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KONSUMENT i jego preferencje
Trendy globalne
•

•
•
•
•

etnocentryzm (konsumencki)
zdrowy lifestyle - prościej
slow life – slow food
poszanowanie środowiska naturalnego
convenience

Grupa wiodąca
•

•
•
•

osoby, które nie przekroczyły 35 roku życia
mają wyższe wykształcenie i wyższe zarobki niż średnia
kupują na bazarach, od producenta, w sklepach sieciowych
mają wiedzę o zdrowym odżywianiu, choć znają certyfikatów

Dystrybucja
żywności z udziałem
portalu
społecznościowego

Produkty lokalne
Innowacje nietechnologiczne

➢ organizacyjne i marketingowe

Czesław Nowak. 2018. Warunki sukcesu powstawania i wdrażania innowacji. Sandomierz, 28 – 29 sierpnia 2018 r.
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Skrócone łańcuchy dostaw żywności

Sprzedaż bezpośrednia

http://cpsz.cdr.gov.pl/#filmy-szkoleniowe

Przetwórstwo owoców i warzyw DZIŚ
=
innowacyjne działania
Innowacyjne procesy i technologie

Innowacje produktowe

Innowacyjny marketing

Niezmiennie Najważniejsza – TRWAŁOŚĆ PRODUKTU
• Jakość mikrobiologiczna
• Aktywność enzymatyczna
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Zakres kwasowości czynnej (pH) owoców i warzyw
Pałeczki Clostridium botulinum

Źródło: www.wsse.krakow.pl

pH < 4,5
pasteryzacja < 100°C

pH > 4,5

Sterylizacja >100°C
pH > 4,5

Aktywność enzymatyczna

AKTYWNE
ENZYMY

• Oksydoreduktazy (PPO, POD)
• Hydrolazy (PE,PG)

• Polifenoli
• Antocyjanów
UTLENIANIE • Witamin

• Estrów metylowych
• Łańcuchów poligalakturonowych
HYDROLIZA

OBSERWOWANE ZMIANY
zmiana barwy, degradacja
składników prozdrowotnych,
zmiana smaku i zapachu

zmiana konsystencji, powstawanie
osadów
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Tradycyjne technologie utrwalania
Pasteryzacja (owoce pH<4,5; temp. 85 – 95 oC) i sterylizacja (warzywa pH>4,5; temp.
114 – 121 oC) wykorzystywana przez przemysł spożywczy do utrwalania produktów
owocowych i warzywnych powoduje straty istotnych składników odżywczych i zmiany
właściwości fizykochemicznych i organoleptycznych.
W celu ograniczenia negatywnych skutków pasteryzacji i sterylizacji stosuje się nowe
metody utrwalania polegające na zastosowaniu pola elektromagnetycznego oraz
metody nietermiczne takie jak m.in.: wysokie ciśnienie hydrostatyczne, pulsacyjne
pole elektryczne oraz ultradźwięki i napromieniowanie.
Nowe metody chronią substancje termolabilne i zachowują
sensoryczne cechy świeżego surowca

Wytwarzanie ciepła w produkcie
❖ Grzanie omowe – wytwarzanie ciepła poprzez przepływ prądu elektrycznego przez
produkt; 50-60 kHz przez kilka sekund – kilka minut . Technologia ciągła, przed rozlewem.
Szybkie ogrzewanie w całej objętości produktu, elektroporacja, sprawność 95%. Koszty
zbliżone do tradycyjnej pasteryzacji.
Koszt aparatury przemysłowej to ponad 9 mln $
Producenci: C-Tech Innovation, UK; Emmepiemme SRL, Włochy; APV Baker
Ltd,
UK; Alfa Laval, Szwecja
❖ Ogrzewanie mikrofalowe – oddziaływanie zmiennego pola elektromagnetycznego na
dipole i jony produktu przepływającego przez komorę rezonansową. Przyjęto częstotliwość
0,915 lub 2,45 GHz, 90-110 oC, kilka – kilkanaście sekund.
Szybkie ogrzewanie produktu bez zjawiska miejscowego przegrzania; całkowita
inaktywacja drobnoustrojów i enzymów. Mniejsze zużycie energii niż przy
pasteryzacji
ciągłej.

Ogrzewanie mikrofalowe
•

Pasteryzacja mikrofalowa, próby w skali przemysłowej

•

Zdjęcia dzięki uprzejmości firmy Promis

Produkty płynne

Produkty gęste

Mikrofalowy Sterylizator
Przepływowy EnbioJet HPM
Firmy ENBIO TECHNOLOGY
90-600 l/h

Wytwarzanie ciepła w produkcie
❖ Ogrzewanie za pomocą fal radiowych
(RF – Radio Frequency) /1 MHz – 300 MHz/

Zastosowania przemysłowe w przemyśle
mleczarskim: mieszanka do produkcji lodów,
mascarpone

Instalacja pilotażowa (IRTA, Monells).

Tradycyjna technologia UHT

RF - przekrój pozbawiony chłodniejszych miejsc

Nietermiczne metody utrwalania
❖ Wysokie ciśnienia (HPP) – najczęściej do 600 MPa. Próby na skalę
przemysłową od 1990 roku dla soków i dżemów.
▪ Wysokie ciśnienia hydrostatyczne (HHP) 200 – 600 MPA, 20-50 oC, kilka –
kilkanaście minut. Powoduje destrukcję substancji wielkocząsteczkowych białek –
inaktywacja drobnoustrojów oraz enzymów.
✓ zalety: świeżość i wysoka wartość żywieniowa
✓ ograniczenia: wysoki koszt urządzeń, proces o charakterze periodycznym,
konieczność stosowania specjalnych opakowaniach, produkt wymaga przechowywania
chłodniczego.
•

PRODUCENCI urządzeń w skali przemysłowej:
Hiperbaric (do 4 000 kg/h; 650 L);
Avure (do 3690 kg/h; 35 L);
Multivac ( do 5 000 kg/h; 1L)

ZDJECIA

Nietermiczne metody utrwalania
❖ Wysokie ciśnienia (HPP) – najczęściej do 600 MPa. Próby na skalę przemysłową
od 1990 roku dla soków i dżemów.
▪ Homogenizacja wysokociśnieniowa (HPH) 50 – 400 MPA, 20-50 oC, Powoduje destrukcję
komórek drobnoustrojów pod wpływem ciśnienia oraz efektu kawitacji.
✓ zalety: ciągłość procesu, homogenność produktu
✓ ograniczenia: wysoki koszt urządzeń, wzrost temperatury podczas procesu, sugerowane
stosowanie rozlewu aseptycznego.
WLOT PRODUKTU

Pierścień przelotowy

Szczelina
Głowica uderzeniowa

WYLOT
PRODUKTU

Pierścień przeciwuderzeniowy

Źródło: Szczepańska J. 2018 Przemysł Spożywczy 72, 28-30

Homogenizator
wysokociśnieniowy
Atomo 3.0

Zadanie 2: …Badania na rzecz rolnictwa ekologicznego innowacyjne technologie - HPH
Efekt homogenizacji wysokociśnieniowej soku z
rokitnika w zakresie ciśnień 50 - 450 barów.

sok NFC z rokitnika

Efekt dwukrotnej homogenizacji
wysokociśnieniowej soku z
rokitnika w zakresie:
ciśnień 300 - 900 barów (I etap)
i 500 – 150 barów (II etap)

Nietermiczne metody utrwalania
❖ Pulsujące pole elektryczne (PEF) – zastosowanie pola elektrycznego o dużym
natężeniu (10-80 kV/cm), impulsy o krótkim czasie trwania (µs) powoduje niszczenie
drobnoustrojów i zmianę błon komórkowych surowców - elektroporacja. Ułatwienie
ekstrakcji bioaktywnych składników do soków.

Producenci:
DIL - Niemcy
Pure-Pulse –Holandia
Elea - Niemcy
Elea Niemcy

Nietermiczne metody utrwalania
❖ Ultradźwięki – fale dźwiękowe powyżej zakresu słyszalnego dla człowieka
(powyżej 16 kHz). Mechaniczne fale propagowane w ciałach stałych, cieczach i
gazach innych niż powietrze.

Kentish S., Ashokkumar M. 2011. The Physical and Chemical Effects of Ultrasound. In Ultrasound Technologies for Food and Bioprocessing.

UD działając mechanicznie ze strukturą ośrodka powodują fizyczną destrukcję ścian

komórek miękkich i twardych części owoców. Przyczyniając się w ten sposób do:
* zwiększania efektywności ekstrakcji soku i składników bioaktywnych z matrycy,
* podniesienia stabilności tychże składników w czasie przechowywania,
* inaktywacji natywnych enzymów,

Nietermiczne metody utrwalania
❖ Impulsy światła (ILP) – o dużym natężeniu w zakresie 200 – 1100 nm.
Dawka energii 0,01-50 J/cm2. Wyjaławianie powierzchni: surowców minimalnie
przetworzonych ale i opakowań.
❖ Zimna plazma – wzbudzenie cząsteczek gazu. Utrwalanie produktów bez
opakowań lub produktów pakowanych w niektóre tworzywa sztuczne.

Przetwórstwo owoców i warzyw DZIŚ
=
innowacyjne działania
Innowacyjne procesy i technologie

Innowacje produktowe
• Soki owocowe i warzywne
• Suszone przekąski

• Warzywa minimalnie przetworzone
• Kiszonki
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SOKI - Procesy Przetwórcze a antyoksydanty
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Źródło: Badania własne
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Sok mętny
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Shampion

Smoothie – ogromna różnorodność
• Chlorella
• Spirulina
• Korzeń maca
• Wykorzystanie nasion chia
(szałwii hiszpańskiej)

• Węgiel aktywowany
• Imbir
• Kurkuma
• Ziarna i orzechy

Produkcja soków innych niż jabłkowy

Owoce & Warzywa skarbnica zdrowia
Kwas elagowy
Związki fenolowe
ROKITNIK – kwasy tłuszczowe,
karoteny, witamina C i E
ARONIA najbogatsze w
antocyjany i procyjanidyny.

MALINY i JEŻYNY najbogatsze
w błonnik.

Antocyjany

Witamina C
Błonnik

Elagotaniny

Makroskładniki

Mikroskładniki

Foliany

Procyjanidyny
DZIKA RÓŻA– witamina C,
karoteny, fenole
TRUSKAWKI - kwas foliowy
i witamina C

ŻURAWINA - kwas
benzeosowy

Triterpeny

WINOGRON – antocyjany,
resweratol

JAGODA KAMCZACKA–
antocyjany, witamina C

ŚWIDOŚLIWA – mangan,
żelazo, błonnik

PIGWA – procyjanidyny,
substancje lotne, triterpeny,
witaminy C (250% RDA)
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Nowe gatunki i odmiany roślin
Dereń jadalny

Z uwzględnieniem potrzeb produkcji ekologicznej
oraz na potrzeby przemysłu
Dzika róża
Świdośliwa
Rokitnik

Jagoda kamczacka

Żurawina

Soki owocowe z gatunków rzadkich
Sok mętny–
z wysoką zawartością błonnika

Rokitnik

Jabłka
czerwonomiąższowe

Smoothie owocowe –
połączenie soku z przecierem
Źródło ważnego
składnika jakim jest
błonnik




Dodatek soków z cennych
gatunków
Dodatek preparatów
witaminowo-mineralnych

 Dodatek błonnika w różnych formach
 Barwienie naturalnym sokiem

Smoothie – 1,1 g/100 g = 2,4
g/100 kcal – źródło błonnika

Moda na świeże soki owocowo-warzywne
„Picie soków to jeden ze sposobów by zwiększyć dawkę
dostarczanych organizmowi niezbędnych mikroelementów,
soli mineralnych, witamin, a także antyutleniaczy oraz
błonnika.”

„Badania dowodzą, że substancje zawarte w sokach
warzywnych są dużo łatwiej przyswajalne przez organizm
ludzki niż te, które dostarczamy organizmowi poprzez
suplementy diety w postaci tabletek czy płynnych
preparatów.”

Skład – różnice między owocami a warzywami
Cukrowce

5-15% w owocach pestkowych i jagodowych; Najwięcej w buraku ćwikłowym 8-12%
75-80% jabłko i gruszka
Poniżej 5% w pozostałych warzywach

Skrobia

W raz z dojrzewaniem owocu zawartość
skrobi maleje.

Białko

W zakresie 0,4 - 4,1%
Wśród owoców dużą ilość białka zawiera
dzika róża, rokitnik, porzeczki, maliny, jeżyny
(1,2 - 4,1%),
0,3- 8% . Najwięcej błonnika zawiera malina, Zasobniejsze w błonnik, najwięcej w
czarna porzeczka
warzywach strączkowych – 16%
Bardzo szerokie zróżnicowanie
Bardzo szerokie zróżnicowanie

Błonnik

Witaminy, związki
fenolowe,
Składniki mineralne 0,2-3%
Antocyjany barwniki

Częściej i w większej ilości spotykane w
owocach

Karotenoidy (βkaroten, likopen, αkaroten)
Betalainy
Glukozynolany
Sulforafan
Izotiocyjaniany

W skórkach owoców takich jak – jarzębina,
morele, brzoskwinia, melony, dzika róża

W warzywach podczas dojrzewania skrobia
gromadzi się jako substancja zapasowa
(najwięcej w ziemniakach i grochu).
Najwięcej białka zawiera groch (6 -8%),
fasolka szparagowa (2 - 3%)

W warzywach stwierdza się większe ilości
substancji mineralnych aniżeli w owocach.
Spośród warzyw antocyjany występują w
czerwonej kapuście,
bakłażanach, karczochach
Występują przede wszystkim w warzywach
(marchew, pomidor, papryka, dynia)

Barwinik buraka ćwikłowego
Brukselka, brokuł, rukola
brokuł
Brukselka, chrzan, rzepa, kapusta

Błonnik
Zalecenia WHO - ilość błonnika pokarmowego powinna wynosić 20 – 40 g/dobę.
Udział grup produktów w dostarczaniu błonnika pokarmowego

9,40%
5,40%

3,70%

41,50%

Produkty zbożowe
Warzywa

11,80%

Nasiona roślin strączkowych

1,80%

Ziemniaki

Przetwory warzywne

26,40%

Owoce i przetwory

Soki owocowo-warzywne
Źródło: Górecka D, Janus P, Borysiak-Marzec P i wsp. Analiza spożycia błonnika pokarmowego i jego frakcji w Polsce
w ostatnim dziesięcioleciu w oparciu o dane GUS. Problemy Higieny i Epidemiologii 2011; 92(4): 703-706

β-karoten
H3C

CH3

CH3

H3C

H3C

CH3

CH3
H3C

CH3

CH3

CH3

H3C

H3C
OH

CH3

Prowitaminą A nazywamy całą grupę związków,
z których za najważniejszy uważa się β-karoten,
z którego organizm najłatwiej tworzy retinal,
redukowany następnie do retinolu.
1 j.m. (jednostka międzynarodowa - IU) witaminy A to 0,3 μg trans-retinolu, 0,6 μg βkarotenu lub 1,2μg innych karotenoidów.
RAE = Retinol activity equivalents =
1 μg trans retinolu = 6 μg trans karotenu = 12 μg innych karotenoidów będących
prowitaminami.

CH3

PRODUKT

ZAWARTOŚĆ
KAROTENU

Dynia

6 mg%

Fasolka szparagowa

0,2 mg%

Groszek zielony

1 mg%

Gruszki

0,08 mg%

Kalafior

0,2 mg%

Kapusta

1 mg%

Kapusta biała

0,3 mg%

Kukurydza

0,5 mg%

Marchew

1-2,5 mg%

Masło

0,75 mg%

Morela

2 mg%

Pomarańcza

0,47-2,1 mg%

Pomidor

0,32-2 mg%

Pory

3,99 mg%

Sałata

1,5-2,5 mg%

Szczaw

8 mg%

Szpinak

2,6-6,5 mg%

Likopen
Likopen - związek barwy czerwonej o wzorze sumarycznym C40H60 występujący
w pomidorach. Nie posiada aktywności witaminowej witaminy A.
H3C
CH3

H3C

H3C
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H3C

CH3

CH3

CH3

Produkt

Likopen
(mg/100 g)

Sok pomidorowy

9.5

Ketchup pomidorowy

15.9

Sos do spaghetti

21.9

Koncentrat pomidorowy

42.2

Sos pomidorowy

14.1

Sos chilli

19.5

Surowy pomidor

3.0

CH3

CH3

mg/100g

5

Pomidor szklarniowy

4

Pomidor polowy

3
2
1
0
Likopen

β-karoten

Jednak wykazuje silne działanie przeciwutleniające,
mogący zapobiegać np. chorobom serca czy niektórym
nowotworom.
Oprócz pomidorów likopen występuje również
w czerwonych grejpfrutach (4 mg/100 g).

Glukozynolany i produkty ich rozkładu
❖ izotiocyjaniany należą do szczególne cennych składników roślin
kapustnych, wspomagają działanie systemów enzymatycznych, które neutralizują lub
pomagają wydalić czynniki rakotwórcze (Brukselka, chrzan, rzepa, kapusta, gorczyca)
❖ Szczególnie cenne właściwości przeciwrakowe przypisywane są glukorafaninie,
która w wyniku działania zawartego w świeżych warzywach enzymu o nazwie mirozynaza, ulega
przekształceniu w sulforafan, który jest uznawany za jeden z najważniejszych naturalnie występujących
związków antynowotworowych.
Ponieważ procesy termiczne powodują częściową, a nawet całkowitą inaktywację mirozynazy, warzywa
kapustne winny być spożywane przede wszystkim w postaci surówek.
Składnik

Kalafior

Brokuł

9

66

550

355

435

242

739

983

899

914

426

1326

300-600

400-720

660-1960

650-730

1100-1200

Kapusta

Kapusta

Kapusta

mg/kg

biała

czerwona

brukselska

Glukorafanina

Ślady

182

Glukozynolany indolowe

472

Suma glikozynolanów
Witamina C

Źródło: Horbowicz M., Babik I. 2005. Veget. Crops Res. Bull. 62: 127-138. Sulforaphane and flavonoids content in chosen broccoli cultivars.
Inne prace IO: Badełek E., Kosson R., Adamicki F. 2010. The effect of storage in controlled atmosphere
on the quality and health- promoting components of broccoli (Brassica oleracea var. italica). Veg. Crops. Res. Bull.77; 89-100.

Czerpanie korzyści z jedzenia
brokułów jest uzależnione od
posiadania genu GSTM1. Niestety
nie występuje on u połowy populacji.
W wyniku jego braku, sulforafan
jest po około dwóch godzinach
wypłukiwany z organizmu (wydalany
z moczem).

WARZYWA – przetwarzanie i bezpieczeństwo
❖ Największym zagrożeniem pod względem zdrowotnym są skażenia mikrobiologiczne, a
przede wszystkim drobnoustroje chorobotwórcze jak: Listeria monocytogenes, Clostridium
botulinum, Aeromonas hydrophila, Escherichia coli, które mogą rozwijać się nawet w niskich
temperaturach.
❖ Zagrożenie związane z wchłanianiem zanieczyszczeń z gleby t.j. metali ciężkich,
pestycydów, azotanów (III) i (V). Warzywa korzeniowe, liściaste bardzo silnie asymilują te
związki z gleby.

Dlatego też na każdym etapie produkcji konieczne jest utrzymanie
odpowiednich warunków, by wytworzony produkt był bezpieczny
dla konsumenta.

Przetwórstwa warzyw jest bardziej wymagające,
ale nie niemożliwe

WARZYWA - przetwarzanie
! Szczególnie ważne, aby zwrócić uwagę na te składniki, dla których w codziennej
diecie obserwuje się znaczne deficyty w stosunku do zaleceń specjalistów ds.
żywienia, chociażby na zawartość błonnika.
Uzupełnieniem dla soków owocowych mogą być warzywa w postaci
przecieru. Zastosowane mogą być warzywa takie jak: marchew, dynia,
papryka, brokuły a także mało znane warzywa należące do grupy wyjątkowo
zasobnych w składniki odżywcze, takich jak np. jarmuż, seler naciowy i
inne.
W taki sposób mogą powstać innowacyjne soki przecierowe owocowowarzywne o różnorodnych smakach i barwie oraz o
wysokiej zawartości błonnika i składników bioaktywnych – niezbędnych
w profilaktyce chorób cywilizacyjnych
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Fermentowane napoje serwatkowo-owocowe
OWOCE

(bogactwo witamin, błonnika i przeciwutleniaczy)

SERWATKA (uboczny produkt powstający podczas procesu
przetwarzania mleka w ser i kazeinę, która zawiera:

- laktozę
- białka serwatkowe
- substancje mineralne: K, Ca, Mg, P, Se, Na, Zn, Fe
- witaminy: B1, B2, B5, B6, B12, A (retinol), kwas foliowy)
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Produkty suszone
Suszenie jest najstarszą metodą utrwalania żywności, sięgającą
„rewolucji neolitycznej” (7-3 tys. lat p.n.e.)
Proces suszenia polega na usuwaniu wody z materiałów wilgotnych w celu:
-

zwiększenia trwałości produktów i umożliwienia ich przechowywania,

-

zwiększenia efektywności transportu,

-

nadania cech pożądanych w dalszym przetwarzaniu lub umożliwiających bezpośrednią
konsumpcję/tworzenie nowych produktów, np. kruche przekąski.

Suszenie konwekcyjne – tradycyjna metoda
Rozdrobniony surowiec umieszcza się w strumieniu

gorącego suchego powietrza, które podgrzewa wilgotny
materiał i jednocześnie odbiera odparowaną z niego wodę.

Chipsy suszone
Aktualnie – USA – bardzo popularne czipsy warzywne na bazie mąki
kukurydzianej – pieczone – 6% tłuszczu

Beztłuszczowe Chipsy z warzyw
Płocharski W., Konopacka D. 2002. Sposób wytwarzania dietetycznych czipsów z warzyw i owoców.
Patent PL A1 346508 oraz Patent WO 02074102

Beztłuszczowe czipsy z buraka
- uszlachetnianie smaku buraka

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
„Sposób otrzymywania czipsów z owoców
albo warzywo” PL Patent, P-400135
z dnia 2012.07.25

Czipsy z owoców i warzyw wytwarzane
metodą PUFFINGU
Suszarka konwekcyjna
taśmowa- pulsofluidalna

Suszarka mikrofalowopodciśnieniowa

Suszarka mikrofalowopróżniowa

Warzywa i owoce minimalnie przetworzone
(WOMP, ang. „fresh-cut”)

Oczyszczone, pozbawione części niejadalnych oraz pokrojone
owoce i warzywa, w tym również produkty wyciśnięte lub
przetarte (świeże soki, sosy, zupy), których trwałość może być
zachowana do 20 dni przez zastosowanie pakowania w
atmosferze modyfikowanej oraz przechowywanie chłodnicze.

Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu. PWN, 2004

Charakterystyka produktów
✓zachowane sensoryczne cechy świeżości charakterystyczne dla użytego surowca,
✓zachowane składniki biologicznie aktywne,
✓forma gotowa do bezpośredniego spożycia lub zapewniająca użyteczność po
obróbce termicznej.
Produkty minimalnie przetworzone są ofertą dla
konsumenta świadomego, poszukującego produktów:
• o odpowiedniej i gwarantowanej wartości odżywczej,
• jednocześnie pozwalających zminimalizować czas
przygotowywania posiłków.
Jarczyk A., Płocharski W. 2010. Technologia produktów owocowych i warzywnych. WSEH.

Schemat technologii produkcji
WARZYWA

OWOCE

Przechowywanie chłodnicze

Mycie + Dezynfekcja

Sortowanie/ogławianie/mycie

Obieranie/usuwanie pestek/drążenie

Krojenie

Krojenie

Mycie + dezynfekcja

Obróbka ograniczająca ciemnienie

Osuszanie/wirowanie

Odsączanie
Pakowanie

Magazynowanie i dystrybucja

Wybrane operacje technologiczne
Sortowanie surowców:
- ręczne,
- mechaniczne,
- za pomocą systemów
elektronicznych.

Zdjęcie firmowe Nature Best Ltd., Irlandia: Jednorazowa zgoda na prezentację.

Wybrane operacje technologiczne
Mycie i odkażanie:
- usuwanie zanieczyszczeń
stałych
- mycie wodą
- dezynfekcja/inaktywacja
mikroorganizmów przez
- dodatek do wody związków
chloru
- zakwaszanie
- ozonowanie
- dodatek nadtlenku wodoru
- stosowanie wody
elektrolizowanej
Zdjęcia firmowe Nature Best Ltd., Irlandia: Jednorazowa zgoda na prezentację.

Wybrane operacje technologiczne
Obieranie:
- ręczne
- mechaniczne
- enzymatyczne

Zdjęcia firmowe Nature Best Ltd., Irlandia: Jednorazowa zgoda na prezentację.

Wybrane operacje technologiczne
Pakowanie:
- w folie (PE, PP) o odpowiedniej barierowości w zależności od
intensywności oddychania oraz specyficznej wrażliwości na ditlenek
węgla (CO2) poszczególnych grup produktów,
- w atmosferze o modyfikowanym składzie gazowym (MAP):
bulwy i warzywa korzeniowe - 50% azotu : 50% CO2,
warzywa liściaste – 100% azotu,
kalafior i brokuły – 80% azotu : 20% CO2,
owoce – 1-5% tlenu : 5-10% CO2 oraz azot,
owoce - nowy trend – 70 -100% tlenu (zmniejsza enzymatyczne zmiany
barwy, ogranicza procesy beztlenowe, hamuje rozwój mikroorganizmów).
Gorny J., 2001. Controlled Atmospheres Requiments and Reccomendations 2001.
Fresh –cut fruits, Postharvest Horticulture Series No.22.

Bardzo wyśrubowane wymagania jakościowe
 restrykcyjne wymogi technologiczne 
i higieniczne  wrażliwość na dekoniunkturę
rynkową

Kiszenie warzyw i owoców –
utrwalanie z wykorzystaniem fermentacji mlekowej
Kiszenie (kwaszenie) warzyw polega na wykorzystaniu fermentacji mlekowej z udziałem
bakterii kwasu mlekowego do utrwalenia surowców lub przedłużenia ich trwałości.
Bakterie przetwarzają cukry obecne w materiale na kwas mlekowy:
C6H12O6 → 2CH3-CHOH-COOH

Kultury starterowe do kiszenia warzyw
* Lactic Acid Bacteria – LAB
Izolacja, identyfikacja, selekcja
pod względem właściwości np.
metabolity o aktywności
antymikrobiologicznej, lotne
kształtujące odczucia smakowozapachowe.

Kultury starterowe (LAB)
Biopreparaty mające za zadanie inicjowanie procesów fermentacji warzyw przez
wprowadzanie odpowiednich kultur starterowych, zawierających czyste kultury
bakterii fermentacji mlekowej o zróżnicowanym składzie gatunkowym, dobranym do
surowca jest celowym:
•
•
•
•

zdolność do szybkiego opanowywania
środowiska
wydajna synteza kwasu mlekowego
hamowanie mikroflory niepożądanej
zdolność do syntezy ubocznych produktów
fermentacji, korzystnie wpływających na smak
i aromat kiszonek

Korzyści stosowania kultur starterowych –
utrwalanie z wykorzystaniem fermentacji mlekowej
Z punktu widzenia konsumenta:





poprawa walorów smakowo-zapachowych
często lepsza konsystencja produktów
wyższa jakość higieniczna i bezpieczeństwa zdrowotnego
prozdrowotne oddziaływanie na organizm człowieka żywych bakterii
fermentacji mlekowej poprzez poprawę równowagi mikroflory jelitowej

Z punktu widzenia producenta (zakładu przetwórczego)
•
•
•
•

uzyskiwanie dobrej i powtarzalnej jakości produktów
ochrona procesu przetwórczego przed zakażeniem mikroflorą niepożądaną.
wydłużenie okresu trwałości produktu
Proces o niskim koszcie i energetycznie zgodny ze zrównoważonym rozwojem

Kiszenie warzyw i owoców - utrwalanie z
wykorzystaniem fermentacji mlekowej
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kapusta i ogórki
papryka i pomidory
pieczarki i leśne grzyby
cebula, czosnek
patisony, cukinia
marchew, pietruszka, seler, buraki czerwone
oliwki
jabłka
cytryny

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI
TO

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
❖ Żywność produkowana w warunkach domowych musi być
bezpieczna, spełniać wymagania prawa żywnościowego, również
w zakresie znakowania.
❖ Producent jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo żywności,
którą produkuje, przetwarza czy wprowadza do obrotu – pod
sankcjami prawnymi.
WSPARCIE ZE STRONY SPECJALISTÓW PRZETWÓRSTWA

WSPARCIE ZE STRONY SPECJALISTÓW PRZETWÓRSTWA

❖ INKUBATORY PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO
Miejsce gdzie rolnik, gospodarstwo rolne lub inny właściciel surowców roślinnych lub
zwierzęcych może rozpocząć ich przetwarzanie korzystając z infrastruktury inkubatora,
maszyn, urządzeń oraz doradztwa oferowanego przez podmiot prowadzący inkubator.

❖ CENTRUM PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW Instytut
Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach

Skierniewice

Kompletne wyposażenie do produkcji soków z dowolnych
surowców, w tym soków przecierowych i zagęszczonych

Multiprocesor oraz urządzenia towarzyszące
niezbędne do produkcji dżemów, konfitur i galaretek

Linia do suszenia - suszarki konwekcyjna i na podczerwień

Dziękuję za uwagę

Doskonalimy kadrę
doradztwa rolniczego

