of diet-dependent and civilization-related diseases
requires food producers to market products of high nutritional value, rich in minerals,
vitamins and polyphenols, which may give the products a functional food designation.
A noteworthy component that can be added to shortcrust and yeast dough is
lion's mane. It is a mushroom that contains adaptogens, thanks to which it supports
vitality, brain function, and improves immunity.
Lion's mane has properties that slow down dementia, help alleviate mild
symptoms of depression and anxiety. It protects against gastrointestinal ulcers and
speeds up recovery from nervous system injuries. The high content of polysaccharides
results in increased performance and improved functioning of the body.
The above-mentioned cakes were subjected to research and by observing the
whole sequence of them the question arose concerning the influence of sea urchin
soplice on the quality of shortcrust and yeast dough.
The addition of lion’s mane had a positive effect on the potential and
antioxidant capacity of the cakes, increased the protein content of the product and
decreased the fat content.
All the tested products scored high in organoleptic evaluation, which indicates
that it would be an interesting alternative to shortcrust pastry in the market, and the
increased concentration of iron, zinc and sodium may encourage consumers to choose
these products.
Key words: crispy-yeast cake, lion’s mane, mushrooms, cookies
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Many advantages have been associated with the consumption of spirulina
(microalgae) in terms of antioxidant capacity, anticancer, anti-inflammatory, and antiaging activities. Thus, this study focuses on spirulina (Arthrospira platensis)
supplementation of semolina-based fresh pasta to enrich it with essential amino acids
and dietary fiber. Fresh pasta was prepared by mixing semolina flour (Triticum
durum) with an addition of 3, 5, 7, and 10% (w/w) of spirulina powder.
Physicochemical and nutritional analyses were done on raw materials, and on fresh
pasta before and after cooking. Sensorial analysis was done shortly after cooking
pastas. Spirulina had a high content of protein (71.34%), with all the essential amino
acids, a high total fiber (8.45%), as well as ash content (5.93%), which significantly
increased the nutritional value of the obtained fresh pasta. Supplemented pastas have
a significantly better amino acid profile and higher total fiber content (up to 2.99 g/100
g d.m.) than the control sample. Moreover, the addition of spirulina had a significant
effect on the pasta’s color, weight gain, and cooking loss after being cooked. The
addition of spirulina also affected the scores obtained for the individual parameters
(texture, color, flavor, taste, and overall acceptability) of the sensory evaluation.
However, based on the results of sensory analysis, future research should be aimed at
improving the sensory characteristics of pasta with the greater addition of spirulina
powder (>10%) to provide higher nutritional value in alignment with consumer
acceptance. Also, elemental composition studies of pasta with spirulina should be
done to learn another health aspect of spirulina food enrichment.
Key words: spirulina; semolina; dietary fiber; protein; fatty acids; amino acids; color;
sensory evaluation; pasta
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Drying is one of the oldest methods of food preservation. However, due to the
long drying time, different methods are looking that allow changes in the structure of
plant tissue in order to facilitate water removal. The pulsed electric field is one
technics that affects the plant tissue and changes its characteristics. Thus, the aim of
the study was to determine the influence of the pulsed electric field on the physical
and chemical properties of dried carrot tissue.
The research consisted in pre-treatment with PEF with the following
parameters 1, 2, 3 kJ/kg and drying the using the hot-air drying at temperatures 55,
70, 80 °C and infrared drying with distances of 10, 20, 30 cm. Color parameters such
as L*, a*, b* and ΔE, the content of bioactive compounds (total polyphenols, total
carotenoids), antioxidant activity and inner structure (µCT-tomography) were
analyzed.
Results showed that PEF treatment in most cases of hot-air drying reduced
the drying time up to 30% in comparison to untreated carrots. An infrared drying
process was shorter than hot-air drying even up to 67%, depending on the used
parameters. However, in this case, the effect of the PEF treatment was not so obvious,
which resulted in the reduction of the processing time only in selected cases. The
drying method and the PEF treatment also influenced the content of bioactive
compounds, color as well as structural changes. Both in the case of carotenoid,
polyphenols, and total antioxidant activity, the properties were varied and depended
on the method and parameters of drying and the PEF treatment. In the case of the
color, the tissue exposed to PEF showed greater changes, which was confirmed by the
higher E values obtained.
Key words: carrot, pulsed electric field treatment, color, bioactive compounds
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Although fermented food is considered as nutritious and health promoting, it
can threaten wellbeing of consumers with presence of considerable concentration of
biogenic amines. Spontaneous fermentation is insufficient to ensure high quality and
safety of the final product since the growth and development of undesirable
microorganisms can occur. Pediococcus pentosaceus KKP 3273 and
Lacticaseibacillus casei KKP 3272 strains have been applied in the model cucumber
fermentation system to limit biogenic amines formation. Both strains tested
effectively reduced histamine, tyramine, putrescine, and cadaverine content in
comparison to control – spontaneous fermentation. Percentage reduction of
aforementioned amines was as follows: 99, 96, 95, 51 % for P. pentosaceus KKP
3273, and 91, 64, 96, 17 % for L. casei KKP 3272, respectively, after 6 months of
storage. Simultaneously, both strains significantly decreased Biogenic Amine Index
and allowed samples to be classified as posing a low risk of adverse health effects,
while control samples were classified as posing a medium risk. Next generation
sequencing revealed that microbial community in the samples inoculated with P.
pentosaceus KKP 3273 was dominated by members of Lactobacillaceae family (96.71
%), Pediococcus genus (93,09 %), while in the samples inoculated with L. casei KKP
3272, Lactobacillaceae family (78.95 %) and Lactobacillus genus (78.62 %)
prevailed. In control samples Enterobacteriaceae and Lactobacillaceae families
contributed almost equally and were the most abundant microorganisms – 46.52 and
42.94 %, respectively. Enterobacter (35.21 %), Lactobacillus (22.41 %), and
Pediococcus (20.40 %) prevailed amongst genera. Obtained results indicate that
suitable, well characterised starter cultures applied in the fermentation process
guarantee safer product regarding microbial profile as well as biogenic amines
content.
Key words: fermentation, microbial community, food safety, lactic acid bacteria
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Hemp seeds (Cannabis sativa L.) have been widely used in food production
in recent years due to the fact that they contain high amounts of nutrients, e.g. protein,
dietary fiber, minerals and unsaturated fatty acids, making them a good enrichment
component in food production. The aim of this study was to determine the effect of
hemp addition on physicochemical properties, cooking quality, texture parameters
and sensory properties of durum wheat pasta. The samples were enriched with 5-40%
commercially available hemp flour or 2.5-10% hemp cake obtained by pressing hemp
seed oil. Our study showed that the addition of hemp seed raw materials increased the
protein, total dietary fiber (TDF), ash and fat content of the pasta samples. Due to its
smaller granulation and higher nutritional value, hemp flour proved to be a better raw
material for pasta enrichment than hemp seed cake. Pasta enriched with hemp flour at
30-40% contains 19.53-28.87% DM of protein and 17.02-21.49% DM of TDF and
can be defined as a high protein and high fiber product according to the EU definition.
All the enriched pasta samples also had safe Δ-9-tetrahydrocannabinol (THC) and
cannabidiol (CBD) content and their sensory properties were acceptable to consumers.
Key words: hemp seed, pasta, durum wheat, protein
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Listeria monocytogenes is one of the major microbiological hazards
associated with food and processing plants where it can persist for long periods of
time, which is a concern for the food industry. L. monocytogenes is characterized by
high resistance to antibacterial substances, increases the possibility of survival and
cross-contamination of final food products, leading to possible outbreaks of listeriosis.
In this study, whole genome sequencing (WGS) was used as a tool to characterize 17
food origin L. monocytogenes isolates. The obtained WGS data from the isolates were
analysed to assess the genomic diversity of L. monocytogenes and to detect the
absence / presence of genes encoding antimicrobial resistance. The obtained results
allowed to determine that the dominant number of strains belongs to Lineage II
(72.2%), the remaining strains belong to Lineage I (27.8%). The genes coding
tetracycline resistance, including the lmo0839, tetA_3 and tetC genes, were most often
found in the genomes of the strains. The tetA_2 and tetA_1 genes were found in 94.1%
and 72.2% of strains, respectively. In addition to the tetracycline resistance genes, all
strains had lincomycin, trimethoprim and daunorubicin resistance genes.
Additionally, genes encoding resistance to cadmium (cadA and cadC) and aluminium
(lmo1297) were observed in each of the strains. The presence of the Tn6188
transposon was observed in four strains, containing genes encoding resistance to
benzalkonium chloride, tetracyclines and macrolides. The obtained results indicate
that L. monocytogenes strains isolated from food are characterized by a wide variety
of genes encoding resistance to antimicrobial compounds, and additionally they may
transfer resistance via mobile genetic elements.
Key words: L. monocytogenes; NGS; resistance
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EFFECTS OF OZONE CONCENTRATIONS
ON THE GROWTH PROCESS OF WHEAT GRAINS, RADISH,
BROCCOLI AND ALFALFA SEEDS
Ilze Bernate, Martins Sabovics
Latvia University of Life Sciences and Technologies, Latvia
e-mail: ilze.bernate@inbox.lv
The aim of the study was to investigate the effect of different ozone
concentrations on the germination process of wheat grains, radishes, broccoli and
alfalfa seeds and to compare them with the hot water treatment method. An ozone
generator was used for this purpose, which provided ozone from the atmosphere.
Gaseous ozone at concentrations of 5, 10, 15 and 20 ppm with an exposure time of 5
minutes was used in the experiment. The germination capacity of wheat grains and
seeds was evaluated in the experiment, and plant sprouts were measured every 12
hours for 72 hours. Germ length, growth rate, sprouts quality and organoleptic
properties - taste were evaluated. Unprocessed wheat grains and unprocessed seeds
were used as controls. It was observed that the germination of the seeds increased 2
times and the length of the shoots, especially for radish seeds, increased 2.5 times
compared to the control sample. Higher activity was observed at concentrations of 15
and 20 ppm. This fact indicates an improvement in the germination process at ozone
concentrations of 10, 15 and 20 ppm. It was observed that the treated sprouts tasted
less pronounced compared to the control samples. In parallel, wheat grains and seeds
were treated with hot water at 95 °C for 30 seconds; 90 °C for 20 and 30 seconds, 85
°C for 20 and 30 seconds., 80 °C for 20 and 30 seconds, 75 °C for 20 seconds.
Regarding the germination of seeds at 90 °C, 85 °C and 80 °C, it was observed that
the grains were soft, the seeds were swollen with broken husks, but germination did
not take place, so this type of treatment is not possible for the production of sprouts.
When treated with hot water at 75 °C, germination was slowed down and the
germination process was prolonged by 48 hours. Sprouts short, fine, visually and
organoleptically inconspicuous. Germination of broccoli seeds did not occur.
Key words: grains, germination, seeds, ozone
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BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER (BADGE) CONJUGATES
AS POTENTIAL MIGRANTS FROM CAN COATING MATERIAL
Monika Beszterda1, Rafał Frański2
Poznań University of Life Sciences, Department of Food Biochemistry and
Analysis, Mazowiecka 48, 60-623 Poznań, Poland.
2
Adam Mickiewicz University, Faculty of Chemistry, Uniwersytetu Poznańskiego 8,
61-614 Poznań, Poland.
1

e-mail: monika.beszterda@up.poznan.pl
The problem of the presence of trace organic pollutants in food and
environment is of growing importance due to increasing awareness about their adverse
impact on newborns, infants and adults of reproductive age. Despite the fact that
packaged food products offer many advantages such as safety and long shelf life,
packaging can be a source of contamination for stored food. Thus, monitoring such
pollution in various matrices is of high importance.
Bisphenol A diglycidyl ether (BADGE) is an epoxy resin produced through
the reaction of bisphenol A (BPA) and epichlorohydrin. It has been used in the
industry for over 50 years as an internal lacquer to prevent degradation of canned food
and beverages, but also in paints and adhesives. BADGE can be easily hydrolyzed in
contact with aqueous and acidic matrices, leading to the formation of hydrolyzed
derivatives. In addition, the presence of hydrochloric acid in the organosol lacquers
(PVC-based) promotes the formation of chlorohydroxy derivatives. While the toxicity
of BPA has been widely studied, current information on toxicological effects of
BADGE is still scarce, and most of the studies do not consider any of BADGE
derivatives. It is worth adding that the migration limits (SMLs) fixed by the European
Commission are 9.0 mg/kg of food for BADGE and its hydroxyl derivatives and 1.0
mg/kg of food for BADGE and its chlorinated derivatives (Regulation (EC) No
1895/2005).
In this work, a total number of 30 canned foods, such as meat products,
seafood in oil, plant products, newborn and infant formulas were purchased from local
markets in Western Poland. Samples obtained from empty cans (acetonitrile extracts)
were analyzed by HPLC-MS method to determine BADGEs. The analytical method
was based on the detection of respective product ions formed as a results of “insource” fragmentation (cone voltage-induced fragmentation), namely those at m/z
135, 191 and 209 and on the detection of their respective parent ions, namely [M+H]+,
[M+NH4]+, [M+Na]+.
The most common BADGE conjugates present in the analyzed can-coating
materials were H2O adducts (such as: BADGE+2H2O, di-BADGE+2H2O, triBADGE+2H2O, BADGE+BPA+H2O) and cyclo-di-BADGE, while the BPA and
ethoxylated butoxyethanol adducts were relatively less common. This finding is in
agreement with other previous studies concerned the presence of BADGEs in food
and/or in can-coating materials.
Key words: canned food; can-coating material; BADGEs; HPLC-MS; product ions
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STAPHYLOCOCCUS AUREUS FROM ARTISANAL CHEESE CHAIN
PRODUCTION IN POLAND-BIOCIDE TOLERANCE
AND ANTIBIOTIC RESISTANCE
Joanna Gajewska 1, Wioleta Chajęcka-Wierzchowska 1, Anna Zadernowska 1
1

Department of Industrial and Food Microbiology, Faculty of Food Science,
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
e-mail: joanna.gajewska@uwm.edu.pl
The production chain for artisanal cheese made from unpasteurized milk is a
source of Staphylococcus aureus strains. The presence of pathogenic strains in the
raw material may pose a threat to the dairy industry worldwide. The presence of this
pathogen in the production chain can result from milk quality, inadequate employee
hygiene or failure to follow basic GMP and GHP principles. Any stress factor can
create subinhibitory stress conditions for the bacteria, thus affecting their sensitivity
to antibiotics.
Therefore, the aim of this study was to evaluate the antibiotic resistance and
the genetic determinants in S. aureus strains isolated from artisanal cheese chain
production in small scale in Poland and to assess the influence of stress factors
(osmotic stress, action of quaternary ammonium salts and heavy metal salts) on
antibiotic resistance.
Among all tested S. aureus strains, 64.5% isolates showed resistance to at
least one antibiotic, while 20 strains were classified as multi-drug resistant. After
treatment with stress factors, an increase in MIC values was demonstrated, mainly for
antibiotics from the macrolide group.
The results obtained indicate that, the use of benzalkonium chloride and
osmotic stress seemes to promote antibiotic resistance. The study highlights the need
for monitoring process production this products and to conduct further research to
understand the mechanisms linking the stress response to the expression of antibiotic
resistance.
Key words: artisanal cheese, antibiotic resistance, Staphylococcus aureus

109

OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF EXTRACTION
AND ISOLATION OF CAROTENOID COMPOUNDS
ON THE EXAMPLE OF ROSEHIP FRUITS
Kamil Haładyn, Paulina Nowicka, Aneta Wojdyło
Department of Fruit, Vegetable and Plant Nutraceutical Technology,
Wrocław University of Environmental and Life Science, Chełmońskiego 37,
51-630 Wrocław
e-mail: kamil.haladyn@upwr.edu.pl
There are many ingredients of functional food and nutraceuticals that have a
positive effect on the functioning of the body. One of the frequently occurring
bioactive compounds in food are carotenoids, which have strong antioxidant
properties. Their presence allows for the naturalization of free radicals, preventing
harmful oxidative changes in cells. In addition, they show a strong neuroprotective
effect, which is especially important in relation to the elderly, because they reduce the
likelihood of diseases related to the aging process. In addition to many healthpromoting properties, carotenoids have natural coloring properties. The numerous
possibilities of using carotenoid compounds in food mean that there is a growing
interest in the possibility of obtaining and isolating them from plant material. New
extraction techniques are sought, characterized by high efficiency and allowing to
obtain a product of very high purity. Currently, the most commonly used method of
obtaining carotenoids is the supercritical carbon dioxide extraction method, however,
it requires special equipment, and thus high financial costs for its acquisition. Hence,
methods are being sought to optimize the extraction process with the use of
conventional chemical reagents.
Therefore, the aim of the study was to optimize the process of extraction and
isolation of carotenoid compounds from rosehips, which would allow for obtaining a
preparation of bioactive compounds of high purity.
Finally, it was shown that the extraction process used allowed for the effective
separation of bioactive ingredients from the plant matrix by using the saponification
method and the use of an extraction mixture consisting of hexane and ethyl acetate.
The sugar-free and lyophilized sample was extracted with the aforementioned mix of
organic reagents, and then shaken for 1h. The collected organic layer was then
evaporated. The performed process allowed to obtain a pure preparation of carotenoid
compounds.
This work was conducted under Grant NCN „SONATA 15 (UMO2019/35/D/NZ9/02951) pt.” Nanoemulsje jako sposób modulowania właściwości
prozdrowotnych i biodostępności związków bioaktywnych izolowanych z różnych
matryc roślinnych” finansowanych z Narodowego Centrum Nauki.
Key words: carotenoids, natural pigments, extraction, wild rose
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SOYBEAN PRODUCTS ALTER THE CALCIUM BIOACCESSIBILITY
FROM CALCIUM SALTS USING AN IN VITRO DIGESTION
ENZYMATIC MODEL
Iskandar Azmy Harahap, Joanna Suliburska
Department of Human Nutrition and Dietetics,
Faculty of Food Science and Nutrition,
Poznan University of Life Sciences
e-mail: iskandar.harahap@up.poznan.pl
Background: The aim of this study was to access the influence of raw soybean and
tempeh on calcium bioaccessibility from calcium salts.
Methods: Soybeans (Glycine max) variety Augusta was used, and tempeh was
prepared in laboratory conditions. The amount of inorganic calcium salt (calcium
chloride) and organic calcium salt (calcium lactate) used for in vitro digestion was
equivalent to 1 mg of calcium. The samples' calcium content was assayed after dry
ashing, while the calcium bioaccessibility was performed after enzymatic in vitro
digestion. Calcium content was determined by flame atomic absorption spectrometry.
Results: Potential calcium bioaccessibility in calcium chloride was higher
(92.63±5.42%) than in calcium lactate (56.08±4.91%). The potential calcium
bioaccessibility in soybean with calcium lactate was significantly lower (3.02±0.20%)
than in soybean with calcium chloride (7.28±0.39%). Unlike soybean, the potential
calcium bioaccessibility in tempeh with calcium lactate was higher (8.21±0.20%) than
in tempeh with calcium chloride (7.06±0.60%).
Conclusions: Soybean products reduce the bioaccessibility of calcium from inorganic
and organic calcium salts in in vitro conditions. In vivo research, including animal
and human studies, is required to validate these findings and determine the effect of
soybean products on the organism level's calcium bioavailability and calcium status.
Keywords: soybean, calcium, bioaccessibility, in vitro digestion
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THERMO-OXIDATIVE STABILITY OF COLD PRESSED HEMP
(CANNABIS SATIVA L.) SEED OILS FROM CULTIVAR OF GREATER
POLAND REGION
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2
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Amidst the nontraditional vegetable oils introduced in the market lately, coldpressed hemp (Cannabis Sativa L.) seed oils has gained recognition due to its
spectacular chemical composition, which contributes to its manifold application in
food and medicine industry. During cultivation of industrial Cannabis Sativa L.
mostly for production of cellulose fiber, hemp seeds are produced as value-added byproducts, which can be potentially cold pressed to obtain hemp seed oils. For this
research, hemp seed oils pressed from seeds of Henola cultivar, originated from
Greater Poland region, purchased from five different suppliers. Isothermal and nonisothermal assessment by Differential Scanning Calorimetry (DSC) have been carried
out to explain the thermo-oxidative stability of oils. Several analytical chemical
methods i.e. peroxide value (PV), p-Anisidine value (p-AV), acid value (AV), DPPH
scavenging activity were also used for comprehensive characterization. Isothermal
DSC analysis indicated that, oxidation induction time (OIT) ranged between 41.89 to
58.18 min for 120 °C isothermal condition, and with the increase of temperature to
140 °C, the oxidation occurred 6 to 8 times quicker in range between 4.24 to 15.65
min. Henceforth, analyzes of oxidation induction temperature (Ton) at scanning rate
2 and 5 °C/min in non-isothermal mode showed, that with increasing scanning rate,
the oxidation resistance also increased for the samples. Ton values for 2°C/min ranged
between 145.26°C to 148.14°C, whilst for 5°C/min it was 158.94°C to 163.29°C.
Chemical analysis of PV as indicator of the primary oxidation products revealed
values between 11.01-18.80 meq O2/kg and p-AV as secondary oxidation metabolites,
between 0.97 to 1.34. AV values were determined between 10.30 to 21.16 mg KOH/g.
Oils pressed from Henola cultivars showed 74-76% of polyunsaturated (PUFA)
content, with presence of unique stearidonic acid (C18:4) ranging between 1.23 and
1.58. Ratio of n-3 to n-6 was from 0.32 to 0.53 and ratio of unsaturated fatty acids
(UFA) to saturated fatty acids (SFA) from 8.04 to 8.44. Paradoxical impact of fatty
acid contents, mostly PUFA, makes hemp seed oil very nutritious and prone to
oxidation at the same time. DPPH scavenging activity ranged between 6.96 and 9.11
µmol TE/g. Upon color measurement, investigated oils showed values of L* from 33
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to 53.46, a* from 5.68 to 11.81 and b* from 56.48 to 88.20, which explain their light
green color.
Key words: cold-pressed oil, hemp, thermo-oxidative stability, DSC, isothermal
oxidation, non-isothermal oxidation
Acknowledgments
This research was funded
2018/31/B/NZ9/02762.

by

National

113

Science

Centre,

Poland,

RAPD-PCR DIVERSITY ANALYSIS OF Listeria monocytogenes
ISOLATES ORIGINATING FROM MEAT PRODUCTS AND MEAT
PROCESSING PLANTS IN POLAND
Iwona Kawacka, Agnieszka Olejnik-Schmidt
Department of Food Biotechnology and Microbiology, Poznan University of Life
Sciences, Wojska Polskiego 48, PL-60-627 Poznan, Poland
e-mail: iwona.kawacka@up.poznan.pl
Listeria monocytogenes is an opportunistic human pathogen which can be
found in various food products. Once ingested with contaminated food it may cause
an illness called listeriosis, which can lead to fatal outcomes in approximately 20-30%
of cases.
Herein we present Random Amplification of Polymorphic DNA PCR
(RAPD-PCR) typing results of Listeria monocytogenes isolates, that were collected
during routine sampling of meat products (raw, semi-processed and processed) and
routine hygienic analyses of meat production environments (including surfaces both
contacting and non-contacting with food). Species affiliation of collected samples
were predetermined with two independent genetic methods (namely Restriction
Fragment Length Polymorphism PCR and multiplex PCR), that were proposed in the
literature. Only microorganisms identified as Listeria monocytogenes with both
protocols were included in the study.
RAPD-PCR technique allows to differentiate isolates based on a unique
pattern of multiple PCR amplicons that are synthesized, because primer anneals not
only fully complimentary DNA sequences, as annealing temperature is lowered when
compared to standard PCR. Based on similarities of achieved patterns, phylogenetic
tree can be prepared, where the distance between the branches represents genetic
relatedness of the isolates.
Here, RAPD-PCR of Listeria monocytogenes was carried out with OPM-01
primer. RAPD-PCR reaction products were analyzed with the 2100 Bioanalyzer
system (Agilent, USA), using compatible Agilent DNA 12000 Kit. Data was analyzed
with QuantityOne software (Bio-Rad, USA).
Analysis of diversity of food pathogens is an important issue in terms of food safety
and surveillance of contamination sources.
Key words: Listeria monocytogenes, food safety, surveillance, RAPD-PCR
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CHARACTERIZATION OF NOVEL LIMOSILACTOBACILLUS STRAINS
ISOLATED FROM BUCKWHEAT SOURDOUGHS
Daniel Koval, Daniela Hanakova, Sarka Horackova
Department of Dairy, Fat and Cosmetics, University of Chemistry and Technology,
Prague, Czech Republic
e-mail adress: kovald@vscht.cz
Over recent years, sourdough bakery products from non-traditional raw
materials have gained an increased attention among the consumers. Pseudocereals
represent a plant matrice with high content of polyphenols which significantly
influence microbial diversity of sourdoughs. When developing bakery produtcs, food
manufactures and scientific institutions search for new strains which tolerate high
concentrations of polyphenols. In our work, 4 novel gram-positive, catalase-negative
strains isolated from back-slopped buckwheat sourdoughs were identified using
MALDI-TOF and 16S RNA sequencing as Limosilactobacillus fermentum. The
analysis of biochemical profiles using API CHL 50 and API ZYM kit showed that L.
fermentum strains have ability to ferment glucose, maltose and xylose, but are unable
to ferment lactose. Furthermore, it was confirmed that selected phenolic acids (ferulic,
p-coumaric, caffeic, sinapic and cinnamic acid) in concentrations higher than 20
mmol/L of MRS inhibited the growth, significantly decreased the growth rate and
prolonged the lag-phase of all strains. It was also confirmed that all L. fermentum
strains reduced selected phenolic acid with conversions rates from 10.5 to 100 %. The
conversion of free hydroxyphenylpropionic acids to corresponding reduced forms was
strain-to-strain specific. Furthermore, all strains had significant impact on the growth
of Fusarium culmorum DMF0301, Penicillium brevicompactum MP01, Arthrinium
arundinis MP04 and Cladosporium cladosporoides MP02 in the concentration range
from 102-104 CFU/mL. Finally, the growth of L. fermentum strains in the model
system buckwheat flour-water was confirmed.
Key words: Limosilactobacillus fermentum, Phenolic acids, Fermentation
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EFFECT OF TEMPERATURE ON MICROBIAL TRANSGLUTAMINASE
MILK TREATMENT
Štěpán Marhons, Nikola Durkačová , Jiří Štětina
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Technology University of Chemistry and Technology, Prague, Czech Republic
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Enzymes are currently being involved in food production as an alternative to
food additives to improve the properties of products. Microbial transglutaminase has
been widely used to enhance the properties of dairy products. The focus of our study
was to evaluate the influence of heat treatment on the final polymerization degree of
milk protein evaluated by size-exclusion chromatography. Raw milk was pasteurized
at temperatures 65, 75 and 85 °C for 5 min an then treated with microbial
transglutaminase 7,5 U/g of protein for 120 min at 30 °C. The polymer content and
initial polymerization rate increased with higher temperature treatment. The
difference between unheated samples and samples treated at 85 °C was almost
doubled. Several studies point to the presence of native thermal labile
transglutaminase inhibitor in raw milk. For investigation of inhibitor influence, the
ultrafiltration of raw milk was processed. In this case, the inhibitor passed to permeate
because of its molecular weight ≈ 200 Da. Variously pasteurized permeate (65, 75, 85
and 95 °C) was mixed with pasteurized retentate (95 °C). For comparison, mixtures
of permeate and retentate were treated at the same temperatures together. The final
polymerization degree by microbial transglutaminase (15 U/g protein, 60 min, 30 °C)
of these two types of samples was evaluated. In the case of the mixture of permeate
and retentate, the growth of polymerization degree with increasing temperature was
measured up to 40 %. However, different thermal treatments of permeate (inhibitor)
did not significantly affect the content of polymers in a mixture with the retentate.
From these results can be assumed that polymerization degree and initial rate were
influenced by the denaturation of whey proteins and not by inhibitor inactivation.
Key words: Transglutaminase, Polymerization Degree, Polymerization Rate, Sizeexclusion Chromatography, Ultrafiltration, Heat Treatment
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COMPARISON OF THERMAL AND CHEMICAL PROPERTIES
OF COMMERCIAL AND HOME COLDPRESSED OILS
OF RASPBERRY SEEDS FROM BY-PRODUCT
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As one of the largest raspberry producers in the world, Poland generates
abundant underexploited by-products during raspberry processing, such as pomace
and seeds. The trends of berry seeds valorisation were observed in recent years. As a
newly marketed edible oil, raspberry seed oil faces a high risk of adulteration and
tampering with purity. In this study, samples of commercial and home cold-pressed
raspberry seeds oils were investigated by differential scanning calorimetry as well as
by wet chemical analysis of oxidative stability. It was shown by DSC technique that
commercially pressed raspberry seeds oil was characterized by significantly lower
values of oxidation induction time (OIT) in isothermal conditions (120, 140 °C) (p≤
0.05) than home pressed oils. For the non-isothermal DSC method, carried out at 2
and 5 °C/min heating rates, the values of oxidation induction temperature (T on) were
not significantly different for commercial and home pressed (p>0.05). Analysis of
composition revealed that dominant fatty acids of raspberry seeds oil are c18:1, c18:2,
and c18:3 n-3. There was significant correlation (p≤ 0.05) between DSC parameters
(OIT, Ton) and percentage of those three fatty acids. Psychochemical analysis of acid,
peroxide, anisidine values and Totox showed that there were also significant
differences between commercial and home pressed oils (p≤0.05). Significant
differences between two groups of oils were also observed in values of DPPH radical
scavenging activity and in color values of L*, a*, b*. In turn, there were no significant
differences in conjugated dienes-trienes content between commercial and home
pressed oils. PCA analysis established a strong correlation between values of chemical
analyses (PV, pAV, Totox, DPPH) and DSC oxidative stability parameters (OIT, Ton).
Keywords: Raspberry seeds
psychochemical properties
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INFLUENCE OF PECTINASE ACTION ON THE PROFILE
OF PHENOLIC COMPOUNDS IN CELERY JUICE
Natalia Szarek, Grażyna Jaworska, Paweł Hanus, Natalia Żurek
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Nutrition Technology, University of Rzeszow, College of Life Sciences,
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The subject of the study was to determine the effect of pectinase from
Rhizopus sp. in the pulp of celery (Apium graveolens L.) on the profile of phenolic
compounds in the juice. Peeled celery pulp was acidified with 80% citric acid to obtain
pH = 4.0 and macerated with an enzyme (10 mg/ 100 g pulp) at 25˚C for 0.5 and 1
hour. From the pulp after enzymatic treatment and with its omission (control samples
kept in the incubator for 0.5 and 1 hour), the juice was pressed and analyzed. Phenolic
compounds were identified using the UPLC-PDA-ESI-MS method. The selected
apigenin and luteolin content was calculated based on a calibration curve for vitexin
and phenolic acids based on standard curves for ferulic acid and caffeic acid.
A total of 20 phenolic compounds were identified in celery juices, including
six phenolic acids and three apigenin and luteolin. The total amount of apigenin in
100 ml of celery juice ranged from 0.42 to 0.51 mg, luteolin from 0.07 to 0.09 mg and
phenolic acids from 5.53 to 14.21 mg. The use of enzymatic treatment of peeled celery
pulp did not significantly affect the content of luteolin, while visible differences were
observed in the content of apigenin and phenolic acids. Maceration of the pulp with
pectinase for 30 minutes had no significant effect on the total content of apigenin.
However, it increased the content of apigenin-6-C-glucoside by 33% compared to the
control sample, with the simultaneous loss of apiin by 18% and acetylated apigeninC-hexoside-O-pentoside by 50%. Extending the incubation time of the enzyme in the
pulp to 1 hour increased the total apigenin content by 17%. A significant increase was
observed in the amount of individual compounds such as apigenin-6-C-glucoside by
33% and apiins by 22%, while the degradation of acetylated apigenin-C-hexoside-Opentoside by 50%.
Applying pectinase to the pulp increased the phenolic acid content of the
juices obtained by an average of 50-57%.
Key words: celery juice, apigenin, luteolin, phenolic compounds
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ANTIRADICAL HERBAL INFUSIONS
WITH CORNELIAN CHERRY (CORNUS MAS L.) BLOSSOMS
Oskar Szczepaniak, Martyna Dokowicz,
Joanna Kobus-Cisowska, Monika Przeor
Department of Gastronomy Sciences and Functional Foods, Faculty of Food
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Poznań, Poland
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Cornelian cherry (Cornus mas L.) leaves used to be applied in Polish folk
medicine as medicinal herb. Currently, usage of this raw material in national food
industry is scarce, while cornelian cherry fruits are paying more and more attention of
the consumers. The aim of this study was to analyse a pro-health potential of infusions
with cornelian cherry blossoms. We analysed concentration of different secondary
metabolites group and antiradical capacity. The presence of Cornus mas enhanced the
antiradical effect due to higher content of phenolics.
The tested infusions would be an interesting novelty on functional foods
market.
Key words: Cornus mas; herbal infusions; functional food
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PHYSIOLOGY OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA EXPOSED TO SUBINHIBITORY CONCENTRATIONS OF POTASSIUM CHLORIDE,
SODIUM LACTATE AND SODIUM CITRATE UNDER CONDITIONS
SIMULATING A FISH-BASED PRODUCT
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The occurrence of microbiological hazards, especially caused by
Pseudomonas aeruginosa strains in seafoods are common. Pseudomonas spp. are one
of the most threatening opportunistic pathogen that induce ulcerative syndrome and
hemorrhagic septicemia. They also lead to food spoilage. A technique that limits the
metabolism, including virulence of P. aeruginosa in seafoods, is the addition of
sodium chloride to the products. However the current trends minimizing the salt
content within the product, again led to an increase in the frequency of isolation of
pseudomonads from seafoods. Taking these factors into considerations,
additional/alternative preservatives maintaining the quality of fish-based products are
needed. To the group of potential preservative agents, that can be implemented in
minimally processing technology of seafoods are potassium chloride and sodium salts
of organic acids, however detailed investigations of their influence on bacterial
foodborne psychrotrophs, especially P. aeruginosa have not been conducted to date.
The present study aimed to elucidate the effect of subinhibitory
concentrations of potassium chloride, sodium lactate and sodium citrate on the
physiology of P. aeruginosa strains. These activities were verified upon in situ
conditions, in which tested agents altered the virulence and proliferation of the cells.
The global P. aeruginosa transcriptome revealed key coding sequencing related to
microbial resistance to antibiotics and spoilage activities of cells.
The results of the work directly indicate that the use potassium chloride,
sodium lactate and sodium citrate along with refrigeration could provide an additional
advantage for controlling the virulence and spoilage activities of P. aeruginosa in fishbased products.
This study was funded by the National Science Centre, Poland (grant number
2020/37/N/NZ9/00250)
Key words: Pseudomonas aeruginosa, RNA-seq, potassium chloride, sodium lactate,
sodium citrate, food spoilage
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Humans have used herbal plants as both food and medicine since prehistoric
times, and various scientific studies have proven that the beneficial effects of those
plants are due to their chemical constituents, particularly polyphenols, which are
currently interesting in food preservation, medicines, cosmetics, and natural
insecticides. Lamium album is a perennial herbaceous plant native to Europe, Western
Asia, and North Africa. It is also known as non-sting nettle or white dead nettle. It
belongs to the Lamiaceae family of plants, which are recognized for producing a wide
range of bioactive compounds with different structures, biological capabilities, and
modes of action. Supercritical CO2 extraction (SC-C02) was used in this study to
extract bioactive chemicals from Lamium album flower (white dead nettle,
Lamiaceae). Extraction was carried out at different temperatures (40, 50, and 60 ◦C)
and pressure (250 bar) with methanol as a co-solvent at a constant flow rate of CO2
and methanol. The antioxidant ability of the obtained extracts was assessed
spectrophotometrically using DPPH, ABTS, and FRAP in vitro antioxidant activity
assays, while the total phenols content was estimated using the Folin– Ciocalteu
technique (TPC). However, phenolic chemicals in the extracts were quantified using
liquid chromatography in conjunction with a photodiode array detector (UPLC-PDA)
and validated using a mass detector (TQD).
The extracts have shown high antioxidant activity; TPC ranged between
234.17 to 650.17 mg GAE/g extract. DPPH scavenging of the extracts was estimated
and obtained EC50 values ranging from 0.12 to 0.37 mg/mL of solution. The ABTS
radical scavenging activity ranged from 43.20 to 44.53 µg TE/g of extract. The FRAP
value was found within the range of 19.48 to 44.74 µmol TE/g of extract. Differences
between extraction conditions were observed and 50 ◦C/250 bar was the most
efficient. Using UPLC/PDA to identify phenolic compounds in the Lamium album
flower extracts, it was discovered that chrysin, pinostrobin, myricetin, and trans-3hydroxycinnamic acid were the major molecules present, which could be responsible
for the high polyphenol content and antioxidant activity. The study revealed that SCCO2 could also be used as an alternate approach for obtaining Lamium album
bioactive components. The presence of numerous bioactive chemicals and high
121

antioxidant activity indicate the potential of this Lamiaceae plant and its application
in a variety of industries, including agriculture, food technology, and pharmacy.
Key words: white dead nettle; polyphenols; bioactive compounds; antioxidant
assays; TPC; DPPH; ABTS; FRAP; supercritical fluid extraction; UPLC/PDA
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EFFECT OF DIFFERENT FERMENTATION CONDITIONS
ON ANTIOXIDANT ACTIVITY, BETA-GLUCAN AND DIETARY
FIBRE IN LACTARIUS DELICIOSUS MUSHROOM
Kavya Venugopal, Emilia Bernaś
University of Agriculture in Krakow
Faculty of Food Technology
e-mail: kavya.venugopal@student.urk.edu.pl
Wild mushrooms have unexplored medicinal and functional properties, which
is attracting a lot of interest in recent days. Lactarius deliciosus is one of the wild
mushrooms consumed for its unique flavour and crispy texture. The presence of
polysaccharides, like L. deliciosus polysaccharides LDG-A and LDG-B, and Bglucans has proven to be a great source of antitumor effects by enhancing apoptosis
and building cell immunity. Mushrooms contain other bioactive compounds, like
terpenoids (sesquiterpenoids), phenols and polyphenols that show antitumor,
antioxidant, antimicrobial and immunomodulatory properties. Antioxidant activity,
beta-glucan and dietary fibre of Lactarius deliciosus mushroom were studied after
lactic acid fermentation. Fresh caps of L. deliciosus were blanched in water or in a
microwave and fermented at 21°C or 26°C until pH ≤4.5 (3 days) and then at 4°C for
the next 14 days with/without addition of probiotic bacteria: Lactobacillus
acidophilus strain LA-5 (Hansen), Lactobacillus plantarum strain SWA016
(Swanson). After fermentation, the pH of all products reached below 4.5. Antioxidant
activity differed between DPPH, ABTS and FRAP methods. But in general,
mushrooms products blanched in water for 30 s and microwave blanched had higher
antioxidant activity compared to that of products blanched in water for 2 min. The
products blanched in water had higher contents of b-glucan compared to products
blanched in microwave. Products blanched in water for 2min had highest content of
dietary fiber compared to the other pretreatments. The type of pretreatment had a
greater impact on the health promoting properties of fermented L.deliciosus than
fermentation temperature or addition of probiotic bacteria.
Key words: Lactarius deliciosus, lactic acid fermentation, probiotic, beta glucan,
dietary fiber, antioxidant
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EFFECT OF HIGH PRESSURE PROCESSING ON THE SURVIVAL
OF LACTOCOCCUS STRAINS FROM COMMERCIAL
STARTER CULTURES
Urszula Zarzecka, Anna Zadernowska, Wioleta Chajęcka-Wierzchowska
Department of Industrial and Food Microbiology, Faculty of Food Science,
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
e-mail: urszula.zarzecka@uwm.edu.pl
Lactococci are lactic acid bacteria which are widely used in the form of starter
cultures to obtain a wide range of food products, mainly in dairy industry in cheese
and butter production. Isolates of L. lactis subsp. lactis are fast acidifiers, while
isolates of L. lactis subsp. cremoris are often favored as defined starters because they
tend to cause less bitterness. In order to produce food on an industrial scale, it must
undergo preservation processes. High pressure processing (HPP) is a relatively new
method of non-thermal preservation of food using pressure in the range of 300-600
MPa for 30 seconds to several minutes. Currently, it is increasingly used as a method
of food preservation, because unlike thermal methods, it does not cause changes in
other food properties.
It is important not to definitely eliminate microorganisms intentionally
introduced into the food during the preservation processes. The tolerance of other
lactic acid bacteria, mainly Lactobacillus, to high pressure is well known, but there is
still little information about the survival rate of Lactococcus in response to applied
high pressures. Therefore, the aim of this study was to determine the survival rate of
lactococci from commercial starter cultures to the high-pressure treatment depending
on the pressure value and the duration of the process. The obtained results indicate
that the survival of the isolates on high pressure treatment is different for individual
strains. It is important information in the context of food production and its
preservation using the HPP method. This suggests that the tolerance of the strains
intentionally introduced into the food to the parameters of the high pressure treatment
used for food preservation should be checked individually. This will ensure process
optimization and allow to obtain a product of the highest possible quality.
This research was funded in whole by National Science Centre (Poland), Grant
number: 2021/41/N/NZ9/00675.
Key words: high-pressure processing, Lactococcus sp., starter cultures
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POLYPHENOL PROFILE OF SIX SPECIES OF HAWTHORN
(Crataegus L.)
Natalia Żurek, Marcin Lewicki, Natalia Szarek,
Aleksandra Kępska, Ireneusz Kapusta
Department of Food Technology and Human Nutrition, Institute of Food and
Nutrition Technology, University of Rzeszow, College of Life Sciences,35-601
Rzeszow, Poland
e-mail: nzurek@ur.edu.pl
Many studies have shown that the health-promoting properties of many plant
materials, including antioxidant, anti-inflammatory and anti-cancer properties,
depend mainly on the content of polyphenols. Polyphenols are among the most
important groups of secondary metabolites. Hawthorn (Crataegus L.) is considered to
be one of the best known sources of polyphenols, which in turn are powerful
antioxidant compounds found in plants. Due to the complexity of the hawthorn species
found in Poland, the profile of polyphenolic compounds of this plant has not yet been
fully understood. Therefore, the aim of the study was to determine the polyphenol
profile of fruits, flowers and leaves of six species of hawthorn, i.e. C. monogyna (C1),
C. rhipidophylla (C2), C. x subsphaericea (C3), C. laevigata x rhipidophylla x
monogyns (C4), C. x macrocarpa (C5) and C. laevigata (C6). An ultra-efficient liquid
chromatograph (UPLC-PDA-MS / MS) was used for the analyzes. In total, 37
compounds were detected in the morphological parts of the studied Crataegus species:
29 compounds in berries, 14 in leaves and 13 in flowers. Of all the compounds, four
belonged to the anthocyanin category, six to flavan-3-ols, five to hydrolyzed tannins,
nine to phenolic acids, and 13 to flavonols. The highest content of polyphenolic
compounds was found in berries, the estimated value of which ranged from 8980.77
(in C1) to 14038.21 (in C4) mg/100 g dry weight (d.m.). In turn, the total content of
polyphenolic compounds in flowers and leaves was about two times lower and ranged
from 3028.82 to 7718.00 mg/100 g d.m. and from 3963.15 to 6263.56 mg/100 g d.m.
for C2 and C1 and C3 and C1, respectively.
Key words: Crataegus L., phenolic compounds, UPL
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