
Rozdział 1

PRAWNE UWARUNKOWANIA 
PRODUKCJI ŻYWNOŚCI 

Rozwój międzynarodowego handlu żywnością, nowe technologie, zmiana trybu 
życia ludności, a także wzrost świadomości konsumentów wymagają zintegrowa-
nego podejścia do problemu zapewnienia jakości, w tym bezpieczeństwa żywno-
ści, na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego „od pola do stołu”. Finalna 
jakość produktu żywnościowego trafiającego do rąk konsumenta jest wypadkową 
właściwości użytych surowców, substancji dodatkowych, aromatów, parametrów 
zastosowanych procesów technologicznych, materiałów opakowaniowych i wa-
runków przechowywania. Systemowe rozwiązania w zakresie zapewnienia jakości 
i bezpieczeństwa żywności oraz egzekwowania wymagań przez jednostki nadzoru 
opierają się na regulacjach prawnych, które stanowią podstawę polityki zapewnienia 
bezpieczeństwa żywności w krajach Unii Europejskiej. Prowadzenie działalności 
w sektorze spożywczym wymaga uwzględnienia wielu przepisów zarówno unijnych, 
jak i krajowych wchodzących w zakres prawa żywnościowego.

1.1. Podstawy prawa żywnościowego 
Unii Europejskiej i Polski

Prawo żywnościowe obejmuje przepisy ustawodawcze, wykonawcze i administra-
cyjne regulujące sprawy żywności, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa 
zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i krajowym. Definicja ta obejmuje 
wszystkie etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności oraz paszy do 
żywienia zwierząt hodowlanych. Prawo żywnościowe ma na celu ochronę intere-
sów konsumentów, zapobieganie oszukańczym lub podstępnym praktykom i fał-
szowaniu żywności oraz wszelkim innym zabiegom, które mogłyby wprowadzać 
konsumenta w błąd. 
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1. Prawne uwarunkowania produkcji żywności10

Harmonizacja przepisów prawa żywnościowego w krajach Unii Europejskiej 
była ważnym zadaniem od początku powstania Wspólnoty, a wprowadzane zmiany 
zmierzały do spełnienia wymagań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
konsumentów. 

Podstawę prawa żywnościowego Unii Europejskiej stanowi rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 roku, ustanawiające 
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności. W rozporządzeniu podkreślono, że zadaniem prawa żyw-
nościowego jest realizacja celów zmierzających do zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia i życia ludzi oraz ochrony interesów konsumentów z uwzględnie-
niem uczciwych praktyk w produkcji i obrocie. Rozporządzenie ustanawia:

 – ogólne zasady regulujące sprawy żywności i pasz, szczególnie ich bezpieczeń-
stwo, na poziomie Wspólnoty i krajowym, 

 – powołanie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, 
 – procedury postępowania w sprawach mających bezpośredni lub pośredni wpływ 

na bezpieczeństwo żywności. 
Rozporządzenie odnosi się do wszystkich etapów produkcji, przetwarzania i dys-

trybucji żywności, obejmuje cały łańcuch od „pola do stołu” i dotyczy wszystkich 
podmiotów gospodarczych działających w zakresie produkcji i obrotu żywnością 
w całej UE. Rozporządzenie 178/2002 nakłada na operatorów działających w łańcu-
chu żywnościowym obowiązek wprowadzenia systemu identyfikacji pochodzenia 
produktu lub dodatku i odtworzenia jego historii (tracking), a także określenia 
miejsca i czasu dostawy oraz śledzenia dalszych losów (tracing). Wprowadzenie 
tego systemu jest ważnym elementem na drodze do zapewnienia bezpieczeństwa 
konsumenta i uwiarygodnienia firm branży spożywczej. Obowiązuje w Polsce od 
1 stycznia 2005 roku. Znaczącą rolę w zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów oraz utrzymaniu zaufania do bezpieczeństwa żywności w krajach 
Wspólnoty odgrywa powołany na mocy rozporządzenia 178/2002 Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority, EFSA). W ramach 
EFSA działają zespoły naukowe do spraw:

 – dodatków do żywności i składników odżywczych dodawanych do żywności,
 – materiałów kontaktujących się z żywnością, 
 – zdrowia i dobrostanu zwierząt, 
 – dodatków wykorzystywanych w paszach, 
 – zagrożeń biologicznych,
 – zanieczyszczeń w łańcuchu pokarmowym,
 – organizmów modyfikowanych genetycznie,
 – pozostałości środków ochrony roślin.

Do głównych zadań EFSA należy zapewnienie doradztwa naukowego instytucjom 
UE i krajom członkowskim w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz 
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111.1. Podstawy prawa żywnościowego Unii Europejskiej i Polski

zdrowia i dobrostanu zwierząt i roślin, ocena ryzyka i wydawanie opinii w zakresie po-
jawiających się zagrożeń, prowadzenie raportów i baz danych, doradztwo w sytuacjach 
kryzysowych. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności współpracuje z właś-
ciwymi organami państw członkowskich i organizacjami międzynarodowymi jako 
niezależny doradca oraz informuje opinię publiczną o swoich działaniach, co sprzyja 
budowaniu zaufania do unijnego systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. 

Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 ustano-
wiono obligatoryjny w krajach członkowskich Unii Europejskiej System Wczesnego 
Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Paszach (Rapid Alert 
System for Food and Feed, RASFF). System umożliwia sprawną wymianę informacji 
o zagrożeniach wykrytych w żywności, materiałach przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością oraz paszach. System ten jest również dostępny dla krajów trzecich 
po uprzednim podpisaniu umów o wzajemności i poufności.

Struktura systemu RASFF jest zbudowana na zasadzie sieci, w której każdy kraj 
uczestniczący w systemie posiada punkt kontaktowy mający łączność z central-
nym punktem kontaktowym. W Polsce siecią RASFF kieruje Główny Inspektor 
Sanitarny, który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie systemu i skuteczną 
komunikację na obszarze kraju. Szczególną rolę w systemie odgrywają Graniczne 
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, które sprawują nadzór nad żywnością przekra-
czającą granice UE. W systemie RASFF wyróżnia się kilka rodzajów powiadomień: 

 – powiadomienia alarmowe (alert notifications) – odnoszące się do sytuacji, gdy 
konieczna jest natychmiastowa interwencja, 

 – powiadomienia informacyjne (information notifications) – niewymagające pod-
jęcia interwencji, ale dostarczające przydatnych informacji o źródle zagrożenia, 
na przykład w przypadku wykrycia zagrożenia w produktach jeszcze niewpro-
wadzonych na rynek, lub odrzucenia na granicy UE,

 – wiadomości, informacje (news notifications) – dostarczające przydatnych in-
formacji niezwiązanych bezpośrednio z wystąpieniem zagrożenia w żywności.
Wśród wymienionych powiadomień rozróżnia się powiadomienia pierwotne, 

powiadomienia dodatkowe oraz dodatkowe informacje. Dla zapewnienia skutecznej 
wymiany informacji opracowano wzory formularzy poszczególnych powiadomień. 
Kryteriami tworzenia powiadomień przesyłanych w systemie RASFF są:

 – niedozwolone składniki, substancje lub procesy,
 – przekroczenie dopuszczalnych limitów, na przykład dodatków do żywności, za-

nieczyszczeń,
 – nieznane pochodzenie żywności,
 – niedozwolone modyfikacje genetyczne,
 – nieprawidłowe znakowanie produktów, zagrażające bezpieczeństwu konsumenta 

(na przykład brak informacji o alergenach),
 – wykrycie ciał obcych w żywności,
 – inne zagrożenie oparte na analizie ryzyka.
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1. Prawne uwarunkowania produkcji żywności12

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 178/2002 
podmiot wprowadzający środek żywnościowy do obrotu ponosi odpowiedzialność 
za jego bezpieczeństwo. Jednostki urzędowej kontroli mają nadzorować i kontro-
lować, czy wymagania są spełniane. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności wy-
maga przestrzegania zarówno przez producentów, jak i dystrybutorów żywności 
odpowiednich warunków higienicznych na wszystkich etapach produkcji i obrotu. 
Prawo w tym zakresie nakłada na operatorów łańcucha żywnościowego określone 
obowiązki wynikające z wymagań zawartych w tzw. pakiecie higienicznym, na który 
składają się cztery rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 
29 kwietnia 2004 roku: 852/2004, 853/2004, 854/2004 i 882/2004.

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych 
nakłada na przedsiębiorstwa sektora spożywczego obowiązek wdrożenia i stoso-
wania zasad Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Ha-
zard Analysis and Critical Control Point, HACCP), który ma na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Osoby odpowiedzialne za opracowanie 
i stosowanie procedur systemu HACCP powinny przejść odpowiednie szkolenia. 
Z obowiązku wdrożenia systemu HACCP jest wyłączona produkcja podstawowa 
(na przykład uprawa roślin, zbiór owoców i warzyw, łowiectwo), w przypadku 
której obligatoryjne jest wdrożenie dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrej 
praktyki produkcyjnej (GMP).

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 ustanawia szczególne przepisy dotyczące 
higieny żywności pochodzenia zwierzęcego, a 854/2004 przepisy dotyczące organi-
zacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Zgodnie z wymaganiami wszystkie zakłady 
produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego muszą być zatwierdzone i zareje-
strowane przez kompetentne władze. W Polsce wymagania związane z produkcją 
żywności pochodzenia zwierzęcego reguluje też (Ustawa z dnia 16 grudnia 2005) 
o produktach pochodzenia zwierzęcego, której przepisy uwzględniają postanowie-
nia wyżej wymienionych rozporządzeń WE.

Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 882/2004 z dnia 
29 kwietnia 2004 roku precyzuje wymagania w sprawie kontroli urzędowych 
przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z regulacjami szczególnie w od-
niesieniu do: dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń i pozostałości w żywności, 
zagwarantowania uczciwych praktyk na rynku i ochrony interesów konsumenta. 

Krajowe regulacje prawne w zakresie żywności są uwarunkowane rozwojem 
prawa żywnościowego UE. Podstawowym aktem prawnym w dziedzinie prawa 
żywnościowego jest w Polsce Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeń-
stwie żywności i żywienia (ubżż) (Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006), która reguluje 
następujące kwestie: 

 – wymagania zdrowotne żywności, 
 – wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny żywności, 
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131.2. Nadzór nad bezpieczeństwem żywności w Polsce

 – wymagania dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością, 

 – właściwości organów w zakresie przeprowadzania urzędowej kontroli żywności. 
Wymagania zdrowotne obejmują zagadnienia związane ze stosowaniem sub-

stancji dodatkowych i aromatów w produkcji żywności, obecnością zanieczyszczeń, 
napromienianiem żywności promieniowaniem jonizującym. Ustawa o bezpieczeń-
stwie żywności i żywienia określa też warunki wprowadzenia do obrotu suple-
mentów diety, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności 
wzbogaconej witaminami, składnikami mineralnymi i innymi substancjami. Szcze-
gółowe regulacje, które muszą być spełniane w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
żywności, są zawarte w rozporządzeniach wykonawczych. 

Akty wykonawcze w zakresie stosowania dodatków do żywności, substancji 
aromatycznych i enzymów zostały wydane w postaci rozporządzeń WE. Zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1333/2008 za doda-
tek do żywności uważa się substancję spełniającą w produkcie określoną funkcję. 
W przypadku zastosowania substancji dodatkowej w produkcji środka żywnoś-
ciowego należy umieścić na opakowaniu nazwę lub numer dodatku oraz funkcję 
technologiczną. Wspólnotową listę substancji, które można dodawać do żywności 
produkowanej na rynek EU, opublikowano w 2011 roku i stanowi ona załącz-
nik do rozporządzenia (WE) 1333/2004. Odrębne przepisy wykonawcze regulują 
stosowanie środków aromatyzujących, enzymów spożywczych oraz materiałów 
kontaktujących się z żywnością. 

1.2. Nadzór nad bezpieczeństwem żywności w Polsce

Zapisy będące dowodem troski o prawo konsumenta do bezpiecznego produktu są 
zawarte m.in. w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo do ochrony 
zdrowia” – art. 68 ust. 1: „Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników 
i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpie-
czeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi” (Konstytucja z 1997 r.). 

Bezpieczeństwo żywności zostało zdefiniowane w Ustawie o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia z 2006 roku (Ustawa z  dnia 25 sierpnia 2006), jako: ogół wa-
runków, które muszą być spełnione i działań, które muszą być podejmowane na 
wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia 
i życia człowieka. Warunki te odnoszą się w szczególności do: 

 – zastosowanych substancji dodatkowych i aromatów,
 – substancji zanieczyszczających i ich poziomów,
 – obecności pestycydów,
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372.1. Lipidy (tłuszczowce)

temperatury rozkładu tłuszczu, czyli tzw. punktu dymienia. Ponieważ istnieje nie-
bezpieczeństwo szkodliwego wpływu produktów termooksydacji i polimeryzacji 
tłuszczów na zdrowie człowieka, a tłuszcz smażalniczy jest absorbowany przez 
ogrzewany produkt i wprowadzany z nim do organizmu, ustalono limity dla po-
szczególnych parametrów tłuszczów smażalniczych gwarantujące ich bezpieczne 
wykorzystanie. Zawartość związków polarnych nie może przekraczać 25%, a za-
wartość wolnych kwasów tłuszczowych – 2,5 (mg KOH/g tłuszczu). Opracowano 
szybkie i proste testy pozwalające na kontrolę jakości tłuszczów smażalniczych poza 
laboratorium, np. w zakładach gastronomicznych. Są to najczęściej testy barwne 
oparte na pomiarze zawartości związków polarnych i wolnych kwasów tłuszczowych. 

2.1.4. Tłuszcze jadalne – naturalne i modyfikowane

Tłuszczowce są ważnym składnikiem pożywienia człowieka. Stanowią główne źród-
ło energii, są elementem budulcowym tkanek i źródłem witamin rozpuszczalnych 
w tłuszczach. Są wykorzystywane w żywieniu jako tłuszcze naturalne (oleje roślin-
ne, smalec) oraz tłuszcze modyfikowane (margaryny, tłuszcze strukturyzowane). 
Występują też w licznych produktach spożywczych jako składnik użytego surowca 
lub dodany w procesie technologicznym. 

Tłuszcze jadalne są pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Tłuszcze roślinne 
otrzymuje się z nasion roślin oleistych (rzepak, soja, słonecznik, len) lub z miąższu 
owoców (oliwki, palma kokosowa). Tłuszcze zwierzęce pochodzą z tkanek lub mle-
ka zwierząt lądowych albo z tkanek zwierząt morskich i zalicza się do nich m.in.: 
masło, smalec, łój wołowy, oleje rybie, tran. Tłuszcze zwierzęce otrzymuje się przez 
wytapianie z rozdrobnionej tkanki metodą „na sucho” lub „na mokro” z wykorzy-
staniem pary wodnej. Oleje rybie otrzymuje się z tkanek mięsnych i odpadów po 
filetowaniu tłustych ryb (śledzi, sardynek, makreli). Trany są wyodrębniane z wątrób 
ryb i ssaków morskich na drodze ekstrakcji tkanki uprzednio poddanej hydrolizie.

Oleje otrzymuje się z nasion lub miąższu roślin oleistych najczęściej na dro-
dze tłoczenia i ekstrakcji, czasem wyłącznie przez tłoczenie (np. oliwę z oliwek 
extra virgin, oleje tłoczone na zimno). Odpowiednio przygotowane nasiona roślin 
oleistych (oczyszczone, odłuszczone, rozdrobnione, kondycjonowane) poddaje 
się tłoczeniu. Podwyższona temperatura ułatwia wyodrębnienie oleju na skutek 
częściowej denaturacji białek i obniżenia lepkości układu. Kolejnym etapem jest 
ekstrakcja oleju z miazgi przy pomocy rozpuszczalnika organicznego. Otrzymaną 
w wyniku ekstrakcji mieszaninę oleju i rozpuszczalnika (zwaną miscellą) filtruje 
się i poddaje destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem w celu usunięcia rozpusz-
czalnika. Otrzymany produkt nosi nazwę oleju surowego. Zawiera on substancje 
niepożądane z punktu widzenia właściwości organoleptycznych i trwałości oleju, 
dlatego jest poddawany procesowi rafinacji.

Malecka_Ksztaltowanie_2018_RC-8kor.indd   37 29.06.2018   10:13:50



2. Podstawowe składniki chemiczne żywności i ich przemiany 38

Tabela 2-5. Zawartość tłuszczu w wybranych roślinnych 
surowcach olejarskich

 Surowiec Zawartość tłuszczu (% s.m. )
Rzepak 34–50
Soja 18–22
Słonecznik 22–32
Len 33–40
Oliwka 35–70
Orzechy kokosowe 40–52
Ziarno palmowe 45–50
Orzechy arachidowe 46–50

Źródło: Na podstawie: (Niewiadomski, 1993).

Rafinacja oleju

Celem rafinacji jest poprawa cech organoleptycznych i trwałości oleju przez usu-
nięcie z oleju surowego następujących składników:

 – substancji białkowych, fosfolipidów, produktów ich rozkładu, 
 – wolnych kwasów tłuszczowych, laktonów,
 – barwników, np. chlorofili, karotenoidów,
 – produktów utlenienia i polimeryzacji kwasów tłuszczowych, 
 – lotnych substancji organicznych, np. węglowodorów, alkoholi, związków kar-

bonylowych, lotnych estrów i innych,
 – substancji nieorganicznych, np. soli wapniowych, fosforanów, krzemianów, 
 – wody.

Rafinacja obejmuje szereg operacji, przy czym do najważniejszych należą: od-
śluzowanie, odkwaszanie, bielenie i odwanianie (dezodoryzacja). 

Odśluzowanie polega na hydratacji oleju surowego i ma na celu usunięcie związ-
ków polarnych – śluzów, białek, fosfolipidów. W procesie hydratacji, pod wpływem 
działania pary wodnej, wytrącane są z roztworu olejowego szlamy pohydratacyjne, 
z których po wysuszeniu otrzymuje się tzw. lecytynę handlową zawierającą 60–70% 
fosfolipidów. Resztę stanowią acyloglicerole i inne składniki lipidowe. Lecytyna 
sojowa jest cennym surowcem dla przemysłu spożywczego

Odkwaszanie ma na celu usunięcie wolnych kwasów tłuszczowych, śluzów 
i niektórych produktów odbudowy kwasów tłuszczowych. Najczęściej stosuje 
się odkwaszanie alkaliczne przy użyciu wodorotlenku sodu. Wolne kwasy tłusz-
czowe ulegają zmydleniu i w formie mydeł są usuwane z układu. Olej przemywa 
się dodatkowo wodą w celu całkowitego usunięcia pozostałości mydeł i alkaliów. 
Oddzielone na wirówkach osady mydeł rozkłada się przy pomocy kwasów mine-
ralnych, otrzymując tzw. kwasy porafinacyjne. 
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Bielenie ma na celu usunięcie z oleju substancji barwnych oraz resztek śluzów 
i mydeł pozostałych po procesie odkwaszania. Prawie wszystkie naturalne tłusz-
cze wykazują zabarwienie związane z obecnością w nich barwników – chlorofili, 
karotenoidów, antocyjanów oraz barwnych pochodnych powstających w czasie 
utleniania kwasów tłuszczowych. Na zabarwienie olejów surowych ma również 
wpływ temperatura stosowana w procesie wyodrębniania tłuszczu z surowca. Proces 
bielenia prowadzi się za pomocą adsorbentów, przede wszystkim ziemi bielącej, 
rzadziej węgla aktywnego. Proces przebiega w podwyższonej temperaturze. 

Odwanianie (dezodoryzacja) ma na celu usunięcie niepożądanych związków 
lotnych z oleju, które pochodzą z surowca albo powstają w czasie magazynowania 
i przerobu. Część z nich jest usuwana już na wcześniejszych etapach rafinacji, jak 
odkwaszanie czy bielenie, jednak związki o wyższej temperaturze wrzenia, np. niż-
sze węglowodory, nadtlenki, aldehydy, ketony, związki zawierające siarkę, pozostają 
w oleju aż do właściwego odwaniania. Proces odwaniania jest destylacją przebiega-
jącą pod zmniejszonym ciśnieniem w temperaturze około 200°C lub wyższej i obec-
ności przegrzanej pary wodnej. Poza korzystnymi efektami (poprawa smakowitości) 
obserwuje się też niepożądany wpływ odwaniania na jakość i wartość odżywczą 
oleju. W warunkach procesu ulegają oddestylowaniu z oleju naturalne przeciwu-
tleniacze (tokoferole), karotenoidy oraz sterole. Ubytki tych cennych ze względów 
żywieniowych związków zależą od stosowanych parametrów procesu. Kondensaty 
z odwaniania, które w zależności od rodzaju oleju zawierają 14–25% steroli i 9–15% 
tokoferoli, można wykorzystywać przemysłowo do otrzymywania tych związków.

Dodatkowym zabiegiem stosowanym przy rafinacji niektórych olejów, np. sło-
necznikowego, kukurydzianego (olejów sałatkowych), jest wymrażanie (wintery-
zacja). Zabieg ten polega na usunięciu z oleju związków, które mogą powodować 
zmętnienia, np. wosków czy triacylogliceroli zawierających wysokocząsteczkowe 
nasycone kwasy tłuszczowe.

Modyfikacja tłuszczów 

Procesy modyfikacji tłuszczów naturalnych polegają na zmianie ich cech fizyko-
chemicznych w celu osiągnięcia pożądanych właściwości funkcjonalnych. 

Uwodornienie ma na celu przekształcenie ciekłych olejów w tłuszcz o konsy-
stencji stałej w temperaturze pokojowej, niezbędny do wyrobu margaryn, tłuszczów 
cukierniczych, piekarskich itp. Uwodornienie poprawia też trwałość tłuszczów ze 
względu na zmniejszenie ilości podatnych na utlenianie nienasyconych kwasów 
tłuszczowych. Uwodornienie polega na wysyceniu wodorem niektórych lub wszyst-
kich podwójnych wiązań w kwasach tłuszczowych. Proces przebiega w temperaturze 
180–200°C, pod zwiększonym ciśnieniem, w układzie trójfazowym obejmującym 
olej w fazie ciekłej, wodór w gazowej i katalizator w postaci stałej. Najczęściej stosuje 
się katalizator niklowy, który po zakończeniu procesu oddziela się przez filtrację. 
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W wyniku uwodornienia wzrasta w tłuszczu zawartość jednonienasyconych 
i nasyconych kwasów kosztem kwasów wielonienasyconych. Stwierdzono, że szyb-
kość uwodornienia wiązań podwójnych w olejach zależy od budowy kwasów tłusz-
czowych. Najszybciej wysyca się wiązanie w łańcuchu kwasu linolenowego (trzy 
wiązania podwójne), następnie linolowego (dwa wiązania podwójne), a w końcu 
jednonienasyconego. W uproszczeniu przebieg tych reakcji można przedstawić 
w postaci następującego schematu: 

 k1 k2  k 3 
trieny → dieny → monoeny → kwasy nasycone,

gdzie k1, k2, k3 oznaczają stałe szybkości reakcji.

Z żywieniowego punktu widzenia niepożądanym efektem uwodornienia olejów 
jest izomeryzacja geometryczna i położeniowa wiązań nienasyconych. Powstające 
podczas tego procesu izomery trans nienasyconych kwasów nie tworzą połączeń 
biologicznie czynnych i mogą być szkodliwe dla zdrowia.

W czasie uwodornienia w warunkach przemysłowych przebiegają również 
inne reakcje. Należą do nich: polimeryzacja, cyklizacja, hydroliza, powstawanie 
związków o zapachu tłuszczów utwardzonych. W zależności od parametrów uwo-
dornienia reakcje te przebiegają z różną szybkością.

Przeestryfikowanie jest metodą modyfikacji właściwości fizycznych tłuszczów, 
która zmienia strukturę i skład acylogliceroli, natomiast nie wywołuje zmian w na-
turalnej strukturze występujących w nich kwasów tłuszczowych. Nie zachodzi 
proces izomeryzacji, a biologicznie aktywne nienasycone kwasy tłuszczowe po-
zostają niezmienione. Proces przeestryfikowania można prowadzić przy udziale 
katalizatorów chemicznych lub biokatalizatorów, jakimi są enzymy lipolityczne. 

Proces przeestryfikowania polega na wymianie reszt kwasów tłuszczowych 
między cząsteczkami: 

 – estrów (przeestryfikowanie właściwe),
 – estru i alkoholu (alkoholiza),
 – estru i kwasu (acydoliza).

Przeestryfikowanie właściwe powoduje zmiany w rozmieszczeniu kwasów tłusz-
czowych w cząsteczkach triacylogliceroli, w wyniku czego uzyskuje się tłuszcze 
o pożądanym zakresie temperatury topnienia. 

Alkoholiza tłuszczów naturalnych glicerolem jest wykorzystywana do otrzy-
mywania monoacylogliceroli stosowanych jako emulgatory w produkcji żyw-
ności. 

Proces acydolizy wykorzystuje się przy produkcji tłuszczów strukturyzowa-
nych o pożądanej wartości żywieniowej lub właściwościach fizykochemicznych. 
Polega na estryfikacji odpowiedniej pozycji glicerolu kwasami nienasyconymi, 
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średniocząsteczkowymi, o sprzężonych wiązaniach podwójnych, w celu uzyskania 
tłuszczu o pożądanych właściwościach prozdrowotnych i funkcjonalnych. 

Frakcjonowanie tłuszczów polega na zmianie budowy glicerydowej tłuszczów. 
Rozdział mieszaniny acylogliceroli na składniki różniące się temperaturą topnie-
nia i stopniem nienasycenia kwasów tłuszczowych pozwala na otrzymanie dwu 
lub więcej frakcji o określonym przeznaczeniu technologicznym lub na usunięcie 
z olejów acylogliceroli o wyższej temperaturze krzepnięcia, np. w celu wyelimino-
wania zmętnień w olejach sałatkowych. Przemysłowe frakcjonowanie składa się 
z suchej krystalizacji, frakcjonowania z zastosowaniem środka powierzchniowo 
czynnego i krystalizacji w rozpuszczalniku. Metoda frakcjonowanej krystalizacji 
jest wykorzystywana do otrzymywania tłuszczów o specyficznych właściwościach, 
np. zamienników masła kakaowego.

2.1.5. Kierunki i sposoby przedłużania trwałości 
tłuszczów jadalnych

Tłuszcze należą do składników żywności szczególnie podatnych na procesy ogra-
niczające trwałość. W wyniku utleniania kwasów tłuszczowych powstaje wiele 
różnorodnych produktów, zarówno lotnych, które wpływają na cechy organolep-
tyczne, jak i nielotnych, rzutujących na jakość zdrowotną żywności. Problem ten 
nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do olejów roślinnych i tłuszczów 
rybich, które zawierają znaczne ilości szczególnie podatnych na utlenianie wielo-
nienasyconych kwasów tłuszczowych. 

Ograniczanie niekorzystnych zmian w lipidach żywności uzyskuje się poprzez 
zwiększenie stabilności frakcji tłuszczowej, co w konsekwencji pozwala na wydłu-
żenie trwałości produktów spożywczych. Cel ten można osiągnąć poprzez:

 – optymalizację warunków transportu i przechowywania,
 – stosowanie przeciwutleniaczy,
 – zastosowanie nowoczesnych technik pakowania żywności.

Optymalizacja warunków transportu i przechowywania

Do czynników mających wpływ na stabilność oksydacyjną tłuszczów spożywczych 
podczas transportu oraz przechowywania należą: temperatura, ekspozycja na dzia-
łanie promieniowania widzialnego oraz UV, obecność tlenu wewnątrz zbiornika 
albo opakowania, wstrząsanie, konstrukcja zbiorników służących do magazyno-
wania oleju oraz materiał, z którego zostały wykonane. 

Wraz ze wzrostem temperatury przechowywania tłuszczów jadalnych tempo 
procesów oksydacyjnych wzrasta (dwu- do trzykrotnie wraz ze wzrostem tem-
peratury o 10°C). Zalecana temperatura przechowywania olejów roślinnych nie 

Malecka_Ksztaltowanie_2018_RC-8kor.indd   41 29.06.2018   10:13:50



852.3. Sacharydy

Pentozany i β-glukany mają właściwości hydrofilowe, zdolność tworzenia roz-
tworów o wysokiej lepkości, jak i zdolność tworzenia żeli pod wpływem związków 
utleniających. Ze względu na swoje właściwości odgrywają bardzo istotną rolę 
w procesie tworzenia ciasta żytniego, pszenno-żytniego czy owsianego. Substancje 
te wpływają na zachowanie się ciasta w trakcie obróbki mechanicznej, fermentacji 
i wypieku, kształtują również jakość pieczywa. Pentozany i β-glukany wpływają 
na wodochłonność mąki, konsystencję i wydajność ciasta, jego właściwości lep-
koplastyczne oraz zdolność ciasta do zatrzymywania gazów. Kształtują również 
właściwości strukturowe i organoleptyczne miękiszu oraz objętość i trwałość pieczy-
wa. Fizjologiczne oddziaływanie pentozanów i β-glukanów jest wielokierunkowe. 
Główne korzyści dla organizmu ludzkiego wynikające ze spożywania produktów 
zbożowych bogatych w te składniki to (Gąsiorowski, 1994; Lazaridou i Biliade-
ris, 2007; Wood, 2007):

 – obniżenie wartości energetycznej pożywienia,
 – zmniejszenie poposiłkowego stężenia glukozy we krwi,
 – obniżenie poziomu cholesterolu całkowitego i frakcji LDL, poprawa stosunku 

frakcji HDL/LDL,
 – obniżenie poziomu triacylogliceroli,
 – stymulacja perystaltyki jelit oraz skrócenie czasu pasażu w przewodzie pokar-

mowym,
 – zwiększenie objętości i lepkości treści pokarmowej,
 – ograniczenie przyswajania przez organizm niektórych substancji toksycznych 

(np. metali ciężkich).
W produktach spożywczych, m.in. piekarskich, β-glukany są stosowane w po-

staci błonnika owsianego czy jęczmiennego lub w postaci hydrolizatów owsianych 
o podwyższonej zawartości β-glukanów. Hydrolizaty β-glukanu są wykorzysty-
wane również w niskotłuszczowych produktach mlecznych (lody, jogurty, sery). 
W wyrobach tego typu wpływają korzystnie na właściwości sensoryczne i teksturę 
(zmniejszenie twardości serów). Są również stosowane jako zamienniki tłuszczu 
w produkcji herbatników, majonezu niskotłuszczowego oraz wędlin, m.in. parówek. 

Skrobia oporna
Skrobia, ze względu na stopień oraz czas trawienia w jelicie cienkim człowieka, 
została podzielona na cztery rodzaje. Wyróżnia się skrobię szybko trawioną RDS 
(rapidly digestible starch), ulegającą rozkładowi do glukozy w ciągu 20 minut pod 
wpływem enzymów amylolitycznych, i skrobię wolno trawioną SDS (slowly dige-
stible starch), ulegającą rozkładowi w ciągu 120 minut oraz dwie skrobie oporne na 
trawienie: RS (resistant starch) i VRS (very resistant starch). Skrobia RS jest oporna 
na trawienie przez okres 3–6 godzin po spożyciu posiłku, natomiast skrobia VRS 
(bardzo oporna) przez 24 godziny. Niestrawiona część tych skrobi przechodzi 
do jelita grubego. Według przyjętych definicji terminem skrobia oporna określa 
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się wszystkie formy skrobi i produktów jej rozkładu, które nie ulegają trawieniu 
i wchłanianiu w jelicie cienkim zdrowego człowieka, a w postaci nienaruszonej lub 
w formie produktów częściowej hydrolizy przechodzą do odcinka jelita grubego. 
Skrobia oporna, w zależności od właściwości i pochodzenia, dzieli się na skrobię 
RS1 – fizycznie niedostępną (np. skrobia w częściowo zmielonych ziarnach zbóż), 
skrobię RS2 – skrobię nieskleikowanych gałeczek niektórych gatunków roślin 
(np. surowego ziemniaka), skrobię RS3 – częściowo zretrogradowaną (skrobia 
w ochłodzonych, ugotowanych ziemniakach) oraz skrobię RS4 – chemicznie lub 
fizycznie zmodyfikowaną. 

2.3.4. Przemiany sacharydów w żywności 

W trakcie przetwarzania surowców roślinnych i zwierzęcych oraz procesów tech-
nologicznych sacharydy zawarte w żywności mogą ulegać wielorakim przekształce-
niom i przemianom wynikającym z ich budowy chemicznej i właściwości. Niektóre 
z tych przemian są przeprowadzane celowo i prowadzą do uzyskania pożądanych 
zmian, inne zachodzą w sposób samoistny i nie zawsze kontrolowany.

Krystalizacja
Krystalizacja jest procesem polegającym na wydzieleniu fazy stałej w postaci krysz-
tałów z fazy płynnej lub gazowej. W krysztale atomy, jony lub cząsteczki są ułożone 
w przestrzeni w sposób uporządkowany, według określonej symetrii, tworząc struk-
turę siatki krystalicznej. W trakcie krystalizacji następuje porządkowanie atomów, 
jonów lub cząsteczek będących w stanie bezładnego ruchu (typowego dla płynu) 
do stanu trwalszego, regularnego, krystalicznego. W procesie tym mają znaczenie 
siły wzajemnego przyciągania i lokalizacja w przestrzeni. Stanem odwrotnym do 
krystalicznego jest stan amorficzny (bezpostaciowy). Pojedyncze cukry mogą ist-
nieć w dwóch lub więcej formach allomorficznych. Cukry redukujące krystalizują 
znacznie trudniej niż nieredukujące z uwagi na obecność różnych anomerycznych 
i pierścieniowych form. Tendencja do krystalizacji w przypadku sacharydów jest 
odwrotnie związana z rozpuszczalnością. Istotna jest także zdolność do pochłania-
nia wilgoci. Przykładowo laktoza krystalizuje z roztworów w dwóch formach: jako 
β-laktoza bezwodna oraz jako α-laktoza hydrat, zawierający 5% wody krystaliza-
cyjnej. Z roztworów silnie przesyconych w temperaturze poniżej 93,5°C, można 
uzyskać formę α-laktozy. Bezwodna forma, β-laktoza, krystalizuje w temperaturze 
powyżej 93,5°C, tworząc kryształy nieforemne lub w kształcie igieł. W przypadku 
gdy laktoza krystalizuje powoli, powstają kryształy α-hydratu o znacznych rozmia-
rach (powyżej 15 µm). W przemyśle spożywczym krystalizacja jest stosowana do 
różnych celów, m.in. do wydzielenia z surowca składników w czystej postaci krysta-
licznej oraz do krystalizacji składników bez ich wydzielenia z gotowego produktu. 
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Produkcja cukru (sacharozy) z buraków cukrowych w przemyśle spożywczym jest 
przykładem krystalizacji składnika z roztworu. 

W zagęszczonym soku z buraków, który jest roztworem przesyconym, zachodzi 
tworzenie i narastanie kryształów cukru. W tworzeniu fazy krystalicznej z roztwo-
ru można wyróżnić dwa etapy, na pierwszym następuje tworzenie się zarodków 
krystalicznych, na drugim – wzrost zarodków i ewentualne tworzenie się nowych. 
Na szybkość krystalizacji negatywnie wpływa obecność związków niecukrowych, 
które mogą zwiększać rozpuszczalność sacharozy oraz obecność sacharydów in-
nych niż sacharoza. 

Krystalizacja sacharozy w roztworach przesyconych jest niepożądana w cu-
kiernictwie, np. przy wyrobie karmelków. Karmelki są produkowane z masy kar-
melowej – roztworu cukrów zagęszczonego do zawartości 96–99% suchej masy, 
doprowadzonego do stanu stałego w formie niekrystalicznej. W procesie wytwa-
rzania karmelków w celu przeciwdziałania krystalizacji stosuje się różnego typu 
antykrystalizatory, np. syrop skrobiowy (hydrolizat skrobiowy). 

W przypadku gdy wykrystalizowane składniki nie są usuwane z przetwarzanego 
surowca, jakość gotowego produktu zależy w dużym stopniu od tego, jak małe są 
kryształy. Duże kryształy nadają produktom szorstkość, powodując wadę określaną 
jako „piaszczystość”, która może być wyczuwana sensorycznie w takich produktach 
jak zagęszczone mleko czy lody. Ponadto wydzielenie dużych kryształów stwarza 
ryzyko destabilizacji homogenicznego układu wielopostaciowego i wystąpienia 
niekorzystnych zmian w strukturze i konsystencji gotowego produktu. Krystalizacja 
jest procesem niepożądanym m.in. w produktach takich jak lody. W mieszankach 
stosowanych do sporządzania masy do wyrobu lodów wykorzystuje się dodatek 
cukru inwertowanego, aby zahamować krystalizację sacharozy. 

Karmelizacja i piroliza
Karmelizacja należy do procesów brązowienia nieenzymatycznego i zachodzi z re-
guły w temperaturze 150–190°C. Spośród cukrów prostych najbardziej podatna 
na karmelizację jest fruktoza. Procesowi temu łatwiej ulegają cukry redukujące niż 
nieredukujące. W wyniku karmelizacji powstaje szereg związków, które są produk-
tami odwodnienia sacharydów, a następnie rozkładu, kondensacji i polimeryzacji. 
Związki powstające w procesie karmelizacji mają charakterystyczny smak i zapach 
oraz ciemną barwę. Na początku procesu karmelizacji, w wyniku odłączenia cząstecz-
ki wody od grup hydroksylowych przy pierwszym i szóstym lub trzecim i szóstym 
atomie węgla, powstają bezwodniki. Jednym z pierwszych produktów jest również 
hydroksymetylofurfural (HMF), który może powstawać bezpośrednio z heksoz 
w wyniku odłączenia trzech cząsteczek wody. Jest to związek niestabilny, który może 
ulegać dalszym przekształceniom – rozkładowi do form prostszych lub polimeryzacji. 

Piroliza, czyli rozkład cukrów, jest procesem towarzyszącym reakcjom kar-
melizacji w temperaturze powyżej 240°C. Następuje po procesach odwodnienia, 
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polimeryzacji, kondensacji i depolimeryzacji, kiedy dochodzi do rozrywania wiązań 
węgiel-węgiel. Powstające lotne i nielotne związki (kwasy karboksylowe, ketony, 
diketony, aldehydy, alkohole, węglowodory, tlenek i ditlenek węgla oraz związki 
aromatyczne) wpływają na smak i zapach produktów.

Przykładowo ogrzewanie sacharozy w temperaturze 170–200°C na pierwszym 
etapie prowadzi do powstania izosacharanu, w wyniku odwodnienia fruktozy 
i glukozy. W wyniku dalszych procesów (odwodnienia, kondensacji i polimery-
zacji) powstają trzy rodzaje związków barwnych. Karmelan ma jasnobrunatną 
barwę i lekko gorzkawy smak, rozpuszcza się w wodzie i alkoholu. Karmelen jest 
nierozpuszczalny w alkoholu i cechuje się intensywniejszym smakiem gorzkim 
i ciemniejszą barwą. Ostatni – karmelin – jest nierozpuszczalny w alkoholu i ma 
ciemnobrunatną barwę. Reakcje karmelizacji mogą być katalizowane przez kwasy, 
zasady i sole. Karmel spożywczy stanowi mieszaninę produktów reakcji karmelizacji 
i pirolizy. Cechy funkcjonalne (rozpuszczalność) i organoleptyczne (smak, zapach, 
barwa) karmelu zależą od rodzaju sacharydu poddanego procesowi, temperatury 
oraz zastosowanych katalizatorów reakcji.

Reakcje Maillarda
Reakcje zachodzące pomiędzy cukrami a aminokwasami jako pierwszy opisał 
w 1912 roku Louis Maillard. Reakcje Maillarda (nieenzymatycznego brązowienia) 
to szereg złożonych przemian chemicznych inicjowanych bezpośrednią reakcją 
pomiędzy grupami karbonylowymi lub hemiacetalowymi cukrów redukujących 
a grupami aminowymi aminokwasów lub peptydów, zachodzących w trakcie ter-
micznego przetwarzania żywności oraz podczas długotrwałego jej przechowywania. 
Proces ten prowadzi do powstania charakterystycznych związków zarówno wyso-
kocząsteczkowych, nadających żywności brązową barwę, jak i niskocząsteczko-
wych, odpowiedzialnych za zapach, smak i atrakcyjność produktów spożywczych 
(rysunek 2-14). W wyniku reakcji powstaje szereg nowych związków chemicz-
nych – zarówno substancje uznawane za kancerogenne lub mutagenne, jak i bogate 
spektrum związków przeciwutleniających wykazujących pozytywny wpływ na 
organizm człowieka. 

Reakcje Maillarda są niepożądane w trakcie przechowywania żywności. Powo-
dują pociemnienie i pogorszenie smaku m.in. soków i przetworów owocowych oraz 
mleka w proszku. W wyniku reakcji Maillarda dochodzi do obniżenia wartości 
żywieniowej, powstają zaawansowane końcowe produkty odpowiedzialne za znisz-
czenia struktur aminokwasów, inaktywację enzymów, obniżenie strawności białek 
i ich podatności na proteolizę. Natomiast w wielu procesach technologicznych 
wywołanie reakcji brązowienia nieenzymatycznego jest stosowane celowo, m.in. 
w trakcie prażenia kawy, pieczenia, smażenia, produkcji ciemnego słodu. Reakcje 
Maillarda są uzależnione od wielu czynników związanych zarówno z substratami 
reakcji, jak i warunkami, w jakich przebiegają (temperatura, pH, zawartość wody). 
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Cukry proste są bardziej podatne na reakcję niż dwucukry, a pentozy bardziej 
niż heksozy. Aminokwasy zasadowe wykazują wyższą reaktywność niż kwaśne, 
a szybkość ich reakcji jest tym większa, im bardziej grupa aminowa jest odległa od 
grupy karboksylowej. Istotny wpływ na szybkość reakcji Maillarda ma temperatu-
ra – współczynnik temperaturowy Q10 jest bardzo wysoki dla tej reakcji i wyno-
si 3–6. Podobnie ważny jest odczyn środowiska w zasadowym i obojętnym reakcja 
zachodzi szybciej niż w kwaśnym. Natomiast w trakcie przechowywania żywności 
reakcja Maillarda zachodzi łatwiej w produktach o 15–30-procentowej zawartości 
wody. W żywności bogatej w pentozy powstają głównie furfurale, a w produktach, 
w których występują heksozy – hydroksymetylofurfurale (HMF). 

W produktach spożywczych poddanych obróbce termicznej powstają barwne 
związki wielkocząsteczkowe – melanoidyny – odpowiedzialne za barwę brązo-
wą. W znacznych ilościach występują one w kawie, kakao, chlebie oraz miodzie. 
Melanoidyny wykazują właściwości przeciwutleniające, przez co mogą wpływać 
na długość okresu przechowywania produktów, a także na fizjologiczne procesy 
zachodzące w organizmie ludzkim po spożyciu żywności bogatej w te związki. 
Wykazują również działanie antymutagenne, obniżające poziom cholesterolu oraz 
stymulujące wzrost pożądanych bakterii jelitowych.

Związkiem powstającym w wyniku reakcji Maillarda o działaniu neurotoksycz-
nym i potencjalnie rakotwórczym jest akrylamid. Powstaje on głównie w produk-
tach wysokowęglowodanowych, zawierających wolną asparaginę, poddawanych 
obróbce termicznej w temperaturze powyżej 120°C. Tworzenie się akrylamidu 
w produktach żywnościowych jest w dużej mierze związane z obecnością niereak-
tywnej matrycy, np. skrobi, ale zależy również od parametrów procesu technologicz-
nego. Największe ilości tego związku powstają w żywności pod wpływem procesów 
cieplnych, takich jak smażenie ziemniaków, prażenie ziaren kawy i kakao, wypiek 
pieczywa i ciast, obróbka termiczna surowców zbożowych. Najwyższe stężenie 

 aldoza   zasada Shiffa  N-podstawne 
  glukozyloaminy

Rysunek 2-14. Podstawowe równanie reakcji Maillarda
Źródło: Na podstawie: (Michalska i Zieliński, 2007)
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akrylamidu stwierdzono w produktach, które były długo smażone w głębokim 
tłuszczu (frytki i chipsy ziemniaczane) lub pieczone, wysoką zawartością tego 
związku charakteryzują się również płatki śniadaniowe (tabela 2-14).

Tabela 2-14. Zawartość akrylamidu w wybranych  
produktach spożywczych

Rodzaj produktu Zawartość akrylamidu 
(µg/100 g)

Chipsy ziemniaczane < 5–350
Frytki 17–228,7
Pieczywo (chleb, bułki) 7–43
Płatki śniadaniowe 3–140
Kakao 5–10
Kawa (proszek) 17–35,1
Ciastka, krakersy 3–320
Piernik 1–783
Pizza 3–73,6
Koncentrat zupy cebulowej 120

Źródło: Na podstawie: (Żyżelewicz, Nebesny i Oracz, 2010).

Metody ograniczania reakcji Maillarda dotyczą również produktów spożyw-
czych długotrwale przechowywanych i obejmują: obniżenie temperatury składo-
wania, usunięcie cukrów (np. odfermentowanie glukozy przy produkcji suszonego 
białka jaja) bądź dodanie siarczynów lub ditlenku siarki (przemysł owocowo-

-warzywny). 

Fermentacja i przemiany enzymatyczne sacharydów
Przemiany enzymatyczne sacharydów obejmują głównie procesy degradacji pro-
wadzone przy użyciu handlowych enzymów lub też z wykorzystaniem mikroor-
ganizmów. Fermentacja jest przykładem enzymatycznej przemiany sacharydów. 
Fermentacja alkoholowa jest procesem anerobowym prowadzonym bez dostępu 
powietrza, w wyniku którego z cukrów powstaje alkohol etylowy i ditlenek węgla:

C6H12O6 = 2C2H5OH + 2CO2

Fermentacja alkoholowa zachodzi przy udziale enzymów (zymazy Büchne-
ra) wytwarzanych przez drożdże, m.in. Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces 
uvarum, Kluyveromuces fragilis, i bakterie, głównie Zymomonas mobilis. Drożdże 
fermentują heksozy i niektóre di- oraz oligosacharydy, np. sacharozę, maltozę lub 
inulinę. Proces fermentacji alkoholowej jest wykorzystywany w gorzelnictwie, pi-
wowarstwie, winiarstwie, miodosytnictwie, a także w piekarstwie i mleczarstwie 
(Saccharomyces lactis). W trakcie fermentacji alkoholowej powstają w mniejszych 
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ilościach także tzw. uboczne produkty fermentacji, m.in. kwas octowy, bursztynowy, 
metanol oraz wyższe alkohole (fuzle), odpowiedzialne za tzw. bukiet w produktach 
dojrzałych, takich jak piwo, wino, miody, napoje mleczne.

Proces prowadzony przez bakterie mlekowe (głównie z rodzajów Lactobacillus, 
Lactococcus i Leuconostoc) skutkuje wytworzeniem z sacharydów kwasów: mleko-
wego, bursztynowego, propionowego i mrówkowego oraz innych składników, takich 
jak butanol, aceton, diacetyl, acetoina, wodór czy metan. W wyniku fermentacji 
mlekowej powstaje mieszanina racemiczna kwasu D(-)- i L(-)-mlekowego. Jedy-
nie bakterie Streptococcus są zdolne do wytwarzania czystego enancjomeru L-(-). 
Fermentacja mlekowa jest procesem biochemicznym wykorzystywanym przez 
człowieka od najdawniejszych lat. Do podstawowych funkcji fermentacji mleko-
wej w przetwórstwie spożywczym należy utrwalanie żywności poprzez obniżenie 
pH i wytwarzanie bakteriocyn, kreowanie cech organoleptycznych, polepszenie 
wartości odżywczej, zwiększanie strawności i przyswajalności. 

Rozkład enzymatyczny skrobi – ma miejsce w takich procesach jak fermen-
tacja i zarabianie ciasta, gotowanie i pieczenie produktów z ciasta czy gotowanie 
ziemniaków. Enzymy rozkładające skrobię są natywnymi składnikami wielu tkanek 
roślinnych, mąka zawiera b-amylazy i niewielkie ilości α-amylaz. Enzymy te działają 
w początkowej fazie ogrzewania, z optimum w zakresie 49–54°C dla β-amylazy 
i 60–70°C dla α-amylazy do momentu osiągnięcia temperatury inaktywacji. Mo-
nitorowanie temperatury i jej powolny wzrost mogą się przyczynić do zwiększenia 
ilości dekstryn i cukrów oraz poprawy smakowitości. Enzymy amylolityczne od-
grywają istotną rolę podczas produkcji pieczywa typu pumpernikiel, gdzie wypiek 
trwa nawet 24 godziny i przebiega w niskiej temperaturze. Oprócz dużych ilości 
cukrów powstają również produkty reakcji Maillarda, nadające ciemną barwę.

Hydroliza sacharydów
Pod wpływem enzymów oraz w roztworach kwaśnych sacharoza oraz oligo- i poli-
sacharydy ulegają hydrolizie. W wyniku rozerwania wiązań glikozydowych powstają 
w pierwszej kolejności makrocząsteczki o mniejszej masie, w zależności od substra-
tu wyjściowego są to oligosacharydy, dwu- i monosacharydy. Proces ogrzewania 
sacharozy, zwłaszcza w środowisku kwaśnym, prowadzi do jej rozpadu na glukozę 
i fruktozę. Podczas tego zjawiska, określanego mianem inwersji, zachodzi zmiana 
kąta skręcalności światła roztworu cukru. Zjawisko inwersji sacharozy zachodzi 
również podczas różnych procesów technologicznych, w wyniku ogrzewania sacha-
rydów w obecności kwasów. Stopień inwersji zależy od czasu ogrzewania i rodzaju 
kwasu. Najbardziej proces inwersji przyśpiesza kwas szczawiowy. Kwasy: cytrynowy, 
mlekowy, i octowy, są odpowiednio 10, 17, i 45 razy mniej aktywne. Proces inwersji 
wpływa na zmianę smaku: słodycz produktu staje się bardziej intensywna. Inwersja 
wpływa również na stopień i sposób krystalizacji, gdyż powstająca glukoza tworzy 
drobniejsze kryształy niż sacharoza, natomiast fruktoza nie ulega krystalizacji. 

Malecka_Ksztaltowanie_2018_RC-8kor.indd   91 29.06.2018   10:13:53



2. Podstawowe składniki chemiczne żywności i ich przemiany 92

Zarówno glukoza, jak i fruktoza modyfikują krystalizację sacharozy. Właściwości 
te są wykorzystywane w produkcji pomad, lukrów ora tzw. karmelu cukierniczego 
stosowanego do wykonywania ozdób.

2.3.5. Wpływ sacharydów na teksturę żywności

Sacharydy, zarówno proste, jak i złożone, mogą wpływać na właściwości reologiczne 
i teksturę produktów żywnościowych. Mono- i disacharydy, ze względu na wysoką 
rozpuszczalność, wpływają na lepkość płynów, natomiast polisacharydy wykazują 
właściwości zagęszczające, żelujące i stabilizujące.

Zdolność obniżania temperatury zamarzania i podnoszenia temperatury 
wrzenia
Sacharydy wykazują zdolność obniżania temperatury zamarzania oraz podnoszenia 
temperatury wrzenia, właściwości te są szeroko wykorzystywane w kształtowaniu 
tekstury różnorodnych produktów spożywczych. Roztwór sacharydu 1-molowy 
może obniżać punkt zamarzania o 1,86°C, natomiast punkt wrzenia – podnosić 
o 0,56°C. Cecha ta jest wykorzystywana przy produkcji lodów i innych deserów, 
gdzie sacharydy są stosowane w stężeniach obniżających punkt zamarzania o 2–5°C. 
Zastąpienie sacharozy syropem kukurydzianym obniża punkt zamarzania, do-
datkowo wpływa pozytywnie na teksturę, nadając jej „miękkość”. Pomiar punktu 
zamarzania mleka jest również stosowany w przemyśle mleczarskim do wykrywania 
dodatku wody. W trakcie procesu produkcji cukierków wraz z utratą wody zwiększa 
się koncentracja sacharydów i wzrasta punkt wrzenia. Pomiar punktu wrzenia jest 
miarą oceny właściwej koncentracji sacharydów przy produkcji poszczególnych 
rodzajów cukierków. Na przykład końcowa temperatura wrzenia dla kruchych 
cukierków orzechowych powinna wynosić 149°C. 

Lepkość i rozpuszczalność roztworów mono i disacharydów a kształtowanie 
struktury
Lepkość jest jedną z najważniejszych cech płynów, uzależnioną od koncentracji, roz-
miaru i kształtu cząsteczek rozpuszczonych. W zależności od koncentracji roztwory 
sacharydów mogą w zróżnicowany wpływać na cechy produktów spożywczych. 
Roztwór 10-procentowy sacharozy nadaje napojom odczucie pełności, natomiast 
stężenie 40% i wyższe daje roztwory o wysokiej lepkości. Zróżnicowanie wpływu 
wielkości cząsteczek można zaobserwować w przypadku roztworów sacharydów 
o tym samym stężeniu – roztwór sacharozy w porównaniu do roztworu cukru 
inwertowanego będzie wykazywał znacznie wyższą lepkość. Lepkość jest również 
uzależniona od temperatury, wraz ze wzrostem temperatury roztworu obserwuje 
się spadek jego lepkości. 
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Monosacharydy posiadają więcej wolnych grup hydroksylowych w przelicze-
niu na jednostkę sacharydu w porównaniu z polisacharydami, dlatego cechują się 
większą rozpuszczalnością. Sacharydy w formie kryształów monohydratu są słabiej 
rozpuszczalne niż ich bezwodne odpowiedniki. Mieszaniny sacharydów są lepiej 
rozpuszczalne niż pojedyncze cukry. Istotną cechą związaną z rozpuszczalnością 
sacharydów i alkoholi cukrowych jest efekt chłodzący (tabela 2-15), wykorzysty-
wany m.in. w produkcji gum do żucia i cukierków miętowych.

Tabela 2-15. Ciepło roztworu wybranych  
sacharydów krystalicznych i alkoholi cukrowych

Związek Ciepło roztworu (kcal/g)
Sacharoza  – 3,85
Glukoza bezwodna  – 14,5
Glukoza jednowodna  – 25,3
Sorbitol  – 26,5
Mannitol  – 28,9
Ksylitol  – 36,6

Źródło: Na podstawie: (Wrolstad, 2012).

Pęcznienie, kleikowanie i retrogradacja skrobi
Pęcznienie, kleikowanie i retrogradacja skrobi, zachodzące w obecności wody, 
prowadzą do zmian struktury i konsystencji produktów. 

W zimnej i ciepłej wodzie (do 50°C) zachodzi zjawisko pęcznienia skrobi. Woda 
przenika do ziarna skrobiowego, łącząc się z jego strukturami za pomocą wiązań 
wodorowych. Ilość wody, jaką może pochłonąć skrobia, stanowi 30% jej masy. 
W trakcie pęcznienia ziarna skrobi nie zmieniają w dużym stopniu swojego kształtu 
i wielkości, lepkość roztworu również nie ulega zmianie. Pęcznienie jest procesem 
odwracalnym, po wysuszeniu w niskiej temperaturze ziarna skrobi odzyskują 
pierwotną postać. 

Kleikowanie skrobi, prowadzące do rozerwania wiązań wodorowych pomiędzy 
łańcuchami amylozy, zachodzi podczas podgrzewania zawiesiny skrobi powyżej 
50°C. Wnikająca woda tworzy nowe połączenia wodorowe z uwolnionymi łań-
cuchami skrobi. Cząsteczki amylozy (wolne i uwodnione), wypływając z ziarna, 
umożliwiają dalsze przenikanie wody do jego wnętrza. Następuje proces dezor-
ganizacji pierwotnej struktury i nieodwracalnego pęcznienia ziaren skrobiowych. 
Zanika krystaliczna budowa fragmentów ziaren skrobiowych, a całe ziarno przy-
biera postać amorficzną (galaretowatą). Wizualnym objawem kleikowania jest 
wzrost klarowności i lepkości zawiesiny (przejście w zol). Temperatura kleikowania 
jest specyficzna dla poszczególnych gatunków skrobi i zależy m.in. od wielkości 
(większe kleikują szybciej) oraz od stopnia uszkodzenia ziaren (np. mechanicznego 
podczas otrzymywania). Zakres temperatur kleikowania może się wahać od kilku 
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Tabela 5-1. Dzienne referencyjne wartości spożycia (RWS) witamin i składników 
mineralnych (dla osób dorosłych) 

Witaminy RWS Składniki mineralne RWS
Witamina A 800 µg Potas 2000 mg
Witamina D 5 µg Chlor 800 mg
Witamina E 12 mg Wapń 800 mg
Witamina K 75 µg Fosfor 700 mg
Witamina C 80 mg Magnez 375 mg
Tiamina 1,1 mg Żelazo 14 mg
Ryboflawina 1,4 mg Cynk 10 mg
Niacyna 16 mg Miedź 1 mg
Witamina B6 1,4 mg Mangan 2 mg
Kwas foliowy 200 µg Fluor 3,5 mg
Witamina B12 2,5 µg Selen 55 µg
Biotyna 50 µg Chrom 40 µg
Kwas pantotenowy 6 mg Molibden 50 µg

Jod 150 µg

Źrodło: Na podstawie: (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE), 2011).

5.3. Wybrane prozdrowotne składniki żywności 

W ostatnich latach znaczną uwagę poświęca się żywności wykazującej, poza funkcją 
odżywczą, pozytywny i udowodniony doświadczalnie efekt prozdrowotny wyni-
kający z obecności składników bioaktywnych, zdolnych do wspomagania rozwoju 
i funkcji organizmu, utrzymania prawidłowej masy ciała, kondycji psychofizycznej, 
a nawet do obniżania ryzyka wystąpienia niektórych chorób. 

Badania nad wpływem składników żywności na zdrowie i ich rolą w etiologii 
chorób zostały zapoczątkowane w latach osiemdziesiątych w Japonii i doprowadzi-
ły do stworzenia koncepcji żywności funkcjonalnej, która od 1991 roku, decyzją 
japońskiego Ministerstwa Zdrowia i Opieki, stanowi odrębną kategorię określaną 
FOSHU (Food for specified health use). Idea żywności o prozdrowotnych właści-
wościach szybko zyskała zainteresowanie producentów i konsumentów żywności 
w USA, Kanadzie, a także w Europie, gdzie z początkiem XXI wieku zanotowano 
znaczny rozwój tego kierunku produkcji żywności. 

W Europie definicję żywności funkcjonalnej zaproponowano w 1999 roku 
w ramach realizacji programu badawczego FUFOSE (Functional Food Science in 
Europe): „żywność może być uznana za funkcjonalną, jeżeli udowodniono jej ko-
rzystny wpływ na jedną lub więcej funkcji organizmu, ponad efekt odżywczy, który 
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to wpływ polega na poprawie stanu zdrowia oraz samopoczucia lub zmniejszeniu 
ryzyka chorób” (FUFOSE, 1999).

Żywność funkcjonalna musi spełniać następujące warunki:
 – przypominać postacią żywność konwencjonalną (nie mogą to być tabletki ani 

kapsułki), 
 – wykazywać korzystne oddziaływanie w ilościach zwyczajowo spożywanych,
 – być częścią składową prawidłowej diety. 

Terminem najpełniej oddającym istotę żywności funkcjonalnej w języku pol-
skim, jest określenie „żywność prozdrowotna”. Termin ten wskazuje na jej ponad-
odżywcze, profilaktyczne, wspomagające rozwój organizmu działanie. W niniej-
szym opracowaniu terminy „żywność funkcjonalna” oraz „żywność prozdrowotna” 
są zatem używane zamiennie.

Do głównych kierunków prozdrowotnego oddziaływania żywności należą: 
 – wspomaganie rozwoju i wzrostu organizmu,
 – regulacja procesów metabolicznych,
 – zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, nowotworowych, osteo-

porozy,
 – zwiększenie wydolności psychofizycznej,
 – hamowanie uczucia głodu i wspomaganie utrzymania prawidłowej masy ciała,
 – zapobieganie skutkom długotrwałego stresu.

Wśród produktów o właściwościach prozdrowotnych można wyróżnić:
 – naturalną żywność bogatą w składniki prozdrowotne (np. marchew, brokuły),
 – żywność, do której dodano składniki prozdrowotne (np. margaryna z dodatkiem 

fitosteroli, jogurty z dodatkiem prebiotyków i probiotyków),
 – żywność, z której usunięto składniki niekorzystne żywieniowo, np. alergeny, 

lub zwiększono dostępność składników bioaktywnych. 
W krajach Unii Europejskiej żywność funkcjonalna nie stanowi odrębnej ka-

tegorii, a narzędziem promującym i informującym konsumentów o korzystnych 
dla zdrowia właściwościach tej żywności są oświadczenia zdrowotne, których 
stosowanie jest opisane w rozdziale 1. 

Składniki o właściwościach prozdrowotnych występują w wielu surowcach 
żywnościowych, a ich zawartość i aktywność biologiczna może ulegać zmianom 
podczas procesów technologicznych i przechowywania. Obok witamin i skład-
ników mineralnych do ważnych składników warunkujących prozdrowotne od-
działywanie żywności zalicza się substancje bioaktywne o udokumentowanym 
korzystnym wpływie na zdrowie i funkcjonowanie organizmu człowieka, jak: 
błonnik pokarmowy, prebiotyki, niektóre aminokwasy, wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe, fitosterole i związki fenolowe. Składnikom tym przypisuje się istotną 
rolę w profilaktyce chorób zaliczanych do cywilizacyjnych, głównie chorób układu 
krążenia, nowotworowych, cukrzycy, otyłości, oraz wspomaganie rozwoju i funkcji 
psychofizycznych organizmu. 
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5.3.1. Błonnik pokarmowy

Błonnik pokarmowy, zwany również włóknem pokarmowym, nie jest jednoli-
tą grupą związków chemicznych, ale stanowi kompleks heterogennych substancji 
o charakterze polisacharydowym i niepolisacharydowym. Według Komisji Kodeksu 
Żywnościowego pojęcie „błonnik pokarmowy” obejmuje polisacharydy zawierające 
nie mniej niż trzy jednostki, które nie są trawione ani absorbowane w jelicie cien-
kim. Zgodnie z definicją podaną w rozporządzeniu (WE) 1169/2011 do błonnika 
pokarmowego można zaliczyć związki należące do trzech kategorii: naturalnie 
występujące w żywności polimery węglowodanowe, nietrawione węglowodany 
otrzymane z surowców żywnościowych metodami fizycznymi, enzymatycznymi 
lub chemicznymi oraz nieprzyswajalne syntetyczne polimery węglowodanowe. 

Biorąc pod uwagę rozpuszczalność w wodzie, wyróżnia się błonnik pokarmowy 
rozpuszczalny i błonnik pokarmowy nierozpuszczalny. Do błonnika rozpuszczalne-
go, który tworzy w wodzie żele, zalicza się pektyny, gumy, śluzy, β-glukany. W skład 
nierozpuszczalnego w wodzie błonnika pokarmowego wchodzi celuloza, lignina, 
skrobia oporna i hemicelulozy ekstrahowane w środowisku kwaśnym. Celuloza 
jest związkiem nierozpuszczalnym w wodzie, ale łatwo wiąże wodę w przewodzie 
pokarmowym człowieka.

Liczne badania potwierdziły znaczną rolę błonnika pokarmowego w prewencji 
chorób, w tym nowotworowych, układu krążenia i cukrzycy. Prozdrowotne właś-
ciwości błonnika są związane głównie z jego zdolnością do absorpcji wody, co 
w efekcie przyśpiesza perystaltykę jelit i skraca czas pasażu w przewodzie pokar-
mowym. Frakcja rozpuszczalna błonnika spowalnia proces wchłaniania glukozy, 
co hamuje wzrost stężenia glukozy we krwi po posiłku. Produkty fermentacji 
bakteryjnej błonnika korzystnie wpływają na metabolizm lipidów i są czynnikiem 
hamującym syntezę cholesterolu, przy czym główne hipocholesterolomiczne dzia-
łanie przypisuje się β-glukanom zawartym w ziarnie owsa. Kolejną właściwością 
błonnika pokarmowego, istotną z fizjologicznego punktu widzenia, jest zdolność 
do wymiany kationów, która wynika z obecności grup fenolowych (w ligninie) 
i karboksylowych (głównie w pektynach i hemicelulozie).

Źródłem błonnika są owoce, warzywa, przetwory zbożowe z pełnego przemiału, 
nasiona roślin strączkowych. W celu zwiększenia spożycia błonnika pokarmowego 
w produkcji żywności stosuje się preparaty wysokobłonnikowe. Nierozpuszczalny 
błonnik stosuje się m.in. w wyrobach ciastkarskich jako częściowy zamiennik mąki. 
Preparaty błonnikowe zawierające β-glukany z owsa, inulina, są wykorzystywane 
w produkcji jogurtów, deserów mlecznych, lodów, gdzie wpływają na zmniejszenie 
wartości energetycznej jako zamienniki tłuszczu, a także pełnią funkcje teksturo-
twórcze. 

Produkty wzbogacone błonnikiem można opatrzyć oświadczeniami ży-
wieniowymi, o  ile produkt zawiera wymaganą ilość tego składnika, zgodnie 
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z rozporządzeniem (WE) w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych 
dotyczących żywności (Rozporządzenie (WE) 1924/2006). Żywność zawierająca 
niektóre grupy błonnika, np. pektyny, β-glukany, chitozan, arabinoksylany z psze-
nicy, skrobię oporną, mogą być znakowane oświadczeniami zdrowotnymi zgodnie 
z wymaganiami rozporządzenia Komisji Europejskiej (Rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 432/2012), np.:

 – „Spożycie arabinoksylanu w ramach posiłku pomaga ograniczyć wzrost poziomu 
glukozy we krwi po tym posiłku”,

 – „β-glukany pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we 
krwi”.

5.3.2. Prebiotyki

Na polskim rynku produktów zawierających bioaktywne składniki zdecydowanie 
największą grupę stanowią przetwory mleczarskie, a szczególnie mleczne napoje 
fermentowane zawierające prebiotyki i bakterie probiotyczne z rodzaju Lactobacillus 
i Bifidobacterium. Prebiotyki to substancje odporne na działanie enzymów trawien-
nych, które modyfikują skład mikroflory jelitowej, stymulując rozwój korzystnych 
dla zdrowia bakterii probiotycznych. 

Do prebiotyków zalicza się oligo- i polisacharydy zawierające fruktozę (inulina, 
oligofruktoza) albo galaktozę i jej pochodne (pektyny, rafinoza, stachioza). Prebio-
tyczne oligosacharydy są metabolizowane przez bifidobakterie do krótkołańcucho-
wych kwasów (octowego, mlekowego, propionowego) wpływających na poprawę 
pracy jelit, a także przyczyniających się do zmniejszenia poziomu triacylogliceroli 
i cholesterolu we krwi. Stymulując wzrost bakterii probiotycznych, prebiotyki przy-
czyniają się do zwiększenia odporności organizmu i ochrony przed rozwojem bakterii 
chorobotwórczych. Mogą też łagodzić zaburzenia jelitowe po kuracji antybiotykami.

Do prebiotyków najczęściej wykorzystywanych w produkcji żywności należą 
fruktooligosacharydy występujące naturalnie w cebuli, cykorii, czosnku. Na drodze 
enzymatycznej hydrolizy z cykorii otrzymuje się handlowe preparaty fruktooligo-
sacharydów o zróżnicowanym stopniu polimeryzacji. 

Dzienne spożycie prebiotyków nie powinno przekraczać kilku gramów. Wyższa 
ich podaż w diecie może powodować efekt laksacyjny. 

5.3.3. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe

Wielonienasycone (polienowe) kwasy tłuszczowe odgrywają szczególną rolę w ży-
wieniu człowieka. Stanowią ważny składnik budulcowy błon komórkowych, biorą 
udział w metabolizmie i transporcie cholesterolu, wpływają korzystnie na funkcjo-
nowanie układu sercowo-naczyniowego, są substratem do syntezy eikozanoidów – 
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hormonów tkankowych regulujących wiele funkcji metabolicznych organizmu. Na 
szczególną uwagę zasługują niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) 
należące do związków egzogennych, których organizm człowieka nie potrafi syn-
tetyzować. Należą do nich: kwas α-linolenowy (ALA) z rodziny n-3 (omega-3) 
oraz kwas linolowy (LA) z rodziny n-6 (omega-6). Do NNKT zalicza się również 
metabolity tych kwasów, np. kwas γ-linolenowy i arachidonowy z rodziny n-6 oraz 
długołańcuchowe kwasy z rodziny n-3: eikozapentaenowy (EPA) i dokozaheksaeno-
wy (DHA). Zarówno kwas α-linolenowy (C18:3), EPA (C20:5), jak i DHA (C22:6) 
należą do jednej rodziny n-3, jednak szczególne właściwości prozdrowotne wykazują 
kwasy długołańcuchowe z rodziny n-3: EPA i DHA zawierające 20 i więcej atomów 
węgla w cząsteczce. EPA i DHA mogą być syntetyzowane w wyniku wydłużania 
łańcucha i desaturacji kwasu α-linolenowego, jednak proces ten jest w organizmie 
człowieka mało efektywny, stąd zalecenia zwiększenia ich udziału w diecie. 

Kwas eikozapentaenowy (EPA) reguluje przebieg syntezy eikozanoidów odpo-
wiadających za działanie przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe, obniżając ryzyko 
wystąpienia miażdżycy. Kwas dokozaheksaenowy (DHA) jest składnikiem struk-
turalnym tkanki nerwowej, m.in. kory mózgowej oraz siatkówki oka. Wpływa na 
rozwój narządu wzroku u dzieci i obniża ryzyko wystąpienia demencji u starszych 
osób. EFSA*, a następnie Komisja Europejska uznały dowody naukowe wskazujące na 
korzystny wpływ NNKT na rozwój organizmu i działanie obniżające ryzyko chorób 
za wystarczające do pozytywnego zaopiniowania i zatwierdzenia oświadczeń zdro-
wotnych odnoszących się do występowania tych składników w żywności (tabela 5-2).

Tabela 5-2. Oświadczenia zdrowotne dotyczące wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych zatwierdzone przez Komisję Europejską

Składniki Rezultat działania
EPA, DHA przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca
DHA spożywanie kwasu DHA wspomaga prawidłowy rozwój narządu wzroku u niemowląt 

do 12 miesiąca życia
DHA przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mózgu
DHA przyczynia się do utrzymywania prawidłowego widzenia
EPA, DHA pomagają w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi
LA przyczynia się do utrzymywania prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi
DHA spożywanie kwasu dokozaheksaenowego (DHA) przez matkę wspomaga prawidło-

wy rozwój mózgu u płodu i niemowląt karmionych piersią; oświadczenie może być 
stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej dzienne pobranie 
przynajmniej 200 mg DHA

Niezbędne nienasy-
cone kwasy tłuszczo-
we (ALA, LA)

są potrzebne dla prawidłowego rozwoju dzieci (1–12 lat)

Źródło: Na podstawie: (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 440/2011, 432/2012, 536/2013).

* European Food Safety Authority (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności)
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Bogatym źródłem długołańcuchowych kwasów tłuszczowych z rodziny n-3 
(EPA, DHA) są tłuste ryby morskie (makrela, śledź, łosoś, halibut). Według zaleceń 
opracowanych w ramach projektu Eurodiet (2000) dzienna podaż wielonienasy-
conych kwasów tłuszczowych powinna stanowić od 4% do 8% kaloryczności diety, 
w tym 2 g kwasu α – linolenowego i 200 mg długołańcuchowych kwasów n-3 (EPA 
i DHA). W przypadku trudności w spełnieniu zaleceń odnośnie do spożywania ryb 
należy stosować suplementy diety o deklarowanym poziomie długołańcuchowych 
kwasów tłuszczowych n-3. 

Należy dodać, że podobnie jak w przypadku innych składników bioaktywnych, 
nadmierna podaż kwasów omega-3 w diecie może wywoływać niepożądane skutki: 
obniżać odporność organizmu, prowadzić do zmian degeneracyjnych skóry, opóź-
nienia procesu gojenia ran i rozwoju cukrzycy. Według zaleceń amerykańskiego 
Urzędu ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration) dzienne spożycie 
kwasów tłuszczowych z rodziny n-3 nie powinno przekraczać 3 g. 

Wymieniając kwasy tłuszczowe o prozdrowotnych właściwościach, nie można 
pominąć izomerów kwasu linolowego zawierających sprzężony układ dienowy 
(conjugated linoleic acid, CLA). Wśród wielu izomerów CLA najpowszechniej 
występuje kwas cis-9, trans-11 oktadekadienowy, zwany kwasem żwaczowym. Prze-
prowadzone w latach 80. XX wieku badania na zwierzętach wykazały antykance-
rogenne działanie CLA .

Do najważniejszych potwierdzonych w badaniach naukowych prozdrowotnych 
oddziaływań sprzężonych dienów kwasu linolowego należą: 

 – promocja β-oksydacji kwasów tłuszczowych w organizmie, co wpływa na re-
dukcję tkanki tłuszczowej,

 – obniżanie ryzyka cukrzycy typu II,
 – działanie przeciwmiażdżycowe,
 – hamowanie chemicznie indukowanego raka piersi i innych nowotworów.

Większość badań na zwierzętach doświadczalnych przeprowadzono z wyko-
rzystaniem dwóch izomerów CLA: cis-9, trans-11 oraz trans-10, cis-12. Te dwa 
izomery są też wykorzystywane w produkcji suplementów diety wspomagających 
utrzymanie prawidłowej masy ciała. Podjęto też próby wzbogacania paszy syntetycz-
nymi CLA w celu zwiększenia poziomu tych związków w produktach zwierzęcych, 
również tłuszczu wieprzowym, ale te działania budzą kontrowersje ze względu 
na niedostatecznie poznane kierunki oddziaływania syntetycznych sprzężonych 
dienów kwasu linolowego.

Głównym źródłem sprzężonych dienów w diecie jest mięso zwierząt prze-
żuwających (jagnięcina, wołowina) oraz tłuszcz mleczny. Badania przeprowa-
dzone w Polsce wykazały zróżnicowaną zawartość kwasu żwaczowego w maśle 
w zależności od pory roku (87–173 mg/100 g w okresie zimowo-wiosennym, 
116–372 mg/100 g w okresie letnio-jesiennym). Sery kozie zawierały 45–84 mg 
CLA w 100 g. 
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5.3.4. Aminokwasy niebiałkowe

Interesującymi bioaktywnymi związkami z tej grupy wykorzystywanymi w pro-
dukcji żywności, głównie napojów, są: kreatyna, L-karnityna i tauryna. Kreatyna 
pełni funkcję nośnika i magazynu energii w mięśniach. Karnityna wpływa na 
metabolizm tłuszczu w organizmie, zapobiegając rozwojowi otyłości. Tauryna 
wykazuje właściwości przeciwutleniające, wpływa na prawidłowe funkcjonowanie 
układu nerwowego, reguluje wewnątrzkomórkowy poziom wapnia i ciśnienia 
osmotycznego, wspomaga syntezę białek, stymulując przyrost masy mięśniowej. 
Tauryna jest wykorzystywana w produkcji suplementów diety, szczególnie prze-
znaczonych dla sportowców. W ostatnim czasie zanotowano dynamiczny wzrost 
sprzedaży odżywek i napojów energetyzujących zawierających m.in. dodatek 
karnityny i tauryny.

5.3.5. Sterole roślinne

Sterole roślinne (fitosterole) w określonych stężeniach wykazują zdolność do ob-
niżania poziomu cholesterolu w osoczu, co jest związane z ich podobną do cho-
lesterolu strukturą chemiczną. Podwyższony poziom cholesterolu w osoczu jest 
uznawany za jeden z głównych czynników ryzyka wystąpienia niedokrwiennej 
choroby serca, co zostało udokumentowane wynikami wielu badań klinicznych. 
Ocenia się, że obniżenie o 10% stężenia cholesterolu we frakcji lipoprotein o ni-
skiej gęstości (LDL) zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca 
o 20%. Źródłem fitosteroli (β-sitosterolu, kampesterolu) są oleje roślinne, orzechy. 
Handlowe preparaty steroli i stanoli roślinnych otrzymuje się z destylatów po 
dezodoryzacji olejów roślinnych (rzepakowego, sojowego) oraz oleju talowego 
uzyskiwanego podczas produkcji celulozy z drewna sosnowego.

Według Europejskiej Rady Informacji o Żywności (EUFIC) w dziennej diecie 
osób odżywiających się w sposób typowy dla rozwiniętych państw Europy wystę-
puje średnio 150–400 mg steroli. W takich dawkach związki te nie mają wpływu 
na wchłanianie cholesterolu. Dlatego wykorzystuje się sterole i stanole roślinne do 
wzbogacania żywności (margaryn, jogurtów), przy czym zalecana dawka fitoste-
roli wywołująca efekt obniżenia poziomu cholesterolu w osoczu to 1–3 g dziennie. 
Włączenie do diety margaryny wzbogacanej w stanole lub sterole roślinne pozwa-
la zarówno zmniejszyć wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego, jak 
i zwiększyć jego wydalanie z organizmu. Według niektórych autorów fitosterole 
z diety mają większe znaczenie dla obniżania poziomu cholesterolu w osoczu niż 
błonnik pokarmowy. Oświadczenie zdrowotne o treści: „Udowodniono, że sterole 
roślinne i estry stanoli roślinnych obniżają poziom cholesterolu we krwi. Wysoki 
poziom cholesterolu jest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby wieńcowej serca”, 
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zostało zatwierdzone przez Komisję Europejską (Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 384/2010). W rozporządzeniu określono też warunki uprawniające do umiesz-
czenia oświadczenia.

5.3.6. Związki fenolowe

Związki fenolowe stanowią liczną grupę wtórnych metabolitów roślin. Wśród nich 
istnieje kilka klas różniących się budową i aktywnością biologiczną, m.in.: fenolo-
kwasy, flawonoidy, stilbeny, izoflawonoidy, lignany. Wymienione substancje cha-
rakteryzują się szerokim spektrum prozdrowotnego oddziaływania, przy czym do 
najważniejszych należą właściwości przeciwutleniajace, przeciwbakteryjne, immu-
nomodulacyjne. Ostatnio podkreśla się też zdolność związków fenolowych do prze-
noszenia sygnałów między komórkami oraz interakcji z białkami receptorowymi.

Badania epidemiologiczne wykazały, że regularne spożywanie produktów bo-
gatych w związki fenolowe stanowi ważny czynnik chroniący przed rozwojem 
chorób cywilizacyjnych, w których etiologii znaczną rolę odgrywa stres oksydacyjny. 
Związki fenolowe o wysokiej aktywności przeciwutleniającej redukują skutki stre-
su oksydacyjnego, zapobiegając utlenianiu nienasyconych kwasów tłuszczowych 
i cholesterolu w strukturach komórkowych, co w efekcie wpływa na zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych, chorób układu krążenia i cukrzycy. 
Mechanizm przeciwutleniającego działania związków fenolowych polega na wy-
gaszaniu (dezaktywacji) wolnych rodników, kompleksowaniu prooksydacyjnych 
jonów metali (np. Cu, Fe, Mn) oraz działaniu synergistycznym. Zapotrzebowanie 
na związki o właściwościach przeciwutleniających wzrasta podczas wysiłku fizycz-
nego, u osób starszych, w sytuacjach stresowych, a także w stanach chorobowych 
czy podczas rekonwalescencji.

Żywnościowe surowce roślinne zawierają związki fenolowe o zróżnicowanej 
budowie szkieletu węglowego i zróżnicowanych właściwościach. Wysoką aktyw-
nością przeciwutleniającą charakteryzują się kwasy hydroksybenzoesowe (galusowy, 
protokatechowy) występujące m.in. w truskawkach, malinach, jeżynach, rzodkiew-
kach, herbacie. Kwasy hydroksycynamonowe (kawowy, ferulowy, chlorogenowy, 
kumarowy, synapinowy) występujące w owocach i warzywach, kawie, a także ziarnie 
zbóż chronią frakcje lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) przed oksydatywną mo-
dyfikacją, obniżając ryzyko wystąpienia miażdżycy. Wykazują również właściwości 
bakteriostatyczne, zdolność do hamowania syntezy mutagennych związków, np. 
nitrozoamin. Badania wykazały zdolność kwasu kawowego, ferulowego i chloro-
genowego do hamowania rozwoju komórek nowotworowych w eksperymentach 
z udziałem zwierząt doświadczalnych.

Flawonoidy wykazują działanie przeciwutleniające na drodze wygaszania wol-
nych rodników, chelatowania prooksydacyjnych jonów metali oraz jako czynniki 
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redukujące. Mają właściwości bakteriostatyczne i przeciwzapalne, wpływają na 
regulację przepuszczalności błon komórkowych. Flawonole (kwercetyna, kemferol) 
występujące w liściach i skórce owoców, brokułach, cebuli wykazują działanie 
detoksykacyjne w stosunku do kancerogenów, a także działanie przeciwnowotwo-
rowe i przeciwmutagenne. Znaczną ilość przeciwutleniaczy fenolowych zawierają 
rośliny przyprawowe, m.in.: szałwia, rozmaryn, majeranek, cynamon. Ekstrakty 
z rozmarynu o standaryzowanym poziomie polifenoli są wykorzystywane w pro-
dukcji żywności.

Wyjątkowo aktywnym przeciwutleniaczem jest należący do grupy stilbenów 
trans-resweratrol, występujący w skórce winogron i czerwonym winie, a także 
w orzeszkach ziemnych. Stwierdzono właściwości detoksykacyjne oraz aktywność 
resweratrolu w hamowaniu rozwoju nowotworów. 

W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie związkami 
fenolowymi wykazującymi aktywność hormonalną, głównie zbliżoną do dzia-
łania estradiolu. Do najlepiej poznanych tzw. fitoestrogenów należą izoflawony 
zawarte w nasionach soi, głównie genisteina i daidzeina, oraz lignany występujące 
w nasionach lnu. Wyniki badań epidemiologicznych wskazują na dużą aktywność 
biologiczną tych związków w organizmie człowieka. Ekstrakty bogate w fitoestro-
geny, pozyskiwane głównie z nasion soi i lnu, są wykorzystywane w produkcji 
suplementów diety. 

W wielu pracach dotyczących biologicznych właściwości związków fenolowych 
zwraca się uwagę na niską absorpcję tych związków w przewodzie pokarmowym 
i w efekcie małe stężenie we krwi. Stąd z ostrożnością podchodzi się do wnioskowa-
nia o aktywności poszczególnych związków w organizmie człowieka na podstawie 
wyników analiz z wykorzystaniem testów chemicznych in vitro.

Jak dotąd Komisja Europejska zatwierdziła nieliczne oświadczenia żywieniowe/ 
zdrowotne odnoszące się do wpływu związków fenolowych na organizm czło-
wieka. Odrzucono wiele propozycji zgłaszanych przez producentów żywności ze 
względu na brak dostatecznych dowodów naukowych świadczących o związku 
przyczynowo-skutkowym między zawartością danego związku w diecie a zdrowiem. 
Do zaakceptowanych oświadczeń należą:

 – „Polifenole w oliwie z oliwek pomagają w ochronie lipidów we krwi przed stre-
sem oksydacyjnym” (Rozporządzenie Komisji UE 432/2012).

 – „Flawanole kakao przyczyniają się do utrzymania elastyczności naczyń krwio-
nośnych, co przyczynia się do prawidłowego przepływu krwi” (Rozporządzenie 
Komisji UE 851/2013).
Należy podkreślić, że aktywność biologiczna bioaktywnych substancji zależy 

od dawki i często od współdziałania innych związków obecnych w naturalnym 
układzie. Przy zbyt wysokich stężeniach lub izolacji z ekstraktów roślinnych mogą 
one stracić ochronne właściwości. Wiele badań naukowych koncentruje się obecnie 
na tym problemie, dlatego zaleca się umiar w spożywaniu produktów bogatych 
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