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Wstęp
Podstawową troską człowieka, od zarania dziejów po czasy współczesne, był problem
zdobycia żywności, dopiero potem zabiegano o jej jakość. W społeczeństwach, w których
zdobycie żywności nie stanowi problemu, pojawia się dążenie do posiadania takich
produktów, które spełniają wyrafinowane potrzeby konsumentów. Konsumenci w krajach
wysokorozwiniętych, w tym w Polsce, kontrolują swoją dietę, a w związku z tym zwracają
coraz większą uwagę na prozdrowotną ofertę przemysłu żywnościowego. Produkty rolnictwa
ekologicznego stanowią jednak nadal margines w przetwórstwie żywności, dlatego tak istotne
są innowacyjne rozwiązania w celu poprawy cech i parametrów sensorycznych produktów
ekologicznych, z uwzględnieniem zachowania składników odżywczych otrzymanych
produktów. Żywność ma być smaczna, bezwzględnie bezpieczna zdrowotnie, o odpowiedniej
jakości, a także może powinna spełniać jeszcze inne funkcje? W tym właśnie kierunku
podążają naukowcy, technolodzy, żywieniowcy - czy można wytworzyć produkty, które obok
funkcji żywieniowych będą spełniały także inne, przede wszystkim zdrowotne zadania. W ten
sposób narodziło się pojęcie i powstają produkty, które zaliczane są do grupy o nazwie
żywność funkcjonalna.
Zgodnie z porozumieniem zawartym w krajach Unii Europejskiej: „Żywność może
być uznana za funkcjonalną, jeśli udowodniono jej korzystny wpływ na jedną lub więcej
funkcji organizmu ponad efekt odżywczy, który to wpływ polega na poprawie stanu zdrowia
oraz samopoczucia i/lub zmniejszeniu ryzyka chorób. Żywność funkcjonalna musi
przypominać postacią żywność konwencjonalną i wykazywać korzystne oddziaływanie w
ilościach, które oczekuje się, że będą normalnie spożywane z dietą - nie są to tabletki ani
kapsułki, ale część składowa prawidłowej diety” (Scientific concept, 1999).
Podwyższona jakość zdrowotna żywności funkcjonalnej wynika głównie z obecności
w jej składzie substancji bioaktywnych, wpływających na pożądany przebieg przemian
metabolicznych i z optymalnej fizjologicznie proporcji poszczególnych składników. Badania
nad bioaktywnymi czynnikami zawartymi w żywności i ich wpływem na zdrowie człowieka
prowadzone są od kilkudziesięciu lat, a ich liczba jest bardzo duża. Koncepcja produkcji
żywności posiadającej w swoim składzie, oprócz podstawowych składników odżywczych,
również związki o działaniu korzystnym na zdrowie człowieka, narodziła się w Japonii na
początku lat 80. XX w., a następnie rozwinęła się w Stanach Zjednoczonych i Europie.
Żywność, która zawiera bioaktywne składniki określa się obecnie mianem żywności
funkcjonalnej. Jej definicja ustalona przez organizację Functional Food Science in Europe
(FUFOSE) brzmi: „Żywność może być uznawana za funkcjonalną, jeżeli udowodniono jej
korzystny wpływ na jedną lub kilka funkcji organizmu ponad efekt odżywczy, a jej działanie
prozdrowotne powinno być udokumentowane badaniami naukowymi”. Działanie żywności
funkcjonalnej polega na poprawie stanu zdrowia oraz samopoczucia i/lub zmniejszenia
ryzyka wystąpienia chorób. Tego typu żywność musi przypominać tradycyjną i wykazywać
korzystne oddziaływanie w ilościach, które oczekuje się, że będą normalnie spożywane
z dietą. Nie mogą to być tabletki, proszki, saszetki itp. Definicja ta została ogólnie przyjęta
i jest cytowana w wielu publikacjach (Kubiński 2010). Z definicji tej wynika, że za żywność
funkcjonalną można uznać taką, która ma wprowadzone składniki o znanych właściwościach
fizjologicznych, wykazuje działanie profilaktyczne, ale nie ma właściwości leczniczych.
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Według Europejskiego Konsensusu Naukowej Koncepcji Żywności Funkcjonalnej musi ona
wykazywać następujące właściwości: – pozostaje żywnością konwencjonalną, a więc należą
do niej produkty spożywcze przeznaczone do ogólnego, codziennego stosowania i jest częścią
normalnej diety, – oprócz naturalnych składników ma zawierać zwiększone stężenie
składnika aktywnego, który nie jest zawarty w danym środku spożywczym lub posiada go on
tylko w nieznacznej ilości, – działanie na stan zdrowotny organizmu ponad efekt żywieniowy
musi być naukowo udowodnione i wynikać ze spożycia takiej żywności w ilościach
określanych dla danego środka spożywczego, – ma mieć odpowiednie oświadczenia
żywieniowe i zdrowotne oparte na badaniach naukowych z zastosowaniem odpowiednich
wskaźników, charakterystycznych dla określonego typu przemian metabolicznych (Kubiński
2010).
Zastosowanie biologicznie aktywnych substancji w żywieniu i profilaktyce chorób
budzi także zainteresowanie przemysłu spożywczego. Powiększający się asortyment
produktów zaliczanych do żywności funkcjonalnej stwarza szansę świadomego kształtowania
diety w aspekcie szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej.
Zmiany stylu życia, wydłużone godziny pracy i zmiany funkcjonowania rodzin
wpłynęły na zmianę zwyczajów żywieniowych, zmieniając godziny posiłków i ich liczbę w
ciągu dnia. Często pełne posiłki są zastępowane przekąskami, którymi są np. batony.
Żywność znana na świecie jako „meal replacement” obejmuje zamienniki
pełnowartościowego posiłku w postaci batonu, proszku do sporządzenia napoju czy zupy i
jest prężnie rozwijającym się segmentem rynku żywnościowego. Szacuje się, że światowy
rynek takich produktów będzie wart $12B w 2020 r. Produkty typu „meal replacement”
powinny zapewnić 100% zalecanego dziennego spożycia dla co najmniej 12 niezbędnych
witamin i minerałów, 8 do 10 g białka i około 300 kalorii na porcję.
Jedną z coraz szybciej rozwijających się grup produktów są batony wysokobiałkowe.
Produkty te zawierają więcej białek (powyżej 20 g białka na porcję) i błonnika, mają niską
zawartość węglowodanów i sodu, zawierają także witaminy, substancje mineralne i
przeciwutleniacze. Batony proteinowe dedykowane są szczególnie świadomym
konsumentom, aktywnym fizycznie, dbającym o zdrowie, odchudzającym się czy
kontrolującym
wagę.
Przykładem
prac
dotyczących otrzymywania batonów
wysokobiałkowych jest publikacja Loveday i wsp. (2010).
Batony te są produkowane z dużą zawartością owoców wnoszących różnorodne
substancje biologicznie aktywne. Batony owocowe są skoncentrowanym produktem
żywnościowym o wysokiej wartości odżywczej. W porównaniu do świeżych owoców maję
jeszcze tę zaletę, że ich termin przydatności do spożycia jest znacznie dłuższy.
Przy produkcji batonów często wykorzystuje się owoce wnoszące cukry, dzięki czemu
nie stosuje się dodatku sacharozy. Parn i wsp. (2015) wykorzystali do tego celu pastę
daktylową i otrzymali batony bez dodatku sacharozy, ale także bez dodatku surowców
białkowych. Inne prace dotyczyły z kolei batonów wysokobłonnikowych lub z innymi
dodatkami, które stanowią zamienniki batonów wysokoenergetycznych.
W roku 2017 zespół projektowy opracował skład i technologię wytwarzania produktów
wysokobiałkowych w postaci batonu, z przeznaczeniem dla osób aktywnych fizycznie i
dbających o zdrowie, z wykorzystaniem surowców ekologicznych tj. koncentratu białek
serwatkowych, prebiotyku inuliny i dodatków prozdrowotnych (suszone i liofilizowane
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owoce i orzechy). W dostępnej literaturze nie spotkano prac badawczych łączących zalety
batonów wysokobiałkowych i owocowych. W tym kontekście opracowana w ramach zadania
technologia jest innowacyjna.
Jako źródło białka zastosowano koncentrat białek serwatkowych ze względu na jego
wysoką wartość odżywczą, wynikającą z obecności w serwatce cennych żywieniowo
składników, a przede wszystkim białek serwatkowych. Skład chemiczny serwatki zależny jest
między innymi od właściwości i pochodzenia przetwarzanego mleka, procesów
technologicznych zastosowanych do jego przerobu, a także od sposobu obróbki serwatki oraz
od przemian biochemicznych jakie zaszły w serwatce w czasie procesu. Istotnym czynnikiem
mającym wpływ na obecność poszczególnych składników w serwatce jest również rasa krów,
od których pochodzi mleko (Król i wsp., 2011). Serwatka jest cennym źródłem białek
serwatkowych, które cechują się wysoką zawartością aminokwasów siarkowych oraz lizyny i
tryptofanu. Do najważniejszych białek serwatkowych zalicza się β-laktoglobuliny, αlaktoalbuminy, immunoglobuliny, krowią albuminę serum (BSA) oraz laktoferyny.
Biologiczne funkcje białek mleka związane są z wielkością i kształtem ich molekuł.
Stwierdzono na przykład, białka serwatkowe oraz ich bioaktywne fragmenty mogą mieć
istotny wpływ na regulację ciśnienia tętniczego krwi, eliminują czynniki wywołujące choroby
sercowo-naczyniowe poprzez redukcję stężenia cholesterolu całkowitego, frakcji LDL oraz
triacylogliceroli, niektóre peptydy otrzymywane z serwatki są odpowiedzialne za
unieczynnienie enzymu ACE przyczyniającego się do powstawania nadciśnienia, a także za
hamowanie procesu agregacji trombocytów. Wykazano także, że białka serwatkowe biorą
udział w chemicznym indukowaniu apoptozy w komórkach nowotworowych oraz wykazują
pozytywny wpływ w profilaktyce antynowotworowej piersi i jelit. Ponadto stwierdzono, że są
skuteczne w neutralizowaniu niektórych efektów toksycznych wywołanych przez aflatoksyny.
Inne badania wykazały, że suplementacja białek serwatkowych ma pozytywny wpływ na
glikemię po posiłkową, a także zmniejsza ryzyko cukrzycy u osób otyłych, ponadto wykazują
prozdrowotne działanie na organizm człowieka z tego względu, że przyczyniają się do
wzrostu bakterii probiotycznych np. w napojach fermentowanych (Car i wsp. 2014; Fluegel i
wsp. 2010; Glibowski 2004; Madureira i wsp. 2010; McGregor i Poppitt 2014; Skrzypczak i
Gustaw 2012).
We wnioskach z badań (Sprawozdanie, 2017) stwierdzono, że surowce ekologiczne
pochodzenia zwierzęcego (koncentrat białek serwatkowych) i roślinnego (płatki zbożowe,
olej kokosowy, orzechy, owoce suszone, inulina i czekolada) mogą być zastosowane do
produkcji innowacyjnych, wysokobiałkowych, prozdrowotnych produktów typu baton.
Zaprojektowane produkty stanowią szybką przekąskę przed lub po wysiłku fizycznym lub
jako zamiennik posiłku typu drugie śniadanie lub podwieczorek. Zaprojektowane wyroby, ze
względu na skład i wartość odżywczą, mogą być zastosowane w racjonalnym żywieniu
dzieci, młodzieży i osób dorosłych aktywnych fizycznie, dbających o zdrowie. Opracowana
technologia produkcji wysokobiałkowych, prozdrowotnych batonów może znaleźć
zastosowanie w małych i średnich zakładach przetwórstwa surowców ekologicznych.
W badaniach własnych stwierdzono obecność przetrwalnikujących bakterii Bacillus
cereus w wybranych próbach batonów wysokobiałkowych. Z jednej strony rozwój bakterii
może pogarszać jakość produktów, z drugiej świadczy o konieczności monitorowania jakości
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mikrobiologicznej surowców. W czasie przechowywania roślinnych surowców ekologicznych
stwierdzono także obecność i rozwój szkodników magazynowych tj. moli spożywczych.
Fakty te decydują o kierunku i celu dalszych badań. Konieczne jest określenie
możliwego terminu przydatności do spożycia z punktu widzenia jakości, a przede wszystkim
bezpieczeństwa batonów. Badania i wdrożenia przeprowadzone w roku 2018 stanowią
kontynuację tych prac badawczych.
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Cel badań
Celem zadania była poprawa cech (ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo
zdrowotne) oraz parametrów sensorycznych wysokobiałkowych batonów ekologicznych,
wyprodukowanych w warunkach przemysłowych, z uwzględnieniem zachowania składników
odżywczych produktów.
Zakres badań
Badania zostały podzielona na 3 wzajemnie powiązane zadania badawcze:
Zadanie 1. Ocena jakości surowców ekologicznych wykorzystywanych w produkcji
innowacyjnych batonów wysokobiałkowych
a)
Ocena jakości mikrobiologicznej surowców (określenie ogólnej liczby
drobnoustrojów, liczby drożdży i pleśni, liczby Enetrobacteriaceae, a także
obecności bakterii potencjalnie chorobotwórczych: Bacillus cereus, Staphylococcus
aureus, Salmonella, Listeria, E. coli)
b)
Ocena jakości sensorycznej surowców
c)
Ocena wizualna w kierunku obecności szkodników
d)
Ocena wybranych parametrów fizyko-chemicznych prozdrowotnych składników
(określenie właściwości antyoksydacyjnych składników roślinnych, zawartości
aminokwasów egzogennych w koncentracie białka serwatkowego)
Zadanie 2. Optymalizacja wybranych receptur zaprojektowanego wyrobu
a)
Optymalizacja procesu produkcji pod kątem zmiany skali z półtechnicznej na
przemysłową
b)
Produkcja trzech wybranych wariantów produktu w warunkach przemysłowych.
Zadanie 3. Badania przechowalnicze gotowych batonów w celu określenia daty
przydatności do spożycia
a)
Ocena jakości w tym bezpieczeństwa wyrobów podczas przechowywania:
•
ocena zmian jakości mikrobiologicznej,
•
ocena obecności szkodników,
•
obecność wybranych amin biogennych,
•
obecność wybranych mykotoksyn.
b)

c)

Ocena wartości prozdrowotnej wyrobów podczas przechowywania:
•
ocena właściwości antyoksydacyjnych,
•
ocena składu i wartości odżywczej,
•
określenie profilu aminokwasowego.
Ocena tekstury i cech sensorycznych wyrobów podczas przechowywania:
•
analiza profilowa tekstury (TPA) - twardość, sprężystość, spoistość i żujność,
•
określenie zmian aktywności wody i wodochłonności,
•
określenie zmian barwy,
•
określenie zmian jakości sensorycznej metodą QDA.
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Wyniki
Zadanie
1.
Ocena
jakości
surowców
ekologicznych
w produkcji innowacyjnych batonów wysokobiałkowych

wykorzystywanych

a) Ocena jakości mikrobiologicznej surowców (określenie ogólnej liczby
drobnoustrojów, liczby drożdży i pleśni, liczby Enetrobacteriaceae, a także
obecności
bakterii
potencjalnie
chorobotwórczych:
Bacillus
cereus,
Staphylococcus aureus, Salmonella, Listeria, E. coli)
Metody badań
W badaniach mikrobiologicznych zastosowano następujące podłoża mikrobiologiczne i
metodykę badań:
 OLD – agar odżywczy - w celu określenia ogólnej liczby drobnoustrojów, zgodnie z normą
PN-EN ISO 4833:2004 - Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania
liczby drobnoustrojów. Metoda płytkowa w temperaturze 30°C.
 ENT – MacConkey agar - w celu określenia liczby pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae
zgodnie z normą PN-ISO 21528-2:2005 - Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna
metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae.
 TBX – agar TBX - – w celu określenia liczby bakterii Escherichia coli zgodnie z normą
PN-ISO 16649-1:2004 – Horyzontalna metoda oznaczania liczby β-glukuronidazododatnich Escherichia coli.
 DiP – agar z chloramfenikolem - w celu określenia liczby drożdży i pleśni zgodnie z
normą PN-ISO 21527:2009 - Mikrobiologia żywności i pasz - Horyzontalna metoda
oznaczania liczby drożdży i pleśni - Część 1: Metoda liczenia kolonii w produktach o
aktywności wody wyższej niż 0,95.
 SALM – agar BGA - w celu określenia obecności bakterii Salmonella zgodnie z normą
PN-EN ISO 6579 - Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania
Salmonella spp.
 BAC – agar PEMBA -w celu określenia obecności bakterii Bacillus cereus zgodnie z PNEN ISO 21871:2007 - Horyzontalna metoda oznaczania małych liczb przypuszczalnych
Bacillus cereus.
 LIST – agar ALOA – agar Listeriaacc to Ottaviani and Agosti – w celu określenia
Listeriasp.zgodnie z normą PN-EN ISO 11290-1:2017-07 -Mikrobiologia łańcucha
żywnościowego - Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria
monocytogenesi innych Listeriaspp. - Część 1 i 2: Metoda oznaczania i wykrywania.
 SA – agar Baird-Parkera (BP) – w celu określenia obecności bakterii St. aureus zgodnie z
PN-EN ISO 6888-1:2001 - Mikrobiologia żywności i pasz - Horyzontalna metoda
oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych
gatunków) - Część 1: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera.
Badania wykonano w 3 powtórzeniach.
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Wyniki badań
Wyniki badań mikrobiologicznych surowców zamieszczono w tabeli 1
Tabela 1. Jakość mikrobiologiczna surowców pochodzenia
wykorzystanych w produkcji batonów wysokobiałkowych
Oznaczenie
OLD
ENT
TBX
DiP SALM BAC
Surowiec
Liczba komórek bakterii [log jtk/g]
obecny
1,85
nb
1,20
nb
1,54

ekologicznego

LIST

SA

nb

nb

Wiórki kokosowe

2,49

Płatki owsiane

1,74

1,18

nb

1,80

nb

nb

nb

nb

Pestki dyni

3,60

2,11

nb

2,10

nb

nb

nb

obecny

Płatki orkiszowe

1,60

2,92

nb

2,10

obecny

obecny
1,0

nb

obecny
1,41

Suszone daktyle

1,72

1,33

nb

1,04

nb

nb

nb

nb

Suszone śliwki

1,20

1,0

nb

1,35

nb

Suszone morele

2,14

1,0

nb

2,29

nb

Miód

1,84

<1,0

nb

<1,0

nb

nb

nb

nb

Białko serwatkowe

<1,0

<1,0

nb

1,48

nb

nb

nb

nb

Olej kokosowy

1,93

< 1,0

nb

1,40

nb

nb

nb

nb

Olej słonecznikowy

<1,0

<1,0

nb

1,18

nb

nb

nb

nb

Inulina

1,0

<1,0

nb

1,41

nb

nb

nb

nb

Maliny
liofilizowane

1,40

<1,0

nb

1,42

nb

nb

nb

nb

Suszone wiśnie

1,54

<1,0

nb

1,48

nb

nb

nb

nb

obecny
1,64
obecny
2,02

nb
nb

obecny
1,30
obecny
1,15

Czekolada gorzka
1,29
<1,0
nb
1,66
nb
nb
nb
nb
Objaśnienia: OLD – ogólna liczba drobnoustrojów; ENT – liczba bakterii z rodziny
Enterobacteriaceae; TBX – liczba bakterii E. coli; DiP – liczba drożdży i pleśni; SALM –
liczba bakterii Salmonella sp.; BAC – liczba bakterii Bacillus sp.; LIST – liczba bakterii
Listeria sp.; SA – liczba bakterii St. aureus.
nb – nieobecne
* - obecność bakterii 10g produktu
Jakość mikrobiologiczna przebadanych surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
była dobra. Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych była niska, w niektórych surowcach
stwierdzono jednak wyższą obecność Enterobacteriaceae, a we wszystkich próbach drożdże i
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pleśnie w liczbie do ponad 2 log jtk/g. Tylko w jednym przypadku stwierdzono obecność
pałeczek Salmonella (płatki orkiszowe), w czterech obecność przetrwalników Bacillus sp.
(wiórki kokosowe, płatki orkiszowe, suszone śliwki i suszone morele) i w czterech obecność
St. aureus (pestki dyni, płatki orkiszowe, suszone śliwki i suszone morele). Najgorszą
jakością mikrobiologiczną charakteryzowały się płatki orkiszowe.

b) Ocena jakości sensorycznej surowców
Metody badań
Ocena towaroznawcza na podstawie zgodności z:
 PN-R-75379:1997, Pestki dyni
 PN-ISO 6755:2004, Wiśnie suszone. Wymagania.
 PN-A-77608:1997, Produkty owocowe. Jabłka, gruszki, wiśnie suszone.
 PN-A-88 111, Wyroby cukiernicze. Wyroby czekoladowane
 PN-A-88 032:1998, Wyroby cukiernicze. Badania organoleptyczne
 PN-A-86908: 2000, Rafinowane oleje roślinne. Oleje i tłuszcze roślinne oraz
zwierzęce.
 PN-A-77626:1988, Miód pszczeli.
 PN-A-75201:1997, Produkty owocowe. Śliwki suszone.
 BN-82 8099-10: 1983, Półprodukty cukiernicze. Wiórki kokosowe.
 PN-82/A-74037 Przetwory zbożowe. Płatki owsiane.
 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie
katalogu materiałów paszowych
Wyniki badań
Wynik oceny jakości sensorycznej i towaroznawczej zamieszczono w tabeli 2.
Tabela 2 Jakość sensoryczna i ocena towaroznawcza badanych surowców
Nazwa surowca
Wymagania
1. Wiórki
Spełnione tzw. wymagania minimalne związane z jakością
kokosowe
sensoryczną (brak klas jakości zgodnie z normą BN-82 8099-10):
 Postać (wiórki sypkie, o stopniu rozdrobnienia jednakowym
dla całej partii, bez trwałych zlepieńców)
 Barwa (biała z odcieniem lekko kremowym),
 Smak i zapach (charakterystyczny dla wiórków kokosowych,
zapach obcy niewyczuwalny)
2. Pestki dyni
Spełnione tzw. wymagania minimalne związane z jakością
sensoryczną (brak klas jakości zgodnie z normą PN-R-75379):
 Całe, bez uszkodzeń, suche,
 Zdrowe, bez pleśni, gnicia, bez pozostałości miąższu,
 Czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń
i szkodników,
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Nazwa surowca

3. Śliwki
suszone

4. Wiśnie
suszone

5. Morele
suszone

6. Daktyle

Wymagania
 Bez obcych posmaków i zapachów.
Dodatkowo :
 Dobrze wykształcone i pełne,
 O smaku właściwym dla wysuszonych nasion, nieprzypalone
i niezjełczałe,
 O barwie łupiny od białej do kremowej,
 O barwie jądra od jasnozielonej do oliwkowej
 W jednostkowym opakowaniu, jednolitej. Tego samego
pochodzenia, o zbliżonej barwie i wielkości
Spełnione wymagania normy PN-A-75201, dotyczące następujących
wyróżników jakości sensorycznej:
 Wygląd zewnętrzny (duże, śliwki suszone bez pestek, klasa
I)
 Brak nietypowej barwy i konsystencji
 Brak zaobserwowanych pęknięć na końcach sztuk,
 Brak oznak zafermentowania, ciał obcych, nadgnicia,
zapleśnienia, porażenia przez owady i roztocza,
 Brak uszkodzeń skórki lub miąższu, stwardnienia,
przypalenia i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki.
Spełnione wymagania normy PN-ISO 6755, dotyczące
następujących wyróżników jakości sensorycznej:
 Smak i zapach charakterystyczny dla odmiany,
 Owoce bez obcego smaku i zapachu (jełczenie i stęchłość),
 Wolne od pleśni, żywych owadów, szkodników
zwierzęcych, martwych owadów i ich fragmentów lub
zanieczyszczeń spowodowanych gryzoniami i dobrze
widocznych ,
 Klasa I (brak w opakowaniu jednostkowym, suszonych
owoców zepsutych czy innego gatunku)
Spełnione wymagania normy PN-A-77 608, dotyczące
następujących wyróżników jakości sensorycznej:
 Konsystencja (owoce elastyczne, nie zlepiające się przy
uścisku),
 Smak i zapach (charakterystyczny dla owoców danego
gatunku, bez obcych smaków i posmaków,
 Bez obecności owoców robaczywych,
 Bez brak obecności szkodników z magazynowania i
objawów zepsucia.
Spełnione wymagania normy PN-A-77 608, dotyczące
następujących wyróżników jakości sensorycznej:
•
Konsystencja (owoce elastyczne, nie zlepiające się przy
uścisku),
•
Smak i zapach (charakterystyczny dla owoców danego
gatunku, bez obcych smaków i posmaków,
•
Bez obecności owoców robaczywych,
•
Bez brak obecności szkodników z magazynowania i
objawów zepsucia.
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Nazwa surowca
7. Płatki owsiane

Wymagania
Spełnione tzw. wymagania jakościowe zgodne z normą PN-82/A74037) w zakresie;
 smaku, struktury (wielkość i grubość płatków) i konsystencji
(zawartość mączki).
8. Płatki
Spełnione tzw. wymagania jakościowe zgodne z normą PN-82/Aorkiszowe
74037)w zakresie;
 smaku, struktury (wielkość i grubość płatków) i
konsystencji.
9. Maliny
Postać: Drobny grys , malina liofilizowana w całości,
liofilizowane
dopuszcza się zlepienia rozpadające się przy
nacisku
Konsystencja: Właściwa dla owoców poddanych procesowi
liofilizacji, przy nacisku nie zlepiająca się
Barwa: Charakterystyczna dla użytych owoców poddanych
procesowi liofilizacji
Smak i zapach: Charakterystyczny dla użytych owoców poddanych
procesowi liofilizacji; bez posmaków
i zapachów obcych
10. Miód
Miód wielokwiatowy, nektarowy (NK), wytwarzany z nektaru
roślin, wydzielanego z nektarników kwiatowych. Spełnione
wymagania normy PN-A-77626:1988 w zakresie jakości
sensorycznej:
Barwa (przed skrystalizowaniem herbaciana)
Konsystencja ( ciecz gąbczasta)
Zapach (silny, intensywny, podobny do wosku pszczelego)
Smak (słodki , łagodny)
11. Białko
Spełnione wymagania normy PN-ISO-22 935:2 , dotyczące
serwatkowe
następujących wyróżników jakości sensorycznej:
 Kremowa jednolita barwa,
 Konsystencja piaszczysta, gładka, bez widzialnych grudek
 Brak ciał obcych, szkodników
12. Olej
Spełnione wymagania normy PN-A-86 908 dotyczące
słonecznikowy następujących wyróżników jakościowych:
 Bardzo dobra smakowitość,
 Klarowność oleju przechowywanego przez 24h w temp.
20°C±2°C (klarowny, przejrzysty, bez osadu) w świetle
przechodzącym przez warstwę oleju
 Barwa jasnożółta
13. Inulina
Biały proszek, bez obcych zapachów i posmaku (Rozp. UE 68/2013)
14. Czekolada
Spełnione wymagania normy PN-A-88111 oraz PN-A-88032,
dotyczące następujących wyróżników jakości sensorycznej:
 Barwa brązowa,
 Konsystencja jednolita i twarda,
 Przełom matowy, jednorodny,
 Właściwa smakowitość dla czekolady deserowej, bez obcego
posmaku i zapachu.
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Stwierdzono, że jakość sensoryczna i towaroznawcza surowców była dobra, zgodna z
normami.

c) Ocena wizualna w kierunku obecności szkodników
Metody badań
Ocena obecności szkodników magazynowych polegała na inspekcji opakowań surowców
bezpośrednio po zakupie i w czasie przechowywania. Sprawdzono, czy opakowanie jest
nieuszkodzone. Poszukiwano szkodników, fragmentów ich ciała, odchodów, oprzędu i innych
śladów obecności. Po pierwszej inspekcji, opakowania surowców umieszczono w szczelnym
pojemniku. W miejscu składowania umieszczono pułapki lepowe. Prowadzono obserwacje
obecności szkodników po 1, 2 i 3 miesiącu przechowywania.
Wyniki badań
Podczas przeprowadzonej inspekcji nie stwierdzono uszkodzeń opakowań, w których
znajdowały się badane surowce. Badane produkty nie zawierały żywych szkodników,
fragmentów ich ciał i innych śladów obecności.
Podczas przechowywania nie stwierdzono jakichkolwiek śladów obecności szkodników
w badanych produktach.
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji można stwierdzić, że badane produkty nie
były zasiedlone przez szkodniki.
d) Ocena wybranych parametrów fizyko-chemicznych prozdrowotnych składników
(określenie właściwości antyoksydacyjnych składników roślinnych, zawartości
aminokwasów egzogennych w koncentracie białka serwatkowego)
Metody badań
Właściwości antyoksydacyjne składników roślinnych
Aktywność antyoksydacyjną oznaczano według zmodyfikowanej metody BrandaWiliamsa i wsp. (1995) z użyciem syntetycznego rodnika DPPH (1,1-difenylo-2pikrylohydrazyl, Sigma Aldrich). Ekstrakty sporządzano zalewając 25 g rozdrobnionych prób
batonów, 100 ml etanolu. Ekstrahowano z wytrząsaniem przez 20 godzin, następnie
filtrowano. Absorbancję roztworów mierzono przy długości fali = 517 nm. Roztwór DPPH
przygotowano, rozpuszczając 0,012 g DPPH (M = 394.32 g/mol) w 100 cm3 etanolu. Roztwór
przechowywano w ciemności. Kalibrację spektrofotometru przeprowadzono, używając
etanolu. Absorbancję A0 mierzono dodając do 0,2 cm3 roztworu DPPH, 0,8 cm3 etanolu.
Próba badana zawierała 0,2 cm3 roztworu DPPH i 0,6 cm3 etanolu i 0,2 cm3 badanego
ekstraktu. Po czasie 5 i 30 minut od zainicjowania reakcji mierzono absorbancję (A). Każdy
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pomiar wykonano trzykrotnie i obliczono średnią wartość absorbancji (Ar) dla danego
roztworu.
Zdolność badanego antyoksydantu do przeciwdziałania reakcji utleniania obliczano ze wzoru:
% inhibicji DPPH = 100 (A0 – Ar)/A0
Aktywność antyoksydacyjną z użyciem katoonorodnika ABTS•+ (kwas 2’2-azynobis-3etylobenzotiazolin-6-sulfonowy, Sigma Aldrich) wykonano przy użyciu metody Re i wsp.
(1999). Zmiany stężenia kationorodników ABTS•+ określano spektrofotometrycznie po 6
minutowej inkubacji z badanymi
ekstraktami.
Związki o właściwościach
przeciwutleniających zawarte w tych ekstraktach redukowały stężenia kationorodników
ABTS•+, które były mierzone jako spadek absorbancji roztworu przy długości fali 734 nm.
Zdolność ekstraktów do przeciwdziałania reakcji utleniania obliczano ze wzoru:
% inhibicji ABTS = 100 (A0 – Aw)/A0
gdzie

A0 – absorbancja wyjściowa roztworu kationorodnika ABTS•+,
Aw – absorbancja właściwa roztworu kationorodnika ABTS•+, po inkubacji 6 minut z
ekstraktami, pomniejszoną o absorbancję samych ekstraktów

Zawartość aminokwasów egzogennych w koncentracie białka serwatkowego
Zawartość białka ogółem oznaczono zgodnie z PB-116 wyd. II z dn. 30.06.2014.
Profil aminokwasowy określono zgodnie PB-53/HPLC wyd. II z dn. 30.12.2008.

Wyniki badań
Wyniki badań aktywności antyoksydacyjnej zamieszczono w tabeli 3.
Stwierdzono, że wszystkie przebadane ekstrakty surowców roślinnych wykazały
zdolność do dezaktywacji rodników DPPH•. Najwyższą zdolnością zmiatania wolnych
rodników DPPH• charakteryzowały się suszone wiśnie, czekolada, daktyle i płatki owsiane.
Najwyższą zdolność badanych ekstraktów do dezaktywacji kationorodników ABTS•+
stwierdzono w przypadku płatków owsianych, płatków orkiszowych, śliwek i moreli
suszonych, daktyli, malin liofilizowanych i wiśni suszonych, a także czekolady.
Aktywność antyoksydacyjna surowców roślinnych związana jest z wysoką
zawartością witamin, a także innych aktywnych biologicznie składników. Do najważniejszych
należą antyoksydanty, chroniące przed reakcjami z udziałem już utworzonych wolnych
rodników, to m.in. antyoksydanty hydrofilowe: glutation i witamina C, antyoksydanty
hydrofobowe: witamina E, karotenoidy, ksantofile i zredukowany koenzym Q10 oraz
antocyjaniny, flawonoidy, fitoestrogeny (Zych i Krzepiłko, 2010).
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Tabela 3 Aktywność antyoksydacyjna ekologicznych surowców użytych w produkcji
batonów
Aktywność
Aktywność
Nazwa surowca
antyoksydacyjna
antyoksydacyjna
[%] inhibicji DPPH
[%] inhibicji ABTS
1. Pestki z dyni
28,5
63,9
2. Wiórki kokosowe
44,8
43,2
3. Płatki owsiane
87,3
96,6
4. Płatki orkiszowe
59,3
97,1
5. Śliwki suszone
33,7
98,1
6. Morele suszone
25,6
98,4
7. Daktyle
88,1
98,9
8. Maliny liofilizowane
53,0
69,9
9. Wiśnie suszone
97,6
98,4
10. Czekolada
88,4
92,6
11. Olej słonecznikowy
82,5
49,2
12. Olej kokosowy
32,5
40,4
13. Białko serwatkowe
20,6
43,3
14. Inulina
40,1
62,0
15. Miód
70,9
88,9
Wyniki badań zawartości aminokwasów egzogennych w koncentracie białka
serwatkowego zamieszczono w tabeli nr 4.
Tabela 4. Profil aminokwasów w koncentracie białka serwatkowego
Rodzaj oznaczenia
Wynik [g/100g]
1
Aminokwasy białkowe :
Kwas asparaginowy
8,41 ± 1,35
Kwas glutaminowy
14,3 ± 2,30
Seryna
4,16 ± 0,67
Glicyna
1,45 ± 0,23
Histydyna
1,44 ± 0,23
Arginina
2,00 ± 0,32
Treonina
5,50 ± 0,88
Alanina
3,81 ± 0,61
Prolina
4,81 ± 0,77
Tyrozyna
2,40 ± 0,38
Walina
4,63 ± 0,74
Metionina
1,75 ± 0,28
Cysteina
1,96 ± 0,31
Izoleucyna
4,70 ± 0,75
Leucyna
8,52 ± 1,36
Fenyloalanina
2,53 ± 0,40
Lizyna
7,38 ± 1,18
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Objaśnienia do Tabeli 4:
1.
Skład aminokwasów - zakres akredytacji od 0,005% do 10%
Kwas asparaginowy - wynik jest sumą asparaginy, kwasu asparaginowego i jego soli.
Kwas glutaminowy - wynik jest sumą glutaminy, kwasu glutaminowego i jego soli.
Cysteina - wynik jest sumą cystyny i cysteiny.
W tabeli przedstawiono wartości średnie ± odchylenie standardowe .
Profil aminokwasowy białka serwatkowego jest korzystny z punktu widzenia wysokiej
zawartości aminokwasów egzogennych: lizyny, leucyny, izoleucyny, waliny oraz obecności
w mniejszej ilości argininy i histydyny.

Stwierdzenia z zadania 1
Jakość mikrobiologiczna, sensoryczna i towaroznawcza surowców ekologicznych była dobra,
zgodna z normami. Surowce nie były zanieczyszczone szkodnikami.
Aktywność antyoksydacyjna surowców roślinnych i profil
serwatkowych był korzystny z żywieniowego punktu widzenia.

aminokwasowy białek
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Zadanie 2. Optymalizacja wybranych receptur zaprojektowanego wyrobu
a) Optymalizacja procesu produkcji pod kątem zmiany skali z półtechnicznej na
przemysłową
Optymalizacji poddano baton z pestkami dyni, którego receptura została opracowana w
ramach badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2017: Przetwórstwo
produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: Badania nad optymalizacją
oraz rozwojem innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwórstwa w celu podnoszenia
wartości prozdrowotnych produktów ekologicznych i jednocześnie został wskazany przez
Producenta.
W warunkach laboratoryjnych wyprodukowano trzy warianty batonu (Tabela 5),
zamieniając wybrane surowce importowane, polskimi odpowiednikami: np. suszone daktyle
zastąpiono suszonymi morelami i śliwkami, wiórki kokosowe zastąpiono płatkami
owsianymi, olej kokosowy zastąpiono olejem słonecznikowym, a także dodano miód.
Tabela 5. Skład recepturowy [g] wyprodukowanych trzech wariantów batonu z
pestkami dyni
Warianty doświadczenia
surowce
wiórki kokosowe
płatki owsiane
pestki z dyni
płatki orkiszowe
suszone daktyle
suszone śliwki
suszone morele
miód
białko
olej kokosowy
olej słonecznikowy
inulina
woda
maliny liofilizowane
suszone wiśnie
czekolada

BP
50
0
90
75
100
0
0
0
100
20
0
10
50
0
0
100

B1
50
0
90
75
0
50
50
20
100
0
15
15
50
5
10
100

B2
0
50
90
75
0
100
0
20
100
0
15
15
20
5
10
100

B3
0
50
90
75
0
0
100
20
100
0
15
15
35
5
10
100

suma
595
630
600
615
Objaśnienia: BP- baton, wariant podstawowy, B1, B2, B3 – batony, warianty doświadczenia
po optymalizacji
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Obliczenia zawartości białka w produktach
W tabeli 6 i 6a przedstawiono obliczenie zawartości białka w produktach na podstawie
tabel składu i wartości odżywczej żywności (Kunachowicz i wsp., 2017). Podano ilość
składnika, zawartość białka w 100 g składnika oraz zawartość białka w ilości dodanego
składnika. Jako podsumowanie podano % zawartość białka w batonie.
Tabela 6 Zawartość białka w batonach ekologicznych.
Składniki batonu
B1
wiórki kokosowe
płatki owsiane
pestki z dyni
płatki orkiszowe
suszone śliwki
suszone morele
miód
białko
olej kokosowy
olej słonecznikowy
inulina
woda
maliny liofilizowane
suszone wiśnie
czekolada
SUMA
Zawartość białka [%]
B2
wiórki kokosowe
płatki owsiane
pestki z dyni
płatki orkiszowe
suszone śliwki
suszone morele
miód
białko
olej kokosowy
olej słonecznikowy
inulina
woda
maliny liofilizowane
suszone wiśnie
czekolada
SUMA
Zawartość białka [%]

Masa
składnika [g]

Zawartość białka w
100 g składnika [g]

50,00
0
90,00
75,00
50,00
50,00
20,00
100,00
0
15,00
15,00
50,00
5,00
10,00
100,00
630,00

5,60
11,90
18,10
13,50
3,00
2,00
0,30
80,00
0
0
0
0
4,00
29,00
10,20

2,80
0
16,29
10,13
1,50
1,00
0,06
80,00
0
0
0
0
0,20
2,90
10,20
125,08
19,8 % białka

5,60
11,90
18,10
13,50
3,00
2,00
0,30
80,00
0
0
0
0
4,00
29,00
10,20

0
5,95
16,29
10,13
3,00
0
0,06
80,000
0
0
0
0
0,20
2,90
10,20
128,73
21,46% białka

-

0
50,00
90,00
75,00
100,00
0
20,00
100,00
0
15,00
15,00
20,00
5,00
10,00
100,00
600,00

-

-

Zawartość białka w
ilości składnika [g]
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B3
wiórki kokosowe
płatki owsiane
pestki z dyni
płatki orkiszowe
suszone śliwki
suszone morele
miód
białko
olej kokosowy
olej słonecznikowy
inulina
woda
maliny liofilizowane
suszone wiśnie
czekolada
SUMA
Zawartość białka [%]

0
50,00
90,00
75,00
0
100,00
20,00
100,00
0
15,00
15,00
35,00
5,00
10,00
100,00
615,00
-

5,60
11,90
18,10
13,50
3,00
2,00
0,30
80,00
0
0
0
0
4,00
29,00
10,20
-

0
5,95
16,29
10,13
0
2,00
0,06
80,00
0
0
0
0
0,20
2,90
10,20
127,73
20,80% białka

Obliczenie % wartości energetycznej pochodzącej z białka
Rozporządzenie WE 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia
2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności określa
szczegółowe wytyczne, co do znakowania żywności.
Wysoka zawartość białka – „Oświadczenie, że środek spożywczy ma wysoką
zawartość białka, oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta,
może być stosowane tylko wówczas, gdy przynajmniej 20% wartości energetycznej środka
spożywczego pochodzi z białka”.
Zgodnie z przedstawionymi wytycznymi, produkt może być określony jako produkt o
wysokiej zawartości białka, gdy wartość energetyczna w co najmniej 20% pochodzi z białka.
W tabeli 6a przedstawiono dane dotyczące zawartości białka w zaprojektowanych batonach.
Tabela 6a Wartość energetyczna zaprojektowanych batonów pochodząca z białka
Całkowita
masa
porcji
[g]

Wartość
Nazwa
energetyczna
próby
pochodzącej z
białka kcal
[%]
630,00
125,08
386,00
79,20 [20,50]
B1
600,00
128,73
384,00
85,84 [22,30]
B2
615,00
127,73
372,00
83,20 [22,40]
B3
Kryterium „wysokiej zawartości białka” (zgodnie z Rozporządzeniem WE 1924/2006)
spełniały wszystkie 3 warianty batonów (B1, B2, B3). Na podstawie analizy wyników
Masa białka
w porcji
[g]

Wartość
energetyczna
produktu
[kcal/100g]
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przeprowadzonych badań można stwierdzić, ze najwyższą wartość % energetyczną,
pochodzącą z produktu (średnio 22,35%) , odnotowano w przypadku prób B2 oraz B3.
Opis procesu produkcji:
1. Pestki dyni, płatki orkiszowe i płatki owsiane (ewentualnie wiórki kokosowe)
rozdrobnić.
2. Śliwki lub/i morele suszone zalać wrzątkiem i odstawić do namoczenia na 1 godzinę,
następnie zlać wodę, a owoce zmiksować na gładką masę.
3. Wodę, olej słonecznikowy, miód, inulinę połączyć i wymieszać.
4. Suszone wiśnie, maliny liofilizowane wymieszać.
5. Połączyć wszystkie składniki.
6. Dodać koncentrat białka serwatkowego, dokładnie wymieszać z pozostałymi
składnikami.
7. Uformować nadzienie batonu.
8. Czekoladę upłynnić i dodać koncentrat białka serwatkowego (proporcjonalnie na
każde 100 g czekolady – 10 g białka serwatkowego).
9. Przygotować polewę.
10. Oblać batony polewą.
11. Konfekcjonować.
Schematy procesów produkcji zamieszczono poniżej (Schemat 1-3).

Schemat 1. Proces produkcji batonu wariantu 1 (B1) batonu z pestkami dyni
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Schemat 2. Proces produkcji batonu wariantu 2 (B2) batonu z pestkami dyni

Schemat 3. Proces produkcji batonu wariantu 3 (B3) batonu z pestkami dyni
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Ocena jakości sensorycznej wyprodukowanych w skali półtechnicznej batonów
Materiał do badań
Materiał do badań stanowiły batony wysokobiałkowe wyprodukowane na bazie
surowców pochodzenia ekologicznego. W schemacie doświadczenia zaplanowano trzy
warianty batonów oznaczonych kolejno B1, B2, B3.

Metodyka badań
Analizy sensoryczne przeprowadzono za pomocą metody Ilościowej Analizy Opisowej
– QDA. Analizy wykonywano zgodnie z wymaganiami normy ISO 13299:2016 przez
przeszkolony zespół oceniających. Badane wyróżniki sensoryczne wybrano w dyskusji
panelowej i dotyczyły one zapachu, barwy, tekstury i smaku. Analizę opracowanych i
wyprodukowanych w warunkach laboratoryjnych trzech wariantów batonów
wysokobiałkowych przeprowadzono bezpośrednio po ich przygotowaniu.
Metoda profilowania jest wykorzystywana do jakościowego-ilościowego określenia
szczegółowej charakterystyki produktu. Nie traktuje smakowitości jako cechy jednostkowej,
tak jak inne metody, natomiast opiera się na założeniu, że smakowitość jak również aromat i
tekstura to zestaw pojedynczych not, które można oddzielnie zidentyfikować i zanalizować.
Wzór karty do oceny sensorycznej ekologicznych batonów wysokobiałkowych w 3
wariantach smakowych metodą QDA, został umieszczony w aneksie (załącznik nr 1).
Zadaniem oceniających było określenie intensywności każdego z wymienionych wyróżników
jakości i naniesienie swojej oceny na odpowiednią skalę (niestrukturowana skala graficzna
[0-10 j.u.]). Na podstawie oceny wymienionych wyróżników, dodatkowo na osobnej skali
wyznaczano ogólną jakość sensoryczną produktów. Oceny zostały przeprowadzone z
udziałem 10-osobowego zespołu pracowników Katedry Technologii Gastronomicznej i
Higieny Żywności SGGW w Warszawie. Członkowie zespołu oceniającego zostali
przeszkoleni w zakresie metodyki wykonywanych analiz oraz przebadani pod względem
wrażliwości sensorycznej. Na podstawie dyskusji panelowej zespół oceniających wybrał 4
wyróżniki zapachu (owocowy, kakaowy, przechowalniczy, inny; brzegowe określenia
„niewyczuwalny - bardzo intensywny”), 7 wyróżników smaku (owocowy, słodki, kwaśny,
gorzki, mączny, inny; brzegowe określenie „niewyczuwalny - bardzo intensywny”) oraz
wyróżniki dotyczące tekstury batonów (gładkość, twardość, lepkość). Wyróżnikiem
podsumowującym cały profil sensoryczny badanych batonów wysokobiałkowych była jakość
ogólna produktu (brzegowe określenia „zła - bardzo dobra”. Podstawą wyników średnich było
10 ocen jednostkowych. Uzyskane wyniki przedstawiono za pomocą wykresów biegunowych.
Wyniki badań
Przedstawione badania uzyskano w wyniku oceny sensorycznej ekologicznych
batonów wysokobiałkowych, przeprowadzonej bezpośrednio po ich produkcji w warunkach
laboratoryjnych, półtechnicznych. Postępowanie to miało na celu ostateczne potwierdzenie
zaproponowanych receptur i finalne określenie jakości sensorycznej badanych prób przed
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przystąpieniem do produkcji przemysłowej w Zakładzie produkcyjnym BIO-POLSKA.
Otrzymane wyniki stanowią również odniesienie do jakości batonów przygotowanych w
warunkach przemysłowych oraz są porównaniem ewentualnych różnic w interpretacji
opracowanych receptur przez technologów cukierni.
W wyniku przeprowadzonej analizy sensorycznej prób półtechnicznych batonów
wysokobiałkowych stwierdzono, że wszystkie badane warianty charakteryzowały się
porównywalną wysoką jakością ogólną, odpowiednio dla próby B1 7,31 j.u., B2 6,83 j.u. i B3
6,68 j.u.
jakość ogólna

z. owocowy
8

z. kakakowy

7
6

s. inny

z. przechowalniczy

5
4
3

s. mączny

z. inny

2

PRÓBA B1

1

PRÓBA B2

0
gładkość

s. gorzki

s. kwaśny

PRÓBA B3

twardość

s. słodki

lepkość
s. kakaowy

s. owocowy

Rys. 1. Wyniki analizy sensorycznej ekologicznych batonów
wyprodukowanych w warunkach laboratoryjnych, półtechnicznych

wysokobiałkowych

Badane warianty batonów wysokobiałkowych najbardziej różniła intensywność
odczuwania takich wyróżników jak zapach i smak owocowy, kakaowy oraz twardość i
lepkość, czyli cechy determinujące teksturę produktów. Na podstawie uzyskanych wyników
badań sensorycznych nie stwierdzono wpływu odczuwania intensywności negatywnych cech,
takich jak zapach przechowalniczy, inny oraz innych, obcych posmaków.
b) Produkcja trzech wybranych wariantów produktu w warunkach przemysłowych
Proces produkcji batonów wysokobiałkowych został przeprowadzony w zakładzie
produkcyjnym Spółdzielni BIOPOLSKA.
Producent otrzymał skład surowcowy batonów oraz opracowane schematy i opis procesu
produkcyjnego przedstawione w p. 2a (tabela 5, schematy 1, 2, 3).Producent otrzymał skład
surowcowy batonów oraz opracowane schematy i opis procesu produkcyjnego przedstawione
w p. 2a (tabela 5, schematy 1, 2, 3). Producent wyprodukował wszystkie trzy warianty
batonów (B1, B2, B3).
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Pierwsza partia batonów została wyprodukowana 7.08.2018r., druga partia – 19.08.2018r.
Batony zostały dostarczone przez producenta do SGGW celem przeprowadzenia oceny i
badań przechowalniczych.
Dostarczone batony zostały ocenione przez panel sensoryczny, dokonano oceny jakości
mikrobiologicznej, chemicznej i wartości odżywczej, barwy i tekstury.
Wyniki oceny jakości batonów wyprodukowanych w zakładzie przemysłowym zostały
przedstawione w tabelach umieszczonych w rozdziale Zadanie 3.
Bezpośrednio po produkcji badane produkty charakteryzowały się zróżnicowaną jakością
mikrobiologiczną (tabela 7 i 8). Ogólna liczba drobnoustrojów (OLD) wynosiła od 3,90 do
4,26 log jtk/g, liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae (ENT) była w granicach 2,81 –
3,32 log jtk/g, liczba drożdży i pleśni (DiP) w granicach 2,61 – 3,99 log jtk/g. Nie
stwierdzono obecności bakterii patogennych Salmonella sp. i Staphylococcus aureus (SA).
Natomiast w dwóch rodzajach batonów (B1 i B2) stwierdzono obecność przetrwalników
bakterii patogennych z gatunku Bacillus cereus (BAC). Ogólnie jakość mikrobiologiczna
batonów świeżych, po procesie produkcyjnym była zadowalająca, najlepsza w przypadku
batonów B1.
W batonach nie stwierdzono obecności mykotoksyn (tabela 9). Także oceniona zawartość
amin biogennych (tabela 11), była niewielka, nie zagrażająca zatruciem pokarmowym.
Stwierdzono stosunkowo wysokie stężenie putrescyny, czyli aminy biogennej występującej
w produktach zawierających owoce. Na podkreślenie zasługuje, że w badanych batonach
oznaczono niewielkie ilości histaminy, uważanej za jedną z najbardziej toksycznych amin
biogennych. W badanych batonach ilość ta nie przekraczała 1 mg/kg produktu, podczas gdy
uznane maksymalne stężenie tego związku w produktach żywnościowych nie powinno
przekroczyć 200 mg/kg wyrobu.
Przedstawiony w tabeli 13 skład i wartość odżywcza batonów wskazują, ze zawartość
białka w wyprodukowanych batonach była nieznacznie niższa niż wynikająca ze składu
surowcowego. Wynika to, jak stwierdzono z wywiadu z Producentem, z zastosowania
większej masy polewy czekoladowej do której nie dodano białka serwatkowego.
Wartość odżywczą100 g wyprodukowanych batonów przedstawiono poniżej:
Wartość kaloryczna 372 – 386 kcal
Zawartość białka
17,70 – 19,00 g
Zawartość błonnika 15,40 – 16,30 g
Zawartość węglowodanów 23,50 – 27,10 g
Zawartość tłuszczu 17,92 – 21,00 g
W tym: MUFA 6,10 – 6,80 g
PUFA 4,20 – 5,00 g
SAFA 7,00 – 10,70 g
Trans < 0,1 g
Zawartość wody 18,50 – 19,80 g
Z analizy danych dotyczących profilu aminokwasowego białka batonów ekologicznych,
wynika że w produktach zidentyfikowano obecność 7 aminokwasów egzogennych. W
największej ilości oznaczono takie aminokwasy jak walina, izoleucyna, leucyna i lizyna.
Cechy sensoryczne oceniono metodami instrumentalnymi i metodą panelu sensorycznego.
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Tekstura jest w przypadku batonów jedną z najważniejszych cech, determinujących
preferencje konsumentów i dlatego zastosowano test TPA – profilowej analizy tekstury. Na
jej podstawie stwierdzono, że najwyższym poziomem twardości i żujności charakteryzowały
się batony B1, a największą sprężystością i spoistością batony B2 (Tabele 23 – 26).
W wyniku przeprowadzonej analizy parametrów barwy L*a*b* batonów ekologicznych
stwierdzono, że batony B1 i B2 w czasie 0 charakteryzowały się zbliżonymi wartościami
badanych parametrów (tabela 28). Baton B3 znacząco różnił się od pozostałych wariantów
parametrem L* i b* (większym udziałem barwy żółtej).
Batony wysokobiałkowe wyprodukowane w warunkach przemysłowych
charakteryzowały się bardzo wysoką jakością ogólną, średnio na poziomie 7 – 8,5 j.u.
Najgorzej oceniono baton B1. Rozbieżność w odczuwaniu intensywności stwierdzono tylko w
przypadku wyróżników dotyczących tekstury (gładkość, lepkość) oraz smaku innego w
przypadku wariantu B3, gdzie odczuwano posmak malinowy. Pozostałe oceny w przypadku
wszystkich badanych prób batonów były zbliżone i nie miały negatywnego wpływu na
odczucie wysokiej jakości ogólnej (Rysunek 9).

Stwierdzenia z zadania 2
Zoptymalizowano i w warunkach laboratoryjnych wyprodukowano trzy warianty batonu,
zamieniając wybrane surowce importowane, polskimi odpowiednikami.
Wszystkie 3 warianty batonów (B1, B2, B3) spełniały kryterium „wysokiej zawartości białka”
(zgodnie z Rozporządzeniem WE 1924/2006).
Bezpośrednio po wyprodukowaniu w warunkach przemysłowych badane produkty
charakteryzowały się bardzo dobrą jakością sensoryczną i dobrą jakością mikrobiologiczną.
Nie stwierdzono obecności bakterii patogennych Salmonella sp. i Staphylococcus aureus
(SA). W dwóch rodzajach batonów (B1 i B2) stwierdzono obecność przetrwalników bakterii
patogennych z gatunku Bacillus cereus (BAC).
W batonach nie stwierdzono obecności mykotoksyn. Zawartość amin biogennych była
niewielka, nie zagrażająca zatruciem pokarmowym.
Zawartość białka oznaczona w wyprodukowanych batonach była nieznacznie niższa niż
wynikająca ze składu surowcowego. Przyczyną było zastosowanie większej masy polewy
czekoladowej, do której nie dodano białka serwatkowego. W białku zidentyfikowano
obecność 7 aminokwasów egzogennych. W największej ilości oznaczono takie aminokwasy
jak walina, izoleucyna, leucyna i lizyna.
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Zadanie 3. Badania przechowalnicze gotowych batonów w celu określenia daty
przydatności do spożycia
a) Ocena jakości w tym bezpieczeństwa wyrobów podczas przechowywania:


ocena zmian jakości mikrobiologicznej

Materiał do badań
Materiał do badań stanowiły batony wysokobiałkowe wyprodukowane na bazie
surowców pochodzenia ekologicznego. W schemacie doświadczenia zaplanowano trzy
warianty batonów oznaczonych kolejno B1, B2, B3. Batony były przechowywane przez 3
miesiące ze względu na termin ich produkcji w sierpniu 2018. Batony są nadal
przechowywane i ostatnie analizy zostaną wykonane po 6 miesiącach.
Metody badań
W badaniach mikrobiologicznych zastosowano następujące podłoża mikrobiologiczne i
metodykę badań:
 OLD – agar odżywczy - w celu określenia ogólnej liczby drobnoustrojów, zgodnie z normą
PN-EN ISO 4833:2004 - Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania
liczby drobnoustrojów. Metoda płytkowa w temperaturze 30°C.
 ENT – MacConkey agar - w celu określenia liczby pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae
zgodnie z normą PN-ISO 21528-2:2005 - Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna
metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae.
 DiP – agar z chloramfenikolem - w celu określenia liczby drożdży i pleśni zgodnie z
normą PN-ISO 21527:2009 - Mikrobiologia żywności i pasz - Horyzontalna metoda
oznaczania liczby drożdży i pleśni - Część 1: Metoda liczenia kolonii w produktach o
aktywności wody wyższej niż 0,95.
 SALM – agar BGA - w celu określenia obecności bakterii Salmonella zgodnie z normą
PN-EN ISO 6579 - Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania
Salmonella spp.
 BAC – agar PEMBA -w celu określenia obecności bakterii Bacillus cereuszgodnie z PNEN ISO 21871:2007 - Horyzontalna metoda oznaczania małych liczb przypuszczalnych
Bacillus cereus.
 SA – agar Baird-Parkera (BP) – w celu określenia obecności bakterii St. aureus zgodnie z
PN-EN ISO 6888-1:2001 - Mikrobiologia żywności i pasz - Horyzontalna metoda
oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych
gatunków) - Część 1: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera.
Badania wykonano w 3 powtórzeniach.
Wyniki
W tabeli 7 i 8 umieszczono wyniki średniej liczby wybranych grup mikroorganizmów
w badanych wariantach batonów wysokobiałkowych
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Tabela 7. Jakość mikrobiologiczna badanych wariantów batonów wysokobiałkowych, wyprodukowanych na bazie surowców
ekologicznych (B1, B2 i B3) i przechowywanych przez 3 miesiące, w temperaturze 4 lub 12°C
Oznaczenie
Liczba komórek bakterii [log jtk/g]
ENT
1
2
13

OLD
Czas przechowywania
[miesiące]
Temperatura
przechowywania [°C]
Baton 1 (B1)
Baton 2 (B2)
Baton 3 (B3)

0

3,90
4,26
4,11

1

2

3

0

4

22

4

22

4

22

3,92
4,35
3,84

3,68
3,92
4,21

4,68
5,23
4,00

4,30
5,00
3,84

4,08
4,21
4,09

3,70
3,83
3,56

3,30
3,32
2,81

DiP
0

4

22

4

22

4

22

3,33
3,33
3,30

3,18
3,27
3,26

3,67
3,84
3,62

3,60
3,77
3,66

3,89
4,01
3,91

3,30
3,74
3,56

1

3,99
2,53
2,61

2

3

4

22

4

22

4

22

1,32
2,89
3,02

1,39
5,31
4,64

3,18
3,41
3,29

4,06
4,40
4,33

2,78
2,25
2,43

3,39
4,38
4,16

Objaśnienia: OLD – ogólna liczba drobnoustrojów; ENT – liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae; DiP – liczba drożdży i pleśni.
nb – nieobecne; * - obecność bakterii 10g produktu
Tabela 8. Jakość mikrobiologiczna badanych wariantów batonów wysokobiałkowych, wyprodukowanych na bazie surowców
ekologicznych (B1, B2 i B3) i przechowywanych przez 3 miesiące, w temperaturze 4 lub 12°C

BAC
Czas przechowywania
[miesiące]
Temperatura
przechowywania [°C]
Baton 1 (B1)
Baton 2 (B2)
Baton 3 (B3)

0

ob.
ob.
nb

1

2

3

0

4

22

4

22

4

22

ob.
ob.
ob.

ob.
ob.
nb

ob.
ob.
ob.

ob.
nb
ob.

ob
ob
ob

ob
ob
ob

nb
nb
nb

Oznaczenie
Liczba komórek bakterii [log jtk/g]
SALM
1
2
3
4

22

4

22

4

22

nb
nb
nb

nb
nb
nb

nb
nb
nb

nb
nb
nb

nb
nb
nb

nb
nb
nb

SA
0

<2
<2
<2

1

2

3

4

22

4

22

4

22

3,05
3,07
2,50

3,05
2,36
<2

2,83
3,05
<2

<2
<2
<2

2,80
2,06
<2

<2
<2
<2

Objaśnienia: BAC – liczba bakterii Bacillus sp.; SALM – liczba bakterii Salmonella sp.; SA – liczba bakterii St. aureus.
nb – nieobecne; * - obecność bakterii 10g produktu
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Bezpośrednio po produkcji badane produkty charakteryzowały się zróżnicowaną
jakością mikrobiologiczną. Ogólna liczba drobnoustrojów (OLD) mieściła się w przedziale
3,90 - 4,26 log jtk/g. Podczas przechowywania produktów w temperaturze 4°C
zaobserwowano niewielkie zróżnicowanie OLD w odniesieniu do wartości początkowej
(Tab. 7). W czasie przechowywania produktów w temperaturze 22°C wartości OLD
zmniejszyła się o ok. 0,20 – 0,50 log jtk/g we wszystkich badanych wariantach batonów.
Liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae (ENT) bezpośrednio po produkcji była
w granicach 2,81 – 3,32 log jtk/g. Niezależenie od wariantu produktu i temperatury
przechowywania, liczba tych mikroorganizmów zwiększyła się po 3 miesiącach
przechowywania. Wyjątek stanowi wariant B1 przechowywany w temperaturze 22°C, w
którym wartość była taka sama w obydwu punktach badawczych.
Liczba drożdży i pleśni (DiP) bezpośrednio po produkcji była w granicach 2,61 –
3,99 log jtk/g. Po miesiącu przechowywania w temperaturze 4°C w próbach Wariantu B1
zaobserwowano zmniejszenie liczby DiP do 1,32 log jtk/g. Jednak w kolejnych
chłodniczego okresach badawczych liczba tych mikroorganizmów zwiększyła się (tabela 7).
W pozostałych wariantach liczba DiP systematycznie zwiększała się, przy czym w próbkach
przechowywanych w temperaturze 22°C wzrost ten był bardziej dynamiczny, większy o ok.
1 rząd logarytmiczny w porównaniu do prób przechowywanych w temp. 4°C (tabela 7). W
niektórych batonach zaobserwowano porost pleśni na powierzchni.
W badanych wariantach batonów wysokobiałkowych nie stwierdzono obecności
bakterii patogennych Salmonella sp. (SALM) w 25 g produktu (tabela 8).
Bakterie patogenne z gatunku Bacillus cereus (BAC) były obecne w próbkach
wariantu B1 bezpośrednio po wytworzeniu i w kolejnych miesiącach przechowywania w
temperaturze 4 lub 22°C. W pozostałych badanych wariantach batonów wysokobiałkowych
także stwierdzono obecność BAC, z nielicznymi wyjątkami. W próbkach wariantu B2 nie
oznaczono tego patogenu w 1 próbie. Natomiast w próbkach wariantu B3 nie oznaczono
BAC bezpośrednio po produkcji i w próbie przechowywanej miesiąc w temp. 22°C (tabela
8).
Bakterie patogenne Staphylococcus aureus (SA) bezpośrednio po wytworzeniu
batonów były obecne poniżej progu wykrywalności tj. < 2 log jtk/g (tabela 8). Po miesiącu
przechowywania w temp. 4 lub 22°C liczba SA była w przedziale 2,36 – 3,07 log jtk/g. W
kolejnych okresach badawczych (1, 2 i 3 miesiąc) przechowywania w temp. 4°C, SA
oznaczano w próbach wariantu B1 i B2, natomiast w próbach wariantu B3 liczba SA była
poniżej progu wykrywalności w 2 i 3 miesiącu przechowywania (tabela 8). Wszystkie
badane warianty (B1, B2 i B3) przechowywane przez 2 i 3 miesiące w temp. 22°C zawierały
liczbę SA poniżej progu wykrywalności (tabela 8).
Stwierdzenie
Biorąc pod uwagę temperaturę przechowywania i liczebność wybranych grup
mikroorganizmów w produkcie, najlepszą jakością mikrobiologiczną cechowały się próby
wariantu B3.
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ocena obecności szkodników

Metody badań
Ocena obecności szkodników magazynowych polegała na inspekcji opakowań
batonów B1, B2 i B3 bezpośrednio po wyprodukowaniu i w czasie przechowywania.
Sprawdzono, czy opakowanie jest nieuszkodzone. Poszukiwano szkodników, fragmentów
ich ciała, odchodów, oprzędu i innych śladów obecności. Po pierwszej inspekcji,
opakowania batonów umieszczono w szczelnym pojemniku. W miejscu składowania
umieszczono pułapki lepowe. Prowadzono obserwacje obecności szkodników po 1, 2 i 3
miesiącu przechowywania.
Wyniki badań
Podczas przeprowadzonej inspekcji nie stwierdzono uszkodzeń opakowań, w których
znajdowały się batony B1, B2 i B3. Badane produkty nie zawierały żywych szkodników,
fragmentów ich ciał i innych śladów obecności.
Podczas przechowywania nie stwierdzono jakichkolwiek śladów obecności szkodników w
badanych produktach.
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji można stwierdzić, że badane produkty nie były
zasiedlone przez szkodniki


obecność wybranych mykotoksyn

Metody badań
Do oznaczenia wybranych mykotoksyn zastosowano następującą metodykę badań:
 suma aflatoksyn: PN-EN 14123:2008 – Artykuły żywnościowe - Oznaczanie
aflatoksyny B1 oraz sumy aflatoksyn B1, B2, G1 i G2 w orzechach laskowych,
orzechach ziemnych, pistacjach, figach i papryce w proszku - Metoda
wysokosprawnej chromatografii cieczowej z uzyskiwaniem pochodnej po rozdziale
na kolumnie i oczyszczaniu na kolumnie powinowactwa immunologicznego;
 ochratoksyna A: PN-EN 14132:2010 – Artykuły żywnościowe - Oznaczanie
ochratoksyny A w jęczmieniu i kawie palonej - Metoda HPLC z oczyszczaniem na
kolumnie powinowactwa immunologicznego;
 Zawartość zearalenonu oznaczono metodą wysokosprawnej chromatografii
cieczowej z detekcją flourescencyjną w oparciu o udokumentowaną procedurę
badawczą (PB-44/HPLC wyd. III z dn. 28.02.2009).
Wyniki badań
W tabeli 9 znajdują się szczegółowe wyniki z badania zawartości wybranych
mykotoksyn w wariantach batonów wysokobiałkowych (B1, B2 i B3).
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Tabela 9. Zawartość wybranych mykotoksyn w badanych wariantach batonów
wysokobiałkowych, wyprodukowanych na bazie surowców ekologicznych (B1, B2 i B3)
bezpośrednio po produkcji
Wariant batonu
B1 [μg/kg]
B2 [μg/kg]
B3 [μg/kg]
Mykotoksyna
Aflatoksyna B1
< 0,10
< 0,10
< 0,10
Aflatoksyna B2
< 0,05
< 0,05
< 0,05
Aflatoksyna G1
< 0,10
< 0,10
< 0,10
Aflatoksyna G2
< 0,05
< 0,05
< 0,05
Suma aflatoksyn
poniżej granicy
poniżej granicy
poniżej granicy
oznaczalności
oznaczalności
oznaczalności
B1, B₂, G₁, G₂
Ochratoksyna A
< 0,25
< 0,25
< 0,25
Zearalenon
< 10
< 10
< 10
Deoksyniwalenol
<100
<100
<100
W tabeli 10 umieszczono szczegółowe wyniki z badania zawartości wybranych
mykotoksyn w wariantach batonów wysokobiałkowych (B1, B2 i B3), które
przechowywano 3 miesiące, w temperaturze 4 lub 22°C. We wszystkich
zoptymalizowanych wariantach batonów wysokobiałkowych stwierdzono, że zawartość
mykotoksyn była także poniżej granicy oznaczalności, dla poszczególnych metod
analitycznych.
Tabela 10. Zawartość wybranych mykotoksyn w badanych wariantach batonów
wysokobiałkowych, wyprodukowanych na bazie surowców ekologicznych (B1, B2 i B3)
po 3 miesiącach przechowywania w temperaturze 4 lub 22°C
Wariant batonu
W1
W2
W3
Temperatura
4
22
4
22
4
22
przechowywania
[°C]
Mikotoksyna
[μg/kg]
[μg/kg]
[μg/kg]
[μg/kg]
[μg/kg]
[μg/kg]
Aflatoksyna B1
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
Aflatoksyna B2
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
Aflatoksyna G1
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
Aflatoksyna G2
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
Suma aflatoksyn
poniżej
poniżej
poniżej
poniżej
poniżej
poniżej
granicy
granicy
granicy
granicy
granicy
granicy
B1, B₂, G₁, G₂
oznaczal oznaczal oznaczal oznaczal oznaczal oznaczal
ności
ności
ności
ności
ności
ności
Ochratoksyna A
< 0,25
< 0,25
< 0,25
< 0,25
< 0,25
< 0,25
Zearalenon
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
Deoksyniwalenol
<100
<100
<100
<100
<100
<100
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Stwierdzenia
We wszystkich zoptymalizowanych wariantach batonów wysokobiałkowych
stwierdzono, że zawartość mykotoksyn jest poniżej granicy oznaczalności, dla
poszczególnych metod analitycznych.


Obecność wybranych amin biogennych

Metody badań
Obecność amin biogennych oznaczano w akredytowanym laboratorium analitycznym
Hamilton, wykorzystując analizy chromatograficzne. Laboratorium powołało się na
metodykę analiz według źródła: Smělá i wsp. (2003) Czech J. Food Sci. Vol. 21/LCUV/DAD.
Wyniki badań
Aminy biogenne są związkami azotowymi o małej masie cząsteczkowej, powstającymi
w organizmie w wyniku dekraboskylacji aminokwasów lub aminacji i transaminacji
ketonów i aldehydów. Są to zasady azotowe występujące naturalnie w komórkach żywych
organizmów i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Aminy biogenne
są składnikami żywności i mają wpływ na cechy sensoryczne produktów. Z drugiej strony
związki te mogą powstawać w żywności na drodze mikrobiologicznej dekarboksylacji
dlatego mogą być traktowane jako wskaźnik jakości higienicznej wyrobów spożywczych.
Zawartość amin biogennych w ekologicznych batonach wysokobiałkowych bezpośrednio po
produkcji w warunkach przemysłowych podano w tabeli 11, natomiast po okresie
trzymiesięcznego przechowywania w dwóch wariantach temperatury (4 i 22°C) w tabeli 12.
Tabela 11. Obecność wybranych amin biogennych w ekologicznych batonach
wysokobiałkowych bezpośrednio po produkcji w warunkach przemysłowych
Rodzaj produktu [mg/kg]
Rodzaj
oznaczenia
BATON 1 – B1
BATON 2 – B2
BATON 3 – B3
2-fenyloetyloamina
1,24
1,31
1,14
Kadaweryna
2,09
2,68
2,05
Histamina
<1
<1
<1
Putrescyna
11,8
12,2
12,7
Spermidyna
7,61
9,49
7,67
Spermina
3,71
4,53
3,67
Trypamina
<5
<5
<5
Tyramina
2,47
2,55
2,29
Objaśnienia: Wykonano według: Czech J. Food Sci. Vol. 21/LC-UV/DAD.
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Tabela 12. Obecność wybranych amin biogennych w ekologicznych batonach
wysokobiałkowych po okresie trzymiesięcznego przechowywania w dwóch wariantach
temperatury (4 i 22°C)

Rodzaj
oznaczenia

BATON 1 –
B1
4°C
22°C
bd.
1,24±0,27
bd.
3,30±0,46
bd.
<1
bd.
8,63±2,24
bd.
4,03±0,56
bd.
1,74±0,38
bd.
<5
bd.
2,17±0,17

Rodzaj produktu [mg/kg]
BATON 2 – B2
BATON 3 – B3
4°C
2,95±0,65
2,47±0,35
<1
14,9±3,9
7,25±1,02
3,84±0,85
<5
2,24±0,18

22°C
1,41±0,31
3,94±0,55
<1
7,38±1,92
5,86±0,82
2,77±0,61
<5
1,66±0,13

4°C
1,66±0,37
2,99±0,42
<1
13,8±3,60
6,84±0,96
3,44±0,76
<5
2,16±0,17

2-fenyloetyloamina
Kadaweryna
Histamina
Putrescyna
Spermidyna
Spermina
Trypamina
Tyramina
bd. -brak danych
Objaśnienia: Wykonano według: Czech J. Food Sci. Vol. 21/LC-UV/DAD.

22°C
1,35±0,30
3,09±0,31
<1
8,08±2,10
5,19±0,73
2,35±0,52
<5
2,01±0,16

W badanych ekologicznych batonach wysokobiałkowych nie stwierdzono wysokiego
stężenia amin biogennych, zagrażającego zatruciem pokarmowym. Według dostępnej
literatury dawka toksyczna amin biogennych jest trudna do ustalenia i zależy od
indywidualnej kondycji danego organizmu oraz stężenia tych związków w przyjmowanej
żywności (Berthold i Nowosielska, 2008). Szczególnie narażone na wysokie stężenie amin
biogennych w żywności są osoby uczulone, przyjmujące leki w postaci inhibitorów MAO i
osoby z tzw. skłonnościami do bólów migrenowych głowy. W badanych produktach
stwierdzono najwyższe stężenie putrescyny, czyli aminy biogennej występującej właśnie w
produktach zawierających w swoim składzie owoce. Następnie toksyczne stężenie tyraminy,
aminy biogennej również występującej w owocach, szczególnie w śliwkach, wynosi 100800 mg/kg. Dawka szczególnie niebezpieczna dla osób przyjmujących leki inhibitorów
MAOto 6mg/kg produktu. Dawka toksyczna dla fenyloetyloaminy, występującej naturalnie
w ziarnach kakaowca to 30mg/kg produktu (Berthold i Nowosielska, 2008; CzerniejewskaSurma, 2006). Co ważne w badanych produktach stwierdzono skrajnie małe ilości
histaminy, uważanej za jedną z najbardziej toksycznych amin biogennych. Według
dostępnej literatury maksymalne stężenie tego związku w produktach żywnościowych nie
powinno przekroczyć 200 mg/kg wyrobu. W badanych batonach ilość ta nie przekraczała 1
mg/kg produktu.
Stwierdzenia
W badanych ekologicznych batonach wysokobiałkowych nie stwierdzono zbyt
wysokiego stężenia amin biogennych, zagrażającego zatruciem pokarmowym.
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b) Ocena wartości prozdrowotnej wyrobów podczas przechowywania:
 Ocena składu i wartości odżywczej oraz określenie profilu aminokwasowego
Metody badań
Badania składu i wartości odżywczej batonów wykonano w ramach podzlecenia
firmie J.S. Hamilton S.A.
W badaniach zastosowano następujące metody badań:












PN-75/A-04018+Az3:2002 Produkty rolno-żywnościowe. Oznaczanie azotu
metodą
Kjeldahla i przeliczanie na białko.
AOAC 991.43 (1994), Total, Soluble, and insoluble Dietary fiber In Foods,
Enzymatic-Gravimetric Method, MES-TRIS Buffer.
PN-A-88022:1959,Wyroby cukiernicze - Oznaczanie zawartości popiołu
PN-A-88021:1971Wyroby cukiernicze trwałe - Oznaczanie zawartości tłuszczu
PN-A-79011-5:1998 Koncentraty spożywcze. Metody badań. Oznaczanie
zawartości cukrów
Oznaczenie wartości energetycznej według Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.
Oznaczenie zawartości węglowodanów według Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.
Oznaczenie zawartości wody według PN-A-88027:1984Wyroby cukiernicze
trwałe -oznaczanie zawartości suchej masy
Profil aminokwasowy według PB-53/HPLC wyd. II z dn. 30.12.2008
Profil kwasów tłuszczowych według PN-EN ISO 12966-1:2015-01, PN-EN ISO
12966-2:2011 z wyłączeniem p.4.3 i 4.5

Wyniki badań
W poniższych tabelach przedstawiono wartość odżywczą ekologicznych batonów
świeżych (Tabela 13) przechowywanych przez okres 3 miesięcy w dwóch różnych
wariantach temperatur 4°C (Tabela 14) i 22°C (Tabela 15).
Analiza wartości odżywczej produktów wykazała, że wartość energetyczna
batonów ekologicznych (produkty świeże), była w zakresie od 372,00 kcal/100g produktu
w próbach batonów B3 do 394,00 kcal/100g produktu w produktach B2.
Zawartość białka w świeżych batonach kształtowała się na poziomie 17,70 g/100g produktu
(batony B1, B3) do 19,00g/100g produktu (batony B2). Badane batony ekologiczne
zawierały od 17,90% do 21,00 % tłuszczu.
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Tabela 13 Wartość odżywcza ekologicznych batonów bezpośrednio po produkcji w
warunkach przemysłowych (produkty świeże)
Rodzaj oznaczenia

Wartość odżywcza badanych batonów

Wartość energetyczna [kcal]
Białko [g/100 g]
Błonnik [g/100 g]
Węglowodany [g/100 g]

B1
386,00
17,70
16,30
23,50

B2
384,00
19,00
15,40
26,20

B3
372,00
17,70
15,70
27,10

Cukry ogółem po inwersji [g/100 g]

20,30

20,30

20,40

Popiół [%]

1,84

1,78

Tłuszcz [%]
Woda [%]

21,00
19,70

19,15
18,50

1,80
17,92
19,80

Tabela 14 Wartość odżywcza ekologicznych batonów po okresie przechowywania w
temperaturze 4°C przez 3 miesiące
Rodzaj oznaczenia

Wartość odżywcza badanych batonów

Wartość energetyczna [kcal/100g]
Białko [g/100 g]
Błonnik [g/100 g]
Węglowodany [g/100 g]

B 1/4
380,00
17,50
16,00
22,70

B 2/4
382,00
18,60
13,40
25,10

B 3/4
379,00
16,90
11,10
32,40

Cukry ogółem po inwersji [g/100 g]

20,20

20,80

20,00

Popiół [%]
Tłuszcz [%]
Woda [%]

1,88
21,52
19,00

1,80
20,04
21,10

1,84
17,70
20,10

Wszystkie analizowane
produkty zawierały błonnik pokarmowy na poziomie
powyżej 7 g na 100 g produktu, stąd mogą być uznane za produkty z wysoką zawartością
tego składnika (Rozporządzenie 1924/2006 – oświadczenie dotyczące „wysokiej zawartości
błonnika pokarmowego - Oświadczenie, że środek spożywczy ma wysoką zawartość
błonnika pokarmowego, oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla
konsumenta, może być stosowane tylko wówczas, gdy produkt zawiera przynajmniej 6 g
błonnika na 100 g lub przynajmniej 3 g błonnika na 100 kcal).
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Analiza wartości odżywczej produktów wykazała, że wartość energetyczna batonów
ekologicznych (produkty świeże), była w zakresie od 372,00 kcal/100g produktu w próbach
batonów B3 do 394,00 kcal/100g produktu w produktach B2.
Zawartość białka w świeżych batonach kształtowała się na poziomie 17,70 g/100g produktu
(batony B1, B3) do 19,00g/100g produktu (batony B2). Badane batony ekologiczne
zawierały od 17,90% do 21,00 % tłuszczu.
Wszystkie analizowane
produkty zawierały błonnik pokarmowy na poziomie
powyżej 7 g na 100 g produktu, stąd mogą być uznane za produkty z wysoką zawartością
tego składnika (Rozporządzenie 1924/2006 – oświadczenie dotyczące „wysokiej zawartości
błonnika pokarmowego - Oświadczenie, że środek spożywczy ma wysoką zawartość
błonnika pokarmowego, oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla
konsumenta, może być stosowane tylko wówczas, gdy produkt zawiera przynajmniej 6 g
błonnika na 100 g lub przynajmniej 3 g błonnika na 100 kcal).
Tabela 15 Wartość odżywcza ekologicznych batonów po okresie przechowywania w
temperaturze 22°C przez 3 miesiące
Rodzaj oznaczenia

Wartość odżywcza badanych batonów

Wartość energetyczna [kcal/100g]
Białko [g/100 g]
Błonnik [g/100 g]
Węglowodany [g/100 g]

B 1/22
393,00
18,00
10,50
26,60

B 2/22
394,00
19,70
10,80
28,50

B 3/22
373,00
17,70
10,90
18,80

Cukry ogółem po inwersji [g/100 g]

20,70

21,70

28,20

Popiół [%]
Tłuszcz [%]
Woda [%]

1,87
21,50
21,50

1,82
19,88
19,30

1,86
18,56
22,80

W badanych próbach batonów zawartość węglowodanów oznaczono na poziomie
23,50-27,10%. Cukry ogółem po inwersji oznaczono na poziomie ok. 20 g na 100 g
produktu. W badanych próbach oznaczono również całkowitą zawartość popiołu, która
wynosiła średnio 1,80%. Natomiast zawartość % wody w badanych batonach wynosiła
średnio 19%.
W analizowanych próbach, wraz ze wzrostem temperatury przechowywania
odnotowano obniżenie zawartości błonnika i niewielki % wzrost zawartości wody. Pozostałe
wyróżniki wartości odżywczej batonów pozostawały bez większych zmian po okresie 3
miesięcy przechowywania w temperaturze 4°C i 22°C.
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Stwierdzenia
Wartość odżywcza świeżych batonów jest wysoka, jednak zawartość białka w
wyprodukowanych batonach była nieznacznie niższa niż wynikająca ze składu
surowcowego. Wynika to z zastosowania większej masy polewy czekoladowej, do której nie
dodano preparatu białka serwatkowego.
Wartość odżywcza batonów po okresie przechowywania nie uległa większym
zmianom, z wyjątkiem obniżenia zawartości błonnika (min. 10g/100g produktu) oraz
niewielkiego wzrostu zawartości wody.
W tabelach 16, 17 i 18 zestawiono wyniki ogólnego profilu kwasów tłuszczowych,
ekologicznych batonów w produktach świeżych (Tabela 16) i przechowywanych przez
okres3 miesięcy, w dwóch różnych wariantach temperatur 4°C (Tabela 17) i 22°C (Tabela
18).
Tabela 16. Ogólny profil kwasów tłuszczowych ekologicznych batonów bezpośrednio
po produkcji w warunkach przemysłowych (produkty świeże)
Profil kwasów tłuszczowych
Oznaczenie
Baton 1
Baton 2
Baton 3
MUFA [g/100 g]
6,10
6,80
6,40
PUFA [g/100 g]
4,20
5,00
4,50
Omega-3 [g/100 g]
0,30
0,30
0,30
Omega-6 [g/100 g]
4,00
4,70
4,10
Omega-9 [g/100 g]
5,90
6,50
6,20
SAFA [g/100 g]
10,70
7,40
7,00
Trans [g/100 g]
<0,10
<0,10
<0,10
Objaśnienia skrótów: MUFA - suma jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, PUFA suma wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, Omega-3 – suma kwasów Omega-3,
Omega-6 – suma kwasów Omega-6, Omega-9 – suma kwasów Omega-9, SAFA – suma
nasyconych kwasów tłuszczowych, Trans - suma kwasów tłuszczowych trans.
W badanych próbach batonów świeżych i przechowywanych przez okres 3 miesięcy w
temperaturze 4 °C i 22°C, suma nasyconych kwasów tłuszczowych (SAFA) występuje na
poziomie 7,00-10,00 g/100g produktu. To kwasy tłuszczowe, które mogą być syntezowane
przez organizm i nie są niezbędnymi składnikami pożywienia.
Suma izomerów trans kwasów tłuszczowych we wszystkich rodzajach produktów
wynosi <0,10g/100g produktu, co jest korzystne ze względu na konieczność ograniczania
ich spożycia i szkodliwe działanie dla zdrowia.
Kwasy tłuszczowe Ω-9, należące do jednonienasyconych kwasów tłuszczowych,
oznaczono na poziomie średnio 6,00 g/100 g produktu we wszystkich próbach
ekologicznych batonów.
Kwasy tłuszczowe Ω-3 i kwasy tłuszczowe Ω-6, należące do wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych, występują w różnych ilościach w badanych próbach świeżych i
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przechowywanych produktów. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że
zdecydowanie w większej ilości występują kwasy tłuszczowe Ω-6, na poziomie 4,00 g/100
g produktu w wyrobach świeżych. Ich poziom nieznacznie wzrasta po przechowywaniu,
szczególnie w wyższej temperaturze 22°C. Natomiast kwasy tłuszczowe Ω-3 występują we
wszystkich wariantach prób na stałym poziomie około 0,3 g/100g produktu.
Tabela 17. Ogólny profil kwasów tłuszczowych ekologicznych batonów po
przechowywaniu w temperaturze 4°C przez 3 miesiące
Profil kwasów tłuszczowych
Oznaczenie
B 1/4
B 2/4
B 3/4
MUFA [g/100 g]
6,20
7,10
6,50
PUFA [g/100 g]
4,50
5,10
4,60
Omega-3 [g/100 g]
0,30
0,30
0,30
Omega-6 [g/100 g]
4,20
4,80
4,30
Omega-9 [g/100 g]
6,00
6,90
6,30
SAFA [g/100 g]
10,80
7,80
7,00
Trans [g/100 g]

<0,10

<0,10
<0,10
Objaśnienia skrótów: MUFA - suma jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, PUFA suma wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, Omega-3 – suma kwasów Omega-3,
Omega-6 – suma kwasów Omega-6, Omega-9 – suma kwasów Omega-9, SAFA – suma
nasyconych kwasów tłuszczowych, Trans - suma kwasów tłuszczowych trans.

Tabela 18.Ogólny profil kwasów tłuszczowych ekologicznych batonów
przechowywaniu w temperaturze 22°C przez 3 miesiące
Profil kwasów tłuszczowych
Oznaczenie
B 1/22
B 2/22
B 3/22
MUFA [g/100 g]
6,30
7,10
6,80
4,80
PUFA [g/100 g]
6,00
4,80
Omega-3 [g/100 g]
Omega-6 [g/100 g]
Omega-9 [g/100 g]
SAFA [g/100 g]

0,20
4,60
5,90
10,80

0,30
5,60
6,80
6,80

0,30
4,50
6,20
6,80

Trans [g/100 g]

<0,10

<0,10

<0,10

po

Objaśnienia skrótów: MUFA - suma jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, PUFA suma wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, Omega-3 – suma kwasów Omega-3,
Omega-6 – suma kwasów Omega-6, Omega-9 – suma kwasów Omega-9, SAFA – suma
nasyconych kwasów tłuszczowych, Trans - suma kwasów tłuszczowych trans.
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Na rysunkach 2, 3 i 4 zaprezentowano wyniki ogólnego profilu kwasów
tłuszczowych, ekologicznych batonów w produktach świeżych (Rys. 2) i przechowywanych
przez okres 3 miesięcy, w dwóch różnych wariantach temperatur 4°C (Rys. 3) i 22°C (Rys.
4.).

7
6
kwas karylowy

zawartość g/100g

5

kwas kaprynowy

4

kwas laurynowy
kwas mirystynowy

3

kwas stearynowy
kwas arachidowy

2

kwas oleinowy

1

kwas linolowy (LA)
kwas α-linolenowy (ALA)

0
baton 1

baton 2

baton 3

Rys. 2 Profil kwasów tłuszczowych ekologicznych batonów (produkty świeże).
Na podstawie analizy profilu kwasów tłuszczowych ekologicznych batonów, można
stwierdzić, że we wszystkich rodzajach produktów w największej ilości występowały
nienasycone kwasy tłuszczowe tj. oleinowy i linolowy (powyżej 4,0 g/100g produktu). W
wyniku procesu przechowywania, nastąpiło nieznaczne zwiększenie zawartości kwasu
linolowego max do 5,6g/100g produktu. Natomiast w przypadku kwasu oleinowego nie
odnotowano zmian w zawartości podczas przechowywania.
Duży udział kwasu oleinowego i linolowego w profilu kwasów tłuszczowych
analizowanych produktów, potwierdzają także dane z tabele 16, 17 i 18 (Ogólny profil
kwasów tłuszczowych ekologicznych batonów po przechowywaniu) , gdzie zaobserwowano
ilościową przewagę kwasów Ω-6 (4,20-5,60 g/100g) i Ω-9 (5,90-6,90 g/100g) nad kwasami
Ω-3 (0,30/100g).
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Rys. 3 Profil kwasów tłuszczowych ekologicznych batonów (produkty przechowywane
temperaturze 4°C).
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Rys. 4 Profil kwasów tłuszczowych ekologicznych batonów (produkty przechowywane
temperaturze 22°C).
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Kwas stearynowy i mirystynowy, należące do nasyconych kwasów tłuszczowych
SAFA, stanowią drugą grupę związków o największej zawartości (około 3 g/100g
produktu) w badanych produktach świeżych. Po upływie 3 miesięcy przechowywania
wyrobów w dwóch różnych wariantach temperatur 4°C (Rys. 3) i 22°C (Rys. 4.), nastąpiło
kilkukrotne obniżenie poziomu zawartości kwasu mirystynowego w batonach.
Analiza wyników profilu kwasów tłuszczowych w poszczególnych grupach
ekologicznych batonów, wykazała także zróżnicowanie w grupie produktów świeżych pod
względem zawartości kwasu laurynowego. Największą zawartość tego nasyconego kwasu
tłuszczowego, odnotowano w przypadku próby batonu B1 (2,50 g/100g). Natomiast w
próbach B2 i B3 pięciokrotnie niższy poziom (0,5g/100g) w porównaniu do próby B1. Nie
odnotowano zmian w zawartości tego nasyconego kwasu tłuszczowego podczas
przechowywania.
Stwierdzenia
Ogólny profil kwasów tłuszczowych zawartych w batonach jest korzystny żywieniowo. Na
uwagę zasługuje praktyczny brak kwasów trans.
Proces przechowywania w różnych temperaturach, nie spowodował istotnych zmian w
profilach kwasów tłuszczowych poszczególnych produktów, z wyjątkiem obniżenia
zawartości kwasu mirystynowego i nieznacznego zwiększenia zawartości kwasu
linolowego. Po okresie przechowywania, szczególnie w wyższej temperaturze 22°C, ilość
kwasów tłuszczowych Ω-6nieznacznie wzrosła,. Natomiast kwasy tłuszczowe Ω-3
występowały we wszystkich wariantach prób na stałym poziomie około 0,3 g/100g produktu
W tabeli 19 przedstawiono profile aminokwasowe batonów ekologicznych.
Skład aminokwasowy białka determinuje jego wartość odżywczą. Spośród 20
aminokwasów organizm ludzki, jak i zwierzęta, jest w stanie syntetyzować tylko dziewięć
aminokwasów endogennych (ang. non-essential amino acids). Pozostałe aminokwasy
egzogenne (ang. essentials amino acids) muszą być dostarczane z pożywieniem. Arginina
zaliczana jest do EAA u ptaków i ryb. W związku z powyższym traktowana jest jako
semiegzogenny aminokwas (semi-essential amino amid). Także cystyna i tyrozyna są
traktowane jako semiegozogenne (ang. semi-essential amino acids), ponieważ proces ich
syntezy może przebiegać wyłącznie odpowiednio z metioniny i fenyloalaniny (Boisen i in.
2000).Z analizy danych dotyczących profilu aminokwasowego białka batonów
ekologicznych, wynika że w produktach zidentyfikowano obecność 7 aminokwasów
egzogennych. W największej ilości występowały tu takie aminokwasy jak walina,
izoleucyna, leucyna i lizyna. Nie odnotowano znaczących różnic w % zawartości
poszczególnych aminokwasów egzogennych w obrębie ocenianych grup produktów.
Natomiast spośród aminokwasów endogennych, czyli syntetyzowanych przez
organizm człowieka, największy procentowy udział w badanych próbach miały: kwas
glutaminowy (ok. 3,5%) i kwas asparaginowy (ok. 2%) oraz prolina (ok. 1%). Nie
zaobserwowano różnic w zawartości tych aminokwasów pomiędzy poszczególnymi
wariantami prób batonów ekologicznych. Wartość biologiczna białka batonów
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ekologicznych jest limitowana niską zawartością metioniny i brakiem aminokwasu
egzogennego – tryptofanu.
Tabela 19. Profile aminokwasowe ekologicznych batonów o podwyższonej zawartości
białka przechowywanych przez okres 3 miesięcy w różnych warunkach temperatury
(4°C i 22°C)
Skład
aminokwasowy

Zawartość [%]
B 1/4

B 2/4

B 3/4

B 1/22

Kwas asparaginowy
2,03±0,30 1,88±0,3 1,67±0,2 1,83±0,2
±0,30
0
7
9
Kwas glutaminowy
3,91±0,16
3,78±0,6
3,33±0,5
3,60±0,5
±0,30
0
3
8
Seryna
1,13±0,16
1,02±0,1
0,87±0,1
1,00±0,1
±0,30
±0,18
Glicyna
0,62±0,10 60,60±0,1 40,52±0,0 60,58±0,0
±0,33
±0,30
0
8
9
Histydyna
0,33±0,0
0,35±0,0
0,38±0,06 0,38±0,0
±0,63
6
5
6
Arginina
0,90±0,1
1,01±0,1
1,13±0,18 1,05±0,1
7
4
6
Treonina
0,88±0,1
1,00±0,1
1,13±0,18 1,03±0,1
6
4
6
Alanina
0,74±0,1
0,82±0,1
0,9 ±0,15 0,86±0,1
Prolina
1,25±0,20 41,17±0,1 21,05±0,1 31,22±0,1
9
7
9
Tyrozyna
0,42±0,0
0,49±0,0
0,53±0,08 0,48±0,0
8
7
8
Walina
0,90±0,1
0,97±0,1
1,09±0,18 1,02±0,1
6
4
6
Metionina
0,33±0,0
0,38±0,0
0,41±0,06 0,39±0,0
6
5
6
Cysteina
0,33±0,0
0,37±0,0
0,40 0,06 0,33±0,0
Izoleucyna
1,02±0,16 50,95±0,1 50,82±0,1 60,91±0,1
5
3
5
Leucyna
1,52±0,2
1,74±0,2
1,85±0,30 1,80±0,2
9
4
8
Fenyloalanina
0,64±0,1
0,70±0,1
0,76±0,12 0,74±0,1
2
0
1
Lizyna
1,35±0,22 1,35±0,2
1,10±0,1
1,19±0,1
2 ± odchylenie
8
9
W tabeli przedstawiono wartości średnie
standardowe
.

B 2/22

B 3/22

1,95±0,3
1
3,87±0,6
2
1,09±0,1
80,64±0,1
0
0,38±0,0
6
1,05±0,1
7
1,08±0,1
7
0,89±0,1
41,27±0,2
0
0,51±0,0
8
1,06±0,1
7
0,42±0,0
7
0,39±0,0
60,98±0,1
6
1,88±0,3
0
0,77±0,1
2
1,23±0,2
0

1,63±0,2
6
3,32±0,5
3
0,86±0,1
40,52±0,0
8
0,32±0,0
5
0,90±0,1
4
0,85±0,1
4
0,73±0,1
21,07±0,1
7
0,44±0,0
7
0,90±0,1
4
0,34±0,0
5
0,31±0,0
50,83±0,1
3
1,55±0,2
5
0,65±0,1
0
1,10±0,1
8

Stwierdzenia
Profil aminokwasowy białek zawartych w batonach ekologicznych jest korzystny
żywieniowo. Z analizy danych wynika że w produktach zidentyfikowano obecność 7
aminokwasów egzogennych. W największej ilości oznaczono takie aminokwasy jak walina,
izoleucyna, leucyna i lizyna.
W czasie przechowywania przez 3 miesiące w temperaturze 22oC stwierdzono niewielkie
obniżenie ilości wszystkich aminokwasów.
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 Ocena właściwości antyoksydacyjnych,
Metody badań
Aktywność antyoksydacyjną oznaczano według zmodyfikowanej metody BrandaWiliamsa i wsp. (1995) z użyciem syntetycznego rodnika DPPH (1,1-difenylo-2pikrylohydrazyl, Sigma Aldrich). Ekstrakty sporządzano zalewając 25 g rozdrobnionych
prób batonów, 100 ml etanolu. Ekstrahowano z wytrząsaniem przez 20 godzin, następnie
filtrowano. Absorbancję roztworów mierzono przy długości fali = 517 nm. Roztwór DPPH
przygotowano, rozpuszczając 0,012 g DPPH (M = 394.32 g/mol) w 100 cm3 etanolu.
Roztwór przechowywano w ciemności. Kalibrację spektrofotometru przeprowadzono,
używając etanolu. Absorbancję A0 mierzono dodając do 0,2 cm3 roztworu DPPH, 0,8 cm3
etanolu. Próba badana zawierała 0,2 cm3 roztworu DPPH i 0,6 cm3 etanolu i 0,2 cm3
badanego ekstraktu. Po czasie 5 i 30 minut od zainicjowania reakcji mierzono absorbancję
(A). Każdy pomiar wykonano trzykrotnie i obliczono średnią wartość absorbancji (Ar) dla
danego roztworu.
Zdolność badanego antyoksydantu do przeciwdziałania reakcji utleniania obliczano ze
wzoru:
% inhibicji DPPH = 100 (A0 – Ar)/A0
Aktywność antyoksydacyjną z użyciem katoonorodnika ABTS•+ (kwas 2’2azynobis-3-etylobenzotiazolin-6-sulfonowy, Sigma Aldrich) wykonano przy użyciu metody
Re i wsp. (1999). Zmiany stężenia kationorodników ABTS•+ określano
spektrofotometrycznie po 6 minutowej inkubacji z badanymi ekstraktami. Związki o
właściwościach przeciwutleniających zawarte w tych ekstraktach redukowały stężenia
kationorodników ABTS•+, które były mierzone jako spadek absorbancji roztworu przy
długości fali 734 nm. Zdolność ekstraktów do przeciwdziałania reakcji utleniania obliczano
ze wzoru:
% inhibicji ABTS = 100 (A0 – Aw)/A0
gdzie

A0 – absorbancja wyjściowa roztworu kationorodnika ABTS•+,
Aw – absorbancja właściwa roztworu kationorodnika ABTS•+, po inkubacji 6 minut
z ekstraktami, pomniejszoną o absorbancję samych ekstraktów

Wyniki badań
W tabelach 20 i 21 zaprezentowano zmiany aktywności antyoksydacyjnej batonów
podczas 3 miesięcy przechowywania w różnych warunkach temperatury.
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Tabela 20. Porównanie zdolności antyoksydacyjnej (% inhibicji DPPH) ekologicznych
batonów przechowywanych w różnych warunkach
Czas przechowywania [miesiące]
0
1
2
3
1
2
3
Baton – nr próby
Temp. 4°C
Temp. 22°C
B1
84,35
87,39
86,75
85,78
91,18
B2
80,77
84,52
89,05
85,77
88,94
B3
84,85
86,45
87,31
85,97
87,37

Tabela 21. Porównanie zdolności antyoksydacyjnej (% inhibicji ABTS) ekologicznych
batonów przechowywanych w różnych warunkach
Czas przechowywania [miesiące]
0
1
2
3
1
2
3
Baton – nr próby
Temp. 4°C
Temp. 22°C
B1
96,93
96,70
72,80
92,86
33,50
B2
97,43
97,36
80,60
92,83
40,50
B3
89,33
96,76
75,40
84,20
70,62
Wszystkie przebadane ekstrakty badanych prób batonów wykazały zdolność do
dezaktywacji rodników DPPH• na porównywalnym poziomie 80 – 95 % (Tabela 20), przy
czym aktywność ta nie uległa istotnym zmianom w czasie przechowywania. Należy
zauważyć, że w wielu pracach badacze sugerują, że aktywność przeciwutleniająca jest w
znacznym stopniu zależna od zastosowanej metody oznaczania oraz, że zaobserwowana
aktywność (pojemność) nie zawsze koreluje z zawartością polifenoli ogółem w ekstraktach
prób surowców roślinnych (Drużyńska i wsp., 2008).
W pracy oznaczano również zdolność badanych ekstraktów do dezaktywacji
kationorodników ABTS•+. Stwierdzono, że wszystkie przebadane ekstrakty wykazywały
zdolność do wygaszania syntetycznych kationorodników ABTS•+ (Tabela 21). Wśród
badanych batonów zdolność do wygaszania rodników ukształtowana była na poziomie 89 –
98 %, przy czym aktywność ta ulegała obniżeniu w czasie przechowywania w większym
stopniu w temp. 22°C. Szczególnie wysoką aktywność podczas przechowywania zachował
baton B3, który zawierał w składzie płatki owsiane i morele.
Stwierdzenia
Badane batony charakteryzowały się wysoką aktywnością antyoksydacyjną. Aktywność
wraz z upływem czasu przechowywania ulegała zmianom, tym większym im wyższa
temperatura przechowywania.
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c) Ocena tekstury i cech sensorycznych wyrobów podczas przechowywania:


Analiza profilowa tekstury (TPA) - twardość, sprężystość, spoistość i żujność

Metody badań
Oznaczenie to zostało przeprowadzone na urządzeniu Texture Analyser TA.XT2
(Stable Microsystem). Analizie poddano próbki batonów o wymiarach 10 x 10 x 10 mm.
Do analizy użyto końcówki P/36R, mającej kształt metalowego cylindra. Ściskanie było
wykonane do 50 % początkowej wysokości sześcianów, prędkość z jaką pracowało
urządzenie wynosiła 5 mm/s. W przeprowadzonej ocenie instrumentalnej zostały określone
cztery parametry (twardość, spoistość, sprężystość i żujność)za pomocą analizatora tekstury
TAXT plus.

Wyniki badań
Tekstura jest jednym z najważniejszych parametrów związanych z jakością produktu.
Jest definiowana jako sensoryczna manifestacja struktury żywności i sposobu, w jaki
reaguje ta struktura na zastosowaną siłę. Test podwójnej kompresji TPA, opracowany przez
Szcześniak i współpracowników i udoskonalony przez Bourne'a (Bourne 1978), jest
używany jako "standard" do oceny cech tekstury stałych pokarmów. Ten test próbuje
naśladować żucie i parametry mierzone za pomocą tego testu (np. twardość, spoistość,
sprężystość, żujność) wydają się być istotne dla porównania z atrybutami tekstury
ocenianymi podczas żucia. Metody takie jak analiza profilu tekstury (TPA) zostały
opracowane do pomiaru właściwości teksturalnych wielu produktów spożywczych, w tym
mrożonego grochu(Martens 1986), ryżu, jabłek serów, przetworzonych pomidorów,
owoców morza, ziemniaków, ciastek, pieczywa, a także batonów zbożowych.
Również w przypadku batonów tekstura jest jedną z najważniejszych cech, determinujących
preferencje konsumentów i dlatego zastosowano test TPA.
Wyniki analiz TPA zaprezentowano na Rys.5 i w Tabelach 22– 25.
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Rys. 5 Wykresy zmian tekstury podczas przechowywania batonów
47

Tabela 22. Zmiany twardości batonów podczas przechowywania
Czas przechowywania [miesiące]
0
1
2
3
1
2
Baton – nr próby
Temp. 4°C
Temp. 22°C
B1
60,62 45,77 42,98 37,82 29,96 44,73
B2
39,08 55,70 51,40 55,97 48,19 47,44
B3
33,28 28,53 40,15 54,10 44,57 43,04

3
41,78
42,50
36,08

Na początku przechowywania najwyższym poziomem twardości charakteryzowała się
próbka B1, próbki B2 i B3 miały zbliżone wartości i charakteryzowały się znacząco
niższym poziomem tej cechy niż próbka B1.
Dla próbki B1 przechowywanej w temp. 4°C twardość zmniejszała się przez pierwszy
miesiąc przechowywania, pozostając na tym samym poziomie przy dalszym
przechowywaniu. Dla próbki B2 przechowywanej w temp. 4°C twardość wzrastała przez
pierwszy miesiąc przechowywania, pozostając na tym samym poziomie przy dalszym
przechowywaniu. Dla próbki B3 przechowywanej w temp. 4°C była na tym samym
poziomie przez pierwszy miesiąc, wzrastając podczas kolejnych miesięcy przechowywania.
Po dwóch miesiącach przechowywania, wszystkie próbki były na zbliżonym poziomie, przy
czym najwyższą wartością charakteryzowała się próbka B2. Po trzech miesiącach
przechowywania próbki B2 i B3 miały ten sam poziom twardości, znacząco przewyższając
wartość tej cechy w porównaniu z próbką B1.
Dla próbki B1 przechowywanej w temp. 22°C, twardość zmniejszała się istotnie po
miesiącu przechowywania, przy czym dalsze przechowywanie powodowało wzrost wartości
tej cechy ustalając się na stałym poziomie po drugim miesiącu przechowywania. Próbki B2 i
B3 przechowywane w temp. 22°C miały podobną charakterystykę, przez pierwszy miesiąc
twardość wzrastała, nie zmieniając się istotnie podczas dalszego przechowywania. Po
dwóch i trzech miesiącach przechowywania wszystkie próbki charakteryzowały się
twardością na tym samym poziomie. Od drugiego miesiąca przechowywania różnice
pomiędzy twardością próbek przechowywanych w temp. 4°C i w temp. 22°C były bardzo
nieznaczne.
Tabela 23. Zmiany sprężystości batonów podczas przechowywania
Czas przechowywania [miesiące]
0
1
2
3
1
2
Baton – nr próby
Temp. 4°C
Temp. 22°C
B1
0,59
0,37
0,31
0,33
0,34
0,38
B2
0,65
0,44
0,46
0,49
0,70
0,35
B3
0,44
0,39
0,41
0,41
0,66
0,31

3
0,35
0,27
0,27

Na początku przechowywania największą sprężystością charakteryzowała się próbka B2,
nieznacznie niższą wartość miała próbka B1, natomiast istotnie niższą wartością
charakteryzował się próbka B3.
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W czasie przechowywania w temp. 4°C, wartości sprężystości dla wszystkich próbek
obniżały się lub ustalały na stałym poziomie. Od drugiego miesiąca przechowywania w
temp. 4°C, wartości sprężystości dla próbek B1, B2 i B3 ustalały się na stałym poziomie,
przy czym najwyższą wartością charakteryzowała się próbka B2.
Podczas przechowywania w temp. 22°C, wartość sprężystości rosła w pierwszym
miesiącu dla próbek B2 i B3, obniżając się w kolejnym miesiącu przechowywania do
poziomu niższego niż na początku badań, ustalając się na stałym poziomie podczas dalszego
przechowywania. Sprężystość próbki B1 w temp. 22°C obniżała się już w pierwszym
miesiącu przechowywania ustalając się na stałym poziomie w kolejnych miesiącach
przechowywania. Wszystkie próbki w temp. 22°C po dwóch miesiącach przechowywania
były na zbliżonym poziomie. Próbki B2 i B3 przechowywane w temp. 4°C miały po 1
miesiącu wartość sprężystości na poziomie niższym niż analogiczne próbki przechowywane
w temp. 22°C.Próbki B2 i B3 przechowywane w temp. 4°C miały po dwóch miesiącach
wartość sprężystości na poziomie wyższym niż analogiczne próbki przechowywane w temp.
22°C, natomiast sytuacja odwrotna może być zauważona dla próbki B1.Po trzech
miesiącach przechowywania wartość tej cechy dla próbki B1 była na tym samym poziomie
bez względu na warunki przechowywania. Po trzech miesiącach przechowywania w temp.
4°C, próbki B2 i B3 miały poziom tej cechy wyższy niż analogiczne próbki przechowywane
w temp. 22°C.
Tabela 24. Zmiany spoistości batonów podczas przechowywania
Czas przechowywania [miesiące]
0
1
2
3
1
2
Baton – nr próby
Temp. 4°C
Temp. 22°C
B1
0,32
0,29
0,23
0,26
0,29
0,29
B2
0,43
0,33
0,35
0,39
0,38
0,40
B3
0,31
0,29
0,30
0,32
0,37
0,34

3
0,33
0,36
0,34

Na początku przechowywania największą spoistością charakteryzowała się próbka B2,
natomiast próbki B1 i B3 były na tym samym poziomie.
Podczas trzech miesięcy przechowywania w temp. 4°C, najwyższą spoistością
charakteryzowała się próbka B2.Po miesiącu przechowywania w temp. 4°C, próbka B1
miała tę cechę na tym samym poziomie co próbka B2, ulegając istotnemu obniżeniu w
czasie kolejnego miesiąca przechowywania utrzymując swoją wartość w trzecim miesiącu
przechowywania. Próbka B3 charakteryzowała się stałą wartością tej cechy podczas 3
miesięcy przechowywania w temp. 4°C.Po dwóch i trzech miesiącach przechowywania w
temp. 4°C, najwyższą spoistością charakteryzowała się próbka B2, niższą od niej próbka B3,
natomiast próbka B1 miała tę wartość najniższą.
Podczas 2 miesięcy przechowywania w temp. 22°C, najwyższą wartością spoistości
charakteryzowała się próbka B2. Wartość ta obniżała się po 1 miesiącu ustalając się na
stałym poziomie podczas dalszej części procesu przechowywania. Spoistość dla próbki B3
wzrastała w pierwszym miesiącu, ulegając nieznacznemu zmniejszeniu w czasie drugiego
miesiąca, po czym stabilizowała się na stałym poziomie podczas przechowywania w temp.
22°C. Spoistość dla próbki B1 nie ulegała istotnym zmianom w czasie procesu
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przechowywania w temp. 22°C, mając najniższą wartość z wszystkich analizowanych
próbek. Wartość spoistości po dwóch miesiącach przechowywania była wyższa dla
wszystkich próbek przechowywanych w temp. 22°C, niż analogiczne próbki
przechowywane w temp. 4°C. Po trzech miesiącach przechowywania w temp. 22°C
wszystkie próbki miały zbliżoną wartość tej cechy. Po trzech miesiącach przechowywania,
próbki B2 i B3 przechowywane w temp. 4°C miały wyższą wartość niż odpowiadające im
próbki przechowywana w temp. 22°C.
Tabela 25. Zmiany żujności batonów podczas przechowywania
Czas przechowywania [miesiące]
0
1
2
3
1
2
Baton – nr próby
Temp. 4°C
Temp. 22°C
B1
13,07
5,17
3,05
2,92
2,62
5,42
B2
8,53
8,09
8,52
9,45
13,84
6,65
B3
5,17
3,47
5,09
6,83
8,28
4,67

3
4,62
4,87
2,80

Na początku procesu przechowywania, najwyższym poziomem żujności
charakteryzowała się próbka B1, niższą wartość miała próbka B2, a najniższą próbka B3.
Podczas procesu przechowywania w temp. 4°C wartość tej cechy dla próbki 1 uległa
systematycznemu zmniejszeniu, charakteryzując się najniższym poziomem po dwóch
miesiącach przechowywaniai ustalając się na stałym poziomie przy dalszym
przechowywaniu. Wartość żujności dla próbek B2 i B3 nie uległa istotnym zmianom
podczas 2 miesięcy przechowywania w temp. 4°C wzrastając podczas kolejnego miesiąca
przechowywania. Po dwóch i trzech miesiącach przechowywania w temp. 4°C, najwyższy
poziom żujności miała próbka B3.
Podczas przechowywania w temp. 22°C, poziom żujności dla próbki B1 uległ istotnemu
obniżeniu w pierwszym miesiącu, wzrastając nieznacznie w drugim miesiącu
przechowywania i ustalając się na stałym poziomie przy dalszym przechowywaniu. Żujność
dla próbek B2 i B3 przechowywanych w temp. 22°Czwiększał się istotnie podczas
pierwszego miesiąca przechowywania, obniżając się do poziomu początkowego po drugim
miesiącu przechowywania, kontynuując ten trend z mniejszą intensywnością w czasie
trzeciego miesiąca. Próbka B2 przechowywana w temp. 22°C charakteryzowała się
najwyższym poziomem żujności po pierwszym i drugim miesiącu przechowywania z
wszystkich analizowanych próbek.Po trzecim miesiącu przechowywania próbki B1 i B2
miały wartość tej cechy na zbliżonym poziomie.Próbki B2 i B3 miały po 1 miesiącu
przechowywania w temp. 22°C wyższy poziom żujności niż analogiczne próbki
przechowywane w temp. 4°C, natomiast po trzech miesiącach przechowywania
zaobserwowano, że poziom żujności był wyższy dla próbek B2 i B3 przechowywanych w
temp. 4°C.
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 Określenie zmian aktywności wody i wodochłonności i zmian barwy
Metody badań
Parametry barwy w systemie CIE L*a*b*
Metoda polega na pomiarze barwy za pomocą fotokolorymetru Chroma-Meter serii
CR-300 firmy Minolta. Oznaczania wykonywano przy oświetleniu rozproszonym pod kątem
0° i średnicy przesłony 8 mm. Do wykonania oznaczenia użyto wyciętych plastrów wędlin
o grubości 20 mm. Aparat przed użyciem kalibrowano. Kalibrację spektrofotometru
przeprowadzono na wzorcu bieli, którego parametry stanowią punkt odniesienia wszystkich
dokonywanych analiz. Pomiaru barwy dokonano w systemie CIE L*a*b*
Oznaczenie wskaźnika TBARS
Oznaczenie wykonywano według zmodyfikowanej metody Saliha wg. Pikula [1989].
Dokonywano pomiaru absorbancji przy długości fali 532 nm wobec próby ślepej
zawierającej 5 cm3 4 % kwasu nadchlorowego i 5 cm3 odczynnika TBA
Skład kwasów tłuszczowych
Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych wykonywano metodą GC (HP 6890 II z
detektorem płomieniowo-jonizacyjnym) wg PN-EN ISO 5508:1996. Do rozdziału estrów
stosowano wysokopolarną kolumnę kapilarną BPX 70 (60 m × 0,25 mm, 25 μm). Warunki
analizy: temp. kolumny programowana w zakresie 140 - 210 °C, temp. dozownika: 210 °C,
temp. detektora 250 °C, gaz nośny: hel
Wodochłonność metodą wirówkową
Oznaczenie polega na dodaniu wody do rozdrobnionej próbki oraz określeniu jej
ilości związanej, po oddzieleniu za pomocą wirowania wody niezwiązanej. Wodochłonność
(W), charakteryzującą zdolność wiązania wody, obliczono w procentach według poniższego
wzoru.
W= [4(c-a)/(b-a) - 1]*100%
gdzie:
a- masa pustej probówki wirówkowej, g;
b- masa probówki z homogenatem, g;
c- masa probówki z osadem po odwirowaniu, g.
Aktywność wody
Pomiar
aktywności
wody ekologicznych
batonów
wysokobiałkowych
przeprowadzono z udziałem miernika aktywności wody - AquaLab Seria 4TE. Pomiar
aktywności wody próbki wykonywano za pomocą czujnika fotoelektrycznego, metodą
wykrywania punktu rosy.
Próbki o masie około 5 g, umieszczano w pojemniku badawczym, a następnie w komorze
pomiarowej aparatu. Za końcowy wynik aktywności wody badanych próbek, przyjęto
średnią wartość z 3 powtórzeń. Pomiary przeprowadzano zgodnie z normą PN-ISO
21807:2005 „Mikrobiologia żywności i pasz - Określanie aktywności wody”.
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Wyniki badań
Szybkość utleniania tłuszczów zależy m.in. od składu chemicznego użytego surowca,
obecności naturalnych antyoksydantów, stosowanej technologii oraz warunków
przechowywania.
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono hamujący wpływ
zastosowanych warunków przechowywania batonów w warunkach chłodniczych (temp 4°C)
na oksydację lipidów, czego dowodem są uzyskane wyniki wskaźnika TBARS (Tabela 26).
Spośród wszystkich prób doświadczalnych największe zmiany w utlenianiu tłuszczów
zaobserwowano w batonie nr 1- 1,96 mg AM/kg po 3miesiącach. Najniższą wartość
wskaźnika TBARS w czasie 0, 1 i 2 miesiącach stwierdzono w batonie B2 – odpowiednio
0,38 mg AM/kg produktu; 0,32 mg i 0,36 mg AM/kg .
Tabela 26. Wartość wskaźnika TBARS badanych batonów [mg AM/kg] (średnia ±
odchylenie standardowe)
Symbol próby
Czas 0
Czas 1 miesiąc
Czas 2 miesiące
Czas 3 miesiące
Baton B1, 22°C
0,47±0,03
0,90±0,03
0,81±0,03
1,96±0,17
Baton B 2, 22°C
0,38±0,03
0,54±0,05
0,45±0,02
1,33±0,41
Baton B 3, 22°C
0,48±0,02
1,01±0,05
0,74±0,04
1,57±0,11
Baton B 1, 4°C
0,59±0,03
0,53±0,06
0,63±0,05
Baton B 2, 4°C
0,32±0,02
0,36±0,03
0,75±0,06
Baton B 3, 4°C
0,47±0,02
0,45±0,07
0,61±0,06
Stwierdzenie
Analizując wyniki oznaczeń wartości wskaźnika TBARS wnioskować można, że
zastosowanie śliwek suszonych (skład batonu B2) w produkcji batonów ekologicznych oraz
przechowywanie w warunkach chłodniczych ogranicza stopień utlenienia tłuszczów.
W wyniku przeprowadzonej analizy parametrów barwy L*a*b* batonów ekologicznych
stwierdzono, że batony B1 i B2 w czasie 0 charakteryzowały się zbliżonymi wartościami
badanych parametrów (Tabela 27). Baton B3 znacząco różnił się od pozostałych wariantów
parametrem L* oraz parametrem b*. Baton ten charakteryzował się większym udziałem
barwy żółtej. W czasie całego okresu badań batony B3 przechowywany zarówno w
temperaturze 4 i 22°C charakteryzowały się wyższymi wartościami parametru L* w
porównaniu z pozostałymi próbami (Tabela 27, 29, 31, 33).
Barwa czekolady w batonach w czasie 0 była zbliżona i kształtowała się na podobnym
poziomie dla parametru L* wynosiła ok. 35,84 jednostki, dla parametru a* ok. 8,11
jednostki i dla parametru b* ok. 1,74 jednostki (Tabela 28). W czasie przechowywania
batonów zaobserwowano systematyczny wzrost udziału barwy niebieskiej w barwie
czekolady. Najwyższy jej udział zaobserwowano w batonie B1 przechowywanym w
temperaturze 4 °C po 3 miesiącach(Tabela 34).
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Tabela 27. Parametry
standardowe)
Symbol próby
Baton B1, 22°C
Baton B2, 22°C
Baton B3, 22°C
Baton B1, 4°C
Baton B2, 4°C
Baton B3, 4°C

barwy badanych batonów ( n=12) czas 0 (średnia ± odchylenie
L
42,46±2,77
42,76±1,90
47,55±2,32
-

a
8,20±0,68
8,17±0,90
8,24±0,63
-

b
6,33±1,14
6,86±1,50
12,99±1,08
-

Tabela 28. Parametry barwy czekolady badanych batonów ( n=12) czas 0 (średnia ±
odchylenie standardowe)
Symbol próby
L
a
b
Baton B1, 22°C
36,40±1,76
8,37±0,33
1,41±0,83
Baton B2, 22°C
35,17±0,44
7,66±0,28
1,27±0,32
Baton B3, 22°C
35,95±1,12
8,30±0,25
2,53±0,49
Baton B1, 4°C
Baton B2, 4°C
Baton B3, 4°C
Tabela 29. Parametry barwy badanych batonów ( n=12) czas 1 (średnia ± odchylenie
standardowe)
Symbol próby
L
a
b
Wartość średnia± odchylenie standardowe
Baton B1, 22°C
46,63±3,60
9,55±0,62
11,33±1,57
Baton B2, 22°C
48,36±3,12
7,58±0,58
7,53±1,03
Baton B3, 22°C
53,34±2,13
8,80±0,63
12,75±1,23
Baton B1, 4°C
45,67±3,29
8,79±0,64
7,06±1,67
Baton B2, 4°C
46,81±2,05
8,20±0,44
8,23±0,71
Baton B3, 4°C
47,50±8,57
8,11±0,48
12,81±1,18

Tabela 30. Parametry barwy czekolady badanych batonów ( n=12) czas 1 (średnia ±
odchylenie standardowe)
Symbol próby
L
a
b
Baton B1, 22°C
32,34±1,98
7,10±0,17
3,25±0,16
Baton B2, 22°C
35,54±0,20
8,01±0,07
2,13±0,13
Baton B3, 22°C
35,62±0,82
8,53±0,35
2,55±0,52
Baton B1, 4°C
37,58±0,25
8,06±0,07
0,32±0,15
Baton B2, 4°C
37,45±0,38
8,09±0,12
0,62±0,13
Baton B3, 4°C
34,37±0,45
7,94±0,29
2,53±0,35
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Tabela 31. Parametry
standardowe)
Symbol próby
Baton B1, 22°C
Baton B2, 22°C
Baton B3, 22°C
Baton B1, 4°C
Baton B2, 4°C
Baton B3, 4°C

barwy badanych batonów ( n=12) czas 2 (średnia ± odchylenie
L
48,35±2,58
48,59±2,40
55,80±2,58
47,08±2,67
46,66±3,78
52,71±3,26

a
9,86±0,78
9,03±1,42
9,08±0,60
7,88±0,61
7,65±0,67
7,85±0,65

b
11,26±1,01
10,89±1,30
12,50±1,17
10,99±0,85
8,26±0,93
11,10±1,02

Tabela 32. Parametry barwy czekolady badanych batonów ( n=12) czas 2 (średnia ±
odchylenie standardowe)
Symbol próby
L
a
b
Baton B1, 22°C
36,45±0,49
8,19±0,13
0,94±0,11
Baton B2, 22°C
36,48±0,30
7,84±0,13
1,11±0,15
Baton B3, 22°C
37,47±0,42
8,19±0,17
0,51±0,15
Baton B1, 4°C
32,43±0,35
7,06±0,09
2,96±0,32
Baton B2, 4°C
34,94±0,48
7,42±0,20
1,85±0,32
Baton B3, 4°C
36,24±0,16
8,28±0,11
1,42±0,12
Tabela 33. Parametry
standardowe)
Symbol próby
Baton B1, 22°C
Baton B2, 22°C
Baton B3, 22°C
Baton B1, 4°C
Baton B2, 4°C
Baton B3, 4°C

barwy badanych batonów ( n=12) czas 3 (średnia ± odchylenie
L
48,32±1,89
51,26±3,13
55,89±2,69
49,95±1,89
52,27±2,75
56,40±1,72

a
10,86±0,55
8,92±0,99
9,14±0,61
8,13±0,63
7,77±0,89
8,14±0,58

b
11,52±0,79
9,57±1,26
12,05±1,05
8,88±1,09
7,56±1,57
11,34±1,03

Tabela 34. Parametry barwy czekolady badanych batonów ( n=12) czas 3 (średnia ±
odchylenie standardowe)
Symbol próby
L
a
b
Baton B1, 22°C
38,99±0,50
8,45±0,22
0,26±0,15
Baton B2, 22°C
37,79±0,23
8,47±0,13
0,65±0,13
Baton B3, 22°C
37,92±0,50
8,32±0,28
0,27±0,25
Baton B1, 4°C
37,87±0,62
7,68±0,17
-0,27±0,18
Baton B2, 4°C
37,86±0,39
7,63±0,25
0,10±0,39
Baton B3, 4°C
37,70±0,46
8,23±0,15
0,18±0,15
W czasie przechowywania batonów zaobserwowano systematyczny spadek zdolności
przyjmowania i utrzymywania wody obcej (Tabela 35). Najwyższą wodochłonnością
charakteryzowały się batony nr 2 w czasie 0 i po1 miesiącu przechowywania w
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temperaturze 22 °C (odpowiednio 53,46 % i 50,04%). W czasie przechowywania
następował systematyczny spadek wodochłonności badanych wariantów, największe
obniżenie zaobserwowano w batonach B2 przechowywanych w 22°C o ok. 23 % .
Tabela 35. Wodochłonność badanych batonów [%](średnia ± odchylenie standardowe)
Symbol próby
Czas 0
Czas 1 miesiąc
Czas 2 miesiące Czas 3 miesiące
Baton B1, 22°C
43,60±5,54
42,98±1,35
40,22±4,73
39,32±6,60
Baton B2, 22°C
53,46±8,43
50,04±2,20
25,77±3,67
30,18±4,02
Baton B3, 22°C
41,46±6,08
33,23±2,43
30,71±0,98
41,41±7,95
Baton B1, 4°C
41,99±2,77
32,45±5,93
40,68±5,01
Baton B2, 4°C
38,39±2,20
27,07±3,20
27,79±5,40
Baton B3, 4°C
40,32±7,32
21,71±1,78
24,78±1,35
W tabeli 36 przedstawiono zmiany aktywności wody w próbach ekologicznych
batonów o podwyższonej zawartości białka podczas przechowywania w różnych warunkach
temperatury. Aktywność wody jest czynnikiem wpływającym na przebieg procesów
biologicznych, a szczególnie na wzrost i rozwój drobnoustrojów.
Tabela 36. Oznaczenie aktywności wody w ekologicznych batonach w czasie
przechowywania
Baton
Aktywność wody
Aktywność wody
w czasie 1 miesiąc
w czasie 3 miesiące
Baton B1, 22°C
0,81±0,08
0,76±0,12
Baton B2, 22°C
0,74±0,13
0,74±0,04
Baton B3, 22°C
0,78±0,17
0,77±0,09
Baton B1, 4°C
0,68±0,10
0,77±0,10
Baton B2, 4°C
0,72±0,07
0,81±0,11
Baton B3, 4°C
0,70±0,08
0,75±0,06
Aktywność wody w badanych, ekologicznych batonach o podwyższonej zawartości
białka po 1 miesiącu przechowywania wynosiła 0,68-0,81. Wartość aktywności wody po 3
miesiącach przechowywania batonów wynosiła 0,74-0,81. Jest to średni poziom aktywności
wody, który nie gwarantuje całkowicie trwałości mikrobiologicznej produktu.
Kontrola zawartości wody jest szczególnie ważna dla żywności o średniej zawartości
wody (aw w granicach 0,60-0,85) nieprzechowywanej w warunkach chłodniczych (Kowal,
2012), ze względu na możliwość rozwoju mikroflory.
Charakterystykę profilu kwasów tłuszczowych batonów w czasie 0 przestawiono w
tabeli nr 37. Profil kwasów tłuszczowych w batonie B1 charakteryzował się najwyższym
procentowym udziałem kwasów tłuszczowych nasyconych w porównaniu do pozostałych
wariantów i wynosił 49,90%. Najniższy udział kwasów tłuszczowych nasyconych
odnotowano w batonie B2 i wynosił 42,50%. Natomiast baton B3 charakteryzował się
największym udziałem jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (35,57%).
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Po 3 miesiącach przechowywania batonów w temp 22°C (Tabela 38)
zaobserwowano największe obniżenie ogólnej zawartości procentowej kwasów
tłuszczowych w batonie nr 3 o ok.15%, natomiast w pozostałych wariantach o ok. 0,35%. W
batonach B1 i B2 zaobserwowano obniżenie zawartości kwasów tłuszczowych jedno i
wielonasyconych przy jednoczesnym wzroście zawartości kwasów nasyconych, czego nie
zaobserwowano w wariancie B3. W batonach przechowywanych w 22 °C nie odnotowano
nasyconego kwasu tłuszczowego C15:0 i wielonienasyconego kwasu tłuszczowego C18:3
trans, natomiast wykazano zawartość procentową jednonienasyconego kwasu tłuszczowego
C 18:1 trans.
Tabela 37. Skład kwasów tłuszczowych badanych batonów bezpośrednio po produkcji
- czas 0 (% w ogólnym składzie kwasów tłuszczowych ±niepewność).
Próba badawcza
Kwas tłuszczowy
Baton B1
Baton B2
Baton B3
6:0
0,10±0,05
0,10±0,05
0,10±0,05
1,40±0,07
0,23±0,10
0,27±0,10
8:0
10:0
1,20±0,06
0,27±0,10
0,30±0,10
12:0
10,40±0,52
2,77±0,14
3,17±0,16
14:0
4,27±0,21
1,37±0,07
1,47±0,07
15:0
0,10±0,05
0,10±0,05
0,10±0,05
16:0
15,73±0,79
17,77±0,89
17,73±0,89
17:0
0,10±0,05
0,20±0,10
0,20±0,10
18:0
15,80±0,79
18,83±0,94
18,97±0,95
20:0
0,57±0,10
0,67±0,10
0,70±0,10
22:0

0,13±0,10

0,13±0,10

0,20±0,10

24:0

0,10±0,05

0,10±0,05

0,10±0,05

Nasycone

49,90±2,50

42,50±2,13

43,27±2,16

16:1

0,20±0,10

0,20±0,10

0,20±0,10

18:1cis9

29,63±1,48

33,70±1,69

34,07±1,70

18:1cis11

0,90±0,10

1,00±0,10

1,00±0,10

20:1

0,20±0,10

0,27±0,10

0,30±0,10

Jednonienasycone

30,93±1,55

35,17±1,76

35,57±1,78

18:2

17,53±0,88

20,67±1,03

19,27±0,96

18:3 trans

n.w.

0,10±0,05

0,10±0,05

18:3 n3

1,57±0,08

1,60±0,08

1,80±0,09

19,10±0,96
22,30±1,12
21,17±1,06
Wielonienasycone
n.w.- nie wykryto; W tabeli przedstawiono wartości średnie ± odchylenie standardowe .
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Tabela 38. Skład kwasów tłuszczowych badanych batonów przechowywanych w temp.
22 °C- czas 3 (% w ogólnym składzie kwasów tłuszczowych ±niepewność).
Próba badawcza
Kwas tłuszczowy
Baton B1, 22°C
Baton B2, 22°C
Baton B3, 22°C
6:0
0,1±0,05
n.w.
n.w.
1,23±0,06
0,27±0,10
0,27±0,10
8:0
10:0
1,03±0,05
0,30±0,10
0,30±0,10
12:0
8,87±0,44
3,23±0,16
3,40±0,17
14:0
3,67±0,1
1,37±0,07
1,47±0,07
15:0
n.w.
n.w.
n.w.
16:0
17,23±0,86
18,27±0,91
12,73±0,64
17:0
0,13±0,10
0,20±0,10
6,10±0,31
18:0
19,00±0,95
21,13±1,06
14,43±0,72
20:0
0,70±0,10
0,77±0,10
7,10±0,36
22:0

0,13±0,05

0,20±0,10

0,37±0,10

24:0

0,10±0,05

0,10±0,05

0,13±0,10

Nasycone

52,20±2,61

45,83±2,29

31,23±1,56

16:1

0,20±0,10

0,20±0,10

0,20±0,10

18:1trans

n.w.

n.w.

n.w.

18:1cis9

29,37±1,47

33,47±1,67

34,07±1,70

18:1cis11

0,77±0,10

0,90±0,10

0,97±0,10

18:1 c inne

n.w.

n.w.

n.w.

18:1 transt

0,10±0,05

0,10±0,05

0,10±0,05

20:1

0,20±0,10

0,30±0,05

0,30±0,05

Jednonienasycone

30,33±1,52

34,57±1,73

35,23±1,76

18:2

15,87±0,79

17,60±0,88

16,87±0,84

18:3 trans

n.w.

n.w.

n.w.

18:3 n3

1,23±0,06

1,53±0,08

1,63±0,08

17,10±0,86
19,13±0,96
18,50±0,93
Wielonienasycone
n.w.- nie wykryto; W tabeli przedstawiono wartości średnie ± odchylenie standardowe .
W batonach przechowywanych w temperaturze 4 °C (Tabela 39), po 3 miesiącach
przechowania odnotowano obniżenie ogólnej zawartości procentowej kwasów tłuszczowych
o ok. 0,5% w porównaniu do czasu 0. W batonach zaobserwowano spadek zawartości
kwasów tłuszczowych jedno i wielonasyconych przy jednoczesnym wzroście zawartości
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kwasów nasyconych. Najwyższą zawartością kwasów tłuszczowych nasyconych
charakteryzowały się batony B1, natomiast najwyższą zawartością jedno i wielonasyconych
kwasów tłuszczowych zaobserwowano w batonach B2.
Tabela 39. Skład kwasów tłuszczowych badanych batonów przechowywanych w temp.
4 °C- czas 3 (% w ogólnym składzie kwasów tłuszczowych ±niepewność).
Próba badawcza
Kwas tłuszczowy
Baton B1, 4°C
Baton B2, 4°C
Baton B3, 4°C
6:0
0,10±0,05
0,10±0,05
1,07±0,05
0,17±0,10
0,17±0,10
8:0
10:0
0,90±0,10
0,17±0,10
0,17±0,10
12:0
8,07±0,40
2,10±0,11
2,60±0,13
14:0
3,33±0,17
1,07±0,05
1,20±0,06
15:0
n.w.
n.w.
n.w.
16:0
17,37±0,87
17,30±0,87
17,73±0,89
17:0
0,20±0,10
0,20±0,10
0,20±0,10
18:0
20,30±1,02
20,97±1,05
21,83±1,09
20:0
0,70±0,10
0,73±0,10
0,73±0,10
22:0

0,20±0,10

0,20±0,10

0,20±0,10

24:0

0,10±0,05

0,10±0,05

0,10±0,05

Nasycone

52,33±2,62

43,03±2,15

44,93±2,25

16:1

0,27±0,10

0,23±0,10

0,73±0,10

18:1trans

n.w.

n.w.

n.w.

18:1cis9

30,03±1,50

33,43±1,67

33,77±1,69

18:1cis11

0,80±0,10

0,83±0,10

0,83±0,10

18:1 c inne

n.w.

0,30±0,10

0,10±0,05

18:1 trans

0,10±0,05

0,10±0,05

0,10±0,05

20:1

0,20±0,10

0,23±0,10

0,27±0,10

Jednonienasycone

31,10±1,56

34,50±1,73

35,33±1,77

18:2

14,97±0,75

20,40±1,02

17,67±0,88

18:3 trans

n.w.

n.w.

n.w.

18:3 n3

1,30±0,07

1,40±0,07

1,47±0,07

16,27±0,81
21,80±1,09
19,13±0,96
Wielonienasycone
n.w.- nie wykryto; W tabeli przedstawiono wartości średnie ± odchylenie standardowe .
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W batonach przechowywanych w 4 °C nie odnotowano nasyconego kwasu
tłuszczowego C15:0 i wielonienasyconego kwasu tłuszczowego C18:3 trans, natomiast
wykazano zawartość procentową jednonienasyconego kwasu tłuszczowego C 18:1 trans we
wszystkich wariantach oraz C 18:1 c inne w batonach B2 i B3.
 Ocena jakości sensorycznej batonów ekologicznych
Metody badań
Oceny sensoryczne przeprowadzono za pomocą metody Ilościowej Analizy Opisowej
– QDA. Badania wykonywano zgodnie z wymaganiami normy ISO 13299:2016 przez
przeszkolony zespół oceniających. Badane wyróżniki sensoryczne wybrano w dyskusji
panelowej i dotyczyły one zapachu, barwy, tekstury i smaku. Dokonano oceny batonów
wykonanych w warunkach półtechnicznych (laboratoryjnych) oraz po przekazaniu receptur i
produkcji przez technologów z Zakładu produkcyjnego BIO-POLSKA. Analizę
opracowanych i wyprodukowanych w warunkach przemysłowych trzech wariantów
batonów wysokobiałkowych przeprowadzono bezpośrednio po ich przygotowaniu oraz po 1,
2 i 3 miesiącach przechowywania w dwóch wariantach temperatur 4°C. Ocenie sensorycznej
nie poddano prób batonów przechowywanych w 22°C ze względu złą jakość
mikrobiologiczną produktów (widoczna pleśń). Przykładowy wzór karty oceny sensorycznej
ekologicznych batonów wysokobiałkowych przedstawiono poniżej.
Metoda profilowania QDA jest wykorzystywana do jakościowego i ilościowego
określenia szczegółowej charakterystyki produktu. Nie traktuje smakowitości jako cechy
jednostkowej, tak jak inne metody, natomiast opiera się na założeniu, że smakowitość jak
również aromat i tekstura to zestaw pojedynczych not, które można oddzielnie
zidentyfikować i zanalizować. Dlatego zadaniem oceniających było określenie
intensywności każdego z wybranych wyróżników jakości i naniesienie swojej oceny na
odpowiednią skalę (niestrukturowana skala graficzna 0-10 j.u.). Na podstawie oceny
wyróżników, dodatkowo na osobnej skali wyznaczano ogólną jakość sensoryczną
produktów. Oceny zostały przeprowadzone z udziałem 10-osobowego zespołu pracowników
Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności SGGW w Warszawie.
Członkowie zespołu oceniającego zostali przeszkoleni w zakresie metodyki wykonywanych
analiz oraz przebadani pod względem wrażliwości sensorycznej. Na podstawie dyskusji
panelowej zespół oceniających wybrał 5 wyróżników zapachu (owocowy, zbożowy,
czekoladowy, przechowalniczy, inny; brzegowe określenia „niewyczuwalny – bardzo
intensywny”), 8 wyróżników smaku (owocowy, zbożowy, czekoladowy, słodki, kwaśny,
gorzki, mączny, inny; brzegowe określenie „niewyczuwalny – bardzo intensywny”) oraz
wyróżniki dotyczące tekstury batonów (gładkość, twardość, lepkość). Wyróżnikiem
podsumowującym cały profil sensoryczny badanych batonów wysokobiałkowych była
jakość ogólna produktu (brzegowe określenia „zła – bardzo dobra”. Podstawą wyników
średnich było 10 ocen jednostkowych. Do oceny prób półtechnicznych nie uwzględniono
wyróżnika zapach i smak zbożowy, natomiast zapach i smak kakaowy zastąpiono
czekoladowym. Uzyskane wyniki przedstawiono za pomocą wykresów biegunowych
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Wyniki
Opracowane receptury ekologicznych batonów wysokobiałkowych w warunkach
laboratoryjnych, półtechnicznych zostały przekazane do próbnej produkcji w zakładzie
produkcyjnym BIO-POLSKA. Przeprowadzona dyskusja panelowa zespołu oceniających
wskazała różnice w układzie wyróżników sensorycznych. Próby wyprodukowane w
warunkach przemysłowych były oceniane dodatkowo pod kątem intensywności odczuwania
zapachu i smaku zbożowego. Zastąpiono też zapach i smak kakaowy określeniem
czekoladowym.
Rysunek 6, 7 i 8 przedstawia różnice w jakości sensorycznej prób laboratoryjnych i
przemysłowych. Nie były to jednak różnice wpływające negatywnie na jakość ogólną
badanych prób.
z. owocowy
jakość ogólna

8
7

s. inny

brak/z.
zbożowy
z.
kakakowy/cz
ekoladowy

6
5

z.
przechowalni
czy

4

s. mączny

3
2
1

s. gorzki

z. inny

0

baton półtechniczny B1
baton przemysłowy B1

s. kwaśny

gładkość

s. słodki
s.
kakaowy/cze
koladowy

twardość
lepkość
brak/s.
zbożowy

s. owocowy

Rys. 6. Porównanie wyników analizy sensorycznej ekologicznych batonów
wysokobiałkowych wariant B1 półtechnicznych i wyprodukowanych w warunkach
przemysłowych; czas 0 – bezpośrednio po produkcji

60

Rys. 7. Porównanie wyników analizy sensorycznej ekologicznych batonów
wysokobiałkowych wariant B2 półtechnicznych i wyprodukowanych w warunkach
przemysłowych; czas 0 – bezpośrednio po produkcji

Rys. 8. Porównanie wyników analizy sensorycznej ekologicznych batonów
wysokobiałkowych wariant B3 półtechnicznych i wyprodukowanych w warunkach
przemysłowych; czas 0 – bezpośrednio po produkcji
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Podsumowując,
warianty
ekologicznych
batonów
wysokobiałkowych
wyprodukowanych w warunkach przemysłowych charakteryzowały się bardzo wysoką
jakością ogólną, średnio na poziomie 7 – 8,5 j.u. Rozbieżność w odczuwaniu intensywności
stwierdzono tylko w przypadku wyróżników dotyczących tekstury (gładkość, lepkość) oraz
smaku innego w przypadku wariantu B3, gdzie odczuwano posmak malinowy. Pozostałe
oceny dla wszystkich badanych prób batonów były zbliżone i nie miały negatywnego
wpływu na odczucie wysokiej jakości ogólnej (Rysunek 9).

jakość ogólna
s. inny

s. mączny

s. gorzki

z. owocowy
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

z. zbożowy
z. czekoladowy

z. przechowalniczy

z. inny

PRÓBA B1
PRÓBA B2
PRÓBA B3

s. kwaśny

gładkość

s. słodki

twardość

s. czekoladowy
s. zbożowy

lepkość
s. owocowy

Rys. 9. Wyniki analizy sensorycznej ekologicznych batonów wysokobiałkowych
wyprodukowanych w warunkach przemysłowych; czas 0 - bezpośrednio po produkcji
Po 1-miesięcznym okresie badawczym do dalszej oceny sensorycznej wybrano tylko
próby batonów wysokobiałkowych przechowywanych w temperaturze 4°C (Rysunek 10).
Produkty przechowywane w 22°C uległy zepsuciu (widoczna pleśń). Na podstawie
uzyskanych wyników badań sensorycznych stwierdzono, wysoką jakość ogólną dla
wariantów produktów B2 i B3, średnio na poziomie 7 j.u. Po miesiącu przechowywania
wysoko oceniano szczególnie baton B2, szczególnie pod kątem takich wyróżników jak
zapach i smak czekoladowy, owocowy i gładkość tekstury. Najgorzej oceniono próbę
badawczą B1, gdzie jakość ogólna wynosiła średnio 5 j.u. Mogło to być spowodowane
ocenami intensywności zapachu przechowalniczego i posmaków innych, w tym takich jak
starego oleju, czy zjełczałego.
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Rys. 10. Wyniki analizy sensorycznej ekologicznych batonów wysokobiałkowych
wyprodukowanych w warunkach przemysłowych po 1miesiącu przechowywania w
temperaturze 4°C

Rys. 11. Wyniki analizy sensorycznej ekologicznych batonów wysokobiałkowych
wyprodukowanych w warunkach przemysłowych po 2 miesiącach przechowywania w
temperaturze 4°C
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Rys. 12. Wyniki analizy sensorycznej ekologicznych batonów wysokobiałkowych
wyprodukowanych w warunkach przemysłowych po 3 miesiącach przechowywania w
temperaturze 4°C
Po 2 i 3 miesiącach przechowywania chłodniczego ponownie najgorzej oceniono
wariant batonów B1, gdzie profil sensoryczny produktu wyraźnie odbiegał od pozostałych
rodzajów prób badawczych. Natomiast batony B2 i B3 charakteryzowały się stałą wysoką
jakością ogólną średnio na poziomie 7-6 j.u. Wysoko oceniono zapach i smak owocowy,
czekoladowy. Próba B2 wyróżniała się największą twardością. Natomiast w przypadku
próby badawczej B3 odczuwano intensywność innych, pozytywnych posmaków, np.
malinowego (Rysunek 11, 12).
Stwierdzenia z zadania 3
Wartość odżywcza świeżych batonów jest wysoka, jednak zawartość białka w
wyprodukowanych batonach była nieznacznie niższa niż wynikająca ze składu
surowcowego. Wynika to z zastosowania większej masy polewy czekoladowej, do której nie
dodano preparatu białka serwatkowego.
Wartość odżywcza batonów po okresie przechowywania nie uległa większym zmianom, z
wyjątkiem obniżenia zawartości błonnika (min. 10g/100g produktu) oraz niewielkiego
wzrostu zawartości wody.
Ogólny profil kwasów tłuszczowych zawartych w batonach jest korzystny żywieniowo. Na
uwagę zasługuje praktyczny brak kwasów trans.
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Analizując wyniki oznaczeń wartości wskaźnika TBARS wnioskować można, że
zastosowanie śliwek suszonych (skład batonu B2) w produkcji batonów ekologicznych oraz
przechowywanie w warunkach chłodniczych ogranicza stopień utlenienia tłuszczów.
Na podstawie oceny mikrobiologicznej, chemicznej i sensorycznej określono datę
przydatności do spożycia batonów ekologicznych: 21 dni w warunkach temperatury
pokojowej (22oC) i 3 miesiące w temperaturze chłodniczej 4°C.
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Stwierdzenia
1. Oceniono jakość mikrobiologiczną i obecność szkodników w ekologicznych
surowcach roślinnych i zwierzęcych, wykorzystywanych w produkcji
innowacyjnych batonów wysokobiałkowych. Stwierdzono brak szkodników w
surowcach oraz ogólnie dobrą jakość mikrobiologiczną, chociaż na uwagę zasługuje
liczba drożdży i pleśni (do 2 log jtk/g) i przetrwalników Bacillus sp. w niektórych
surowcach, przede wszystkim płatkach orkiszowych.
2. Ocena jakości towaroznawczej surowców ekologicznych wykazała ich zgodność z
normami.
3. Oceniony profil aminokwasowy białka serwatkowego stosowanego jako surowiec do
produkcji batonów korzystny z punktu widzenia wysokiej zawartości aminokwasów
egzogennych; lizyny, leucyny, izoleucyny, waliny oraz obecności w mniejszej ilości
argininy i histydyny.
4. Przeprowadzono optymalizację opracowanych w roku 2017 receptur batonów.
Zaprojektowano trzy warianty batonów, zamieniając wybrane surowce importowane,
polskimi odpowiednikami: np. suszone daktyle zastąpiono suszonymi morelami i
śliwkami, wiórki kokosowe zastąpiono płatkami owsianymi, olej kokosowy
zastąpiono olejem słonecznikowym, a także dodano miód.
5. Proces produkcji batonów wysokobiałkowych został przeprowadzony w zakładzie
produkcyjnym Spółdzielni BIOPOLSKA, na podstawie zoptymalizowanych receptur
i schematów produkcyjnych.
6. Bezpośrednio po produkcji badane produkty charakteryzowały się dobrą jakością
mikrobiologiczną najlepszą w przypadku batonów B1. Ogólna liczba
drobnoustrojów (OLD) wynosiła od 3,90 do 4,26 log jtk/g, liczba bakterii z rodziny
Enterobacteriaceae (ENT) była w granicach 2,81 – 3,32 log jtk/g, liczba drożdży i
pleśni (DiP) w granicach 2,61 – 3,99 log jtk/g. Nie stwierdzono obecności bakterii
patogennych Salmonella sp. i Staphylococcus aureus (SA). W dwóch rodzajach
batonów (B1 i B2) stwierdzono obecność przetrwalników bakterii patogennych z
gatunku Bacillus cereus (BAC).
7. W batonach nie stwierdzono obecności mykotoksyn.
8. Zawartość amin biogennych była niewielka, nie zagrażająca zatruciem
pokarmowym.
9. Zawartość białka oznaczona w wyprodukowanych batonach była nieznacznie niższa
niż wynikająca ze składu surowcowego. Przyczyną było zastosowanie większej
masy polewy czekoladowej, do której nie dodano białka serwatkowego.
10. Baton B2 charakteryzował się największym udziałem kwasów tłuszczowych
wielonasyconych.
11. Z analizy danych dotyczących profilu aminokwasowego białka batonów
ekologicznych, wynika że w produktach zidentyfikowano obecność 7 aminokwasów
egzogennych (w tym walinę, izoleucynę, leucynę i lizynę).
12. W wyniku przeprowadzonej analizy parametrów barwy L*a*b* batonów
ekologicznych stwierdzono, że batony B1 i B2 w czasie 0 charakteryzowały się
zbliżonymi wartościami badanych parametrów. Baton B3 znacząco różnił się od
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pozostałych wariantów parametrem L* i b* (większym udziałem barwy żółtej), na
co wpłynął znacząco dodatek moreli suszonych.
13. Batony wysokobiałkowe wyprodukowane w warunkach przemysłowych
charakteryzowały się bardzo wysoką jakością ogólną, średnio na poziomie 7 – 8,5
j.u. (najgorzej oceniono baton B1). Rozbieżność w odczuwaniu intensywności
stwierdzono tylko w przypadku wyróżników dotyczących tekstury (gładkość,
lepkość) oraz smaku innego w przypadku wariantu B3, gdzie odczuwano posmak
malinowy.
14. Wszystkie badane próby surowców roślinnych i batonów wykazywały zdolność
wygaszania stabilnych rodników DPPH• i kationorodników ABTS•+. Aktywność ta
w przypadku prób batonów była zależna od zastosowanych składników (płatki
orkiszowe i suszone owoce) i ulegała zmianom tym większym, im wyższa
temperatura przechowywania.
15. Tekstura jest w przypadku batonów jedną z najważniejszych cech, determinujących
preferencje konsumentów. Na podstawie przeprowadzonego testu TPA – profilowej
analizy tekstury - stwierdzono, że najwyższym poziomem twardości i żujności
charakteryzowały się świeże batony B1, a największą sprężystością i spoistością
batony B2.
16. Ze wszystkich analizowanych próbek, w czasie trzech miesięcy przechowywania
zarówno w temp. 4°C jak i 22°C, najwyższym poziomem sprężystości, spoistości i
żujności charakteryzowała się próbka batonu B2. Tendencja ta utrzymywała się
również po trzech miesiącach przechowywania, za wyjątkiem wartości spoistości dla
próbek przechowywanych w temp. 22°C, gdzie nieznacznie wyższą wartość miała
próbka B1.
17. Najniższym poziomem twardości charakteryzowała się po 1 miesiącu
przechowywania próbka B3 (w temp. 4°C) oraz próbka B1 (w temp. 22°C)
18. Proces przechowywania w temp. 22°C umożliwił utrzymanie wyższych
(nieznacznie) wartości sprężystości, spoistości i żujności w porównaniu do procesu
przechowywania w temp. 4°C przez pierwszy miesiąc przechowywania. Przy
dłuższym przechowywaniu, wyższe parametry były obserwowane podczas procesu
przechowywania w temp. 4°C.
19. Zastosowanie śliwek suszonych (skład batonu B2) w produkcji batonów
ekologicznych oraz przechowywanie w warunkach chłodniczych ogranicza stopień
utlenienia tłuszczów.
20. Ubytek 15% kwasów tłuszczowych w batonach nr 3 po 3 miesiącach
przechowywania w temperaturze 22 ºC, prawdopodobnie jest wynikiem rozwoju
niekorzystnej mikroflory w batonach
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Wnioski
1. Zrealizowano wszystkie zadania wynikające z harmonogramu zawartego we
wniosku.
2. Oceniono surowce ekologiczne wykorzystywane w produkcji innowacyjnych
batonów wysokobiałkowych, potwierdzając ich wysoką jakość sensoryczną i
odżywczą. W przypadku jakości mikrobiologicznej należy zwrócić uwagę na
obecność zarodników pleśni i przetrwalników Bacillus sp. w niektórych surowcach
roślinnych.
3. Zoptymalizowano receptury zaprojektowanego wyrobów w kierunku wykorzystania
surowców pochodzących z polskiego rolnictwa ekologicznego oraz optymalizacji
procesu produkcji pod kątem zmiany skali z półtechnicznej na przemysłową.
4. Wyprodukowano trzy wybrane warianty produktu w warunkach przemysłowych
(Spółdzielnia BIOPOLSKA), potwierdzając możliwość zastosowania surowców
polskich i opracowanej w warunkach półtechnicznych technologii.
5. Przeprowadzono badania przechowalnicze gotowych batonów przez 3 miesiące, co
było spowodowane terminem wyprodukowania batonów przez producenta. Dalsze
badania przechowalnicze są nadal prowadzone do 6 miesięcy.
6. Najlepszą jakością mikrobiologiczną i sensoryczną w czasie przechowywania w
warunkach chłodniczych cechowały się batony zawierające w swoim składzie
suszone morele (pozostałe składniki były podobne we wszystkich rodzajach
batonów).
7. Oceniono wartość odżywczą wyprodukowanych batonów:
 Wartość kaloryczna 372 – 386 kcal
 Zawartość białka
17,70 – 19,00 g
 Zawartość błonnika 15,40 – 16,30 g
 Zawartość węglowodanów 23,50 – 27,10 g
 Zawartość tłuszczu 17,92 – 21,00 g
 W tym: MUFA 6,10 – 6,80 g
 PUFA 4,20 – 5,00 g
 SAFA 7,00 – 10,70 g
 Trans < 0,1 g
 Zawartość wody 18,50 – 19,80 g
8. Określono datę przydatności do spożycia wysokobiałkowych batonów
ekologicznych: 21 dni w warunkach temperatury pokojowej (22oC) i 3 miesiące w
temperaturze chłodniczej 4°C.
9. Przechowywanie w temperaturze pokojowej jest uzależnione od ryzyka wzrostu
pleśni. Termin ten może być przedłużony przez zapakowanie produktu w atmosferze
beztlenowej (np. modyfikowanej). Innym proponowanym rozwiązaniem może być
cieplna, krótkotrwała pasteryzacja surowców roślinnych. Wymaga to jednak
sprawdzenia doświadczalnego.
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Rekomendacje dla producentów
1. Polskie surowce ekologiczne (koncentrat białek serwatkowych, owoce suszone –
śliwki, morele, maliny liofilizowane, suszone wiśnie, surowce zbożowe - płatki
owsiane, płatki orkiszowe, pestki z dyni, olej słonecznikowy) mogą być zastosowane
do produkcji innowacyjnych, wysokobiałkowych, prozdrowotnych produktów typu
baton.
2. Batony wysokobiałkowe wyprodukowane z polskich surowców ekologicznych mają
wysoką wartość odżywczą, wynikającą przede wszystkim ze składu
aminokwasowego i korzystnego profilu kwasów tłuszczowych oraz charakteryzują
się bardzo dobrą jakością sensoryczną.
3. Przeprowadzona produkcja przemysłowa prozdrowotnych batonów wskazuje na
możliwość jej zastosowanie w małych i średnich zakładach przetwórstwa surowców
ekologicznych.
4. Opracowano broszurę „Wysokobiałkowe batony ekologiczne” SGGW w Warszawie,
(2018) z przeznaczeniem dla producentów.

69

Załączniki
Załącznik nr 1

Wzór karty oceny ekologicznego batonu wysokobiałkowego

Oceniający .......................
data...........................
Masz przed sobą próbki batonów. Weź pierwszą próbkę wpisz jej kod, uchyl pokrywkę pudełka i powąchaj
zawartość. Zaznacz wrażenie zapachu na odpowiedniej skali. Następnie ocen cechy tekstury i cechy smakowe
oraz jakość ogólną. Analogicznie postępuj z kolejnymi próbkami.
Kod próbki........
Intensywność zapachu owocowego
niewyczuwalna

b. intensywna

Intensywność zapachu zbożowego
niewyczuwalna

b. intensywna

Intensywność zapachu czekoladowego
niewyczuwalna

b. intensywna

Intensywność zapachu przechowalniczego
niewyczuwalna

b. intensywna

Intensywność zapachu innego………
niewyczuwalna

b. intensywna

Gładkość
piaszczysty/mączysty

gładki

Twardość
miękki

twardy

Lepkość
niska

wysoka

Intensywność smaku owocowego
niewyczuwalna

b. intensywna

Intensywność smaku zbożowego
niewyczuwalna

b. intensywna

Intensywność smaku czekoladowego
niewyczuwalna

b. intensywna

Intensywność smaku słodkiego
niewyczuwalna

b. intensywna

Intensywność smaku kwaśnego
niewyczuwalna

b. intensywna

Intensywność smaku gorzkiego
niewyczuwalna

b. intensywna

Intensywność smaku mącznego
niewyczuwalna

b. intensywna

Intensywność smaku innego…..
niewyczuwalna

b. intensywna

Jakość ogólna
zła

b. dobra
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Załącznik nr 2

Zdjęcia batonów podczas przechowywania

Zdjęcie batonów w czasie 0
B1

B2

B3

B1/22°C

B2/22°C

B3/22°C

B1/4°C

B2/4°C

B3/4°C

Zdjęcia batonów w czasie 1 miesiąc
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Zdjęcia batonów w czasie 2 miesiące
B1/22°C

B1/4°C

B2/22°C

B2/4°C

B3/22°C

B3/4°C
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Zdjęcia batonów w czasie 3 miesiące

B1/22°C

B1/4°C

B2/22°C

B2/4°C

B3/22°C

B3/4°C
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