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Polska jest wiodącym
producentem jabłek
truskawek oraz malin na
świecie.

Światowa produkcja jabłek w latach 2010-2012
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Światowa produkcja jabłek
wynosi ok. 6,7 miliony ton.
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Światowa produkcja malin
wynosi ok. 589,4 tyś. ton.
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Wykorzystanie jabłek, truskawek i malin w Polsce
1. Spożywane w postaci nieprzetworzonej
Struktura wykorzystania malin
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Według danych GUS, w 2015 r.
Struktura wykorzystania jabłek
przedsiębiorstwa wytworzyły
łącznie
w przetwórstwie
8693 tys. hl soków, czyli o 6,3% więcej
niż rok wcześniej.
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wytłoków owocowych:
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Suszenie wytłoków - możliwości
Usuwanie wody związane jest wieloma korzystnymi efektami:
• obniżenie aktywności wody
• zwolnienie wielu reakcji chemicznych
• zahamowanie reakcji enzymatycznych
• ograniczenie rozwoju drobnoustrojów
• zmniejszenie masy i objętości suszonych materiałów

Suszenie fluidyzacyjna
• ujednolicenie surowca, kontrolowane
suszenie;
• kontrola prędkości oraz temperatury
powietrza;
• możliwe jest uzyskanie wyższych prędkości
suszenia;
• nie tworzy się na powierzchni suszonego
materiału twarda, nieprzepuszczalna
skorupka;

JetZone (Wolverine, Proctor & Schwartz, LLC, Merrimac, MA)

Suszenie sublimacyjne
Proces polegający na usuwaniu wody z zamrożonego materiału na drodze sublimacji lodu.

Otrzymanie produktu o najlepszej jakości, w
porównaniu z innymi sposobami suszenia. Zalety
suszenia sublimacyjnego:
• większość procesów degradacji cieplnej i reakcji
mikrobiologicznych zostaje zahamowana,
• zostaje zachowany naturalny skład chemiczny,
zwłaszcza witamin i związków zapachowych,
• zachowanie kształtu i wyglądu,
• największa ze znanych szybkość ponownego
uwadniania,
• ułatwiona możliwość sterylnego otrzymania
suchego produktu w handlowych
opakowaniach jednostkowych.

(Witrowa Rajchert, 2008)

Schemat tunelowej suszarki sublimacyjnej

Wytłoki truskawkowe
Produkcja przecierowych i zagęszczonych soków – 34 tys. ton truskawek rocznie.
W procesie tłoczenia miazgi truskawkowej powstaje ok. 4 - 5 % wytłoków
w przeliczeniu na masę owoców.

Nowe możliwości wykorzystania
wytłoków truskawkowych:


ekstrakty olejowe
 ekstrakty polifenolowe

Wytłoki truskawkowe są bogatym źródłem
związków biologicznie aktywnych o
udokumentowanym prozdrowotnym działaniu

Właściwości biologiczne kwasu elagowego
i produktów metabolizmu elagotanin
Przeciwutleniające:
 akceptory rodników hydroksylowych;
 akceptory tlenku azotu;

Antymutagenne i przeciwnowotworowe;
 potencjał hamowania czynników kancerogennych:




wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne;
N-nitrozoaminy;
aminy aromatyczne;
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Kwas elagowy

 hamują rozwój nowotworów jamy ustnej, przełyku, płuc, piersi, wątroby, prostaty, włókniaków oraz
mięsaków;

Antywirusowe i przeciwbakteryjne;
 hamują rozwój nowotworów jamy ustnej, przełyku, płuc, piersi, wątroby, prostaty, włókniaków oraz
mięsaków;
 ograniczają rozwój pałeczek Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter jejuni, laseczek Bacillus
cereus, Clostridium perfringens oraz drożdży Candida albicans;
 brak szkodliwości w stosunku do potencjalnie probiotycznych bakterii kwasu mlekowego
z rodzaju Lactobacillus oraz Bifidobacterium;

Działanie ochronne na układ sercowo-naczyniowy:
 zmniejszenie ryzyka miażdżycy tętnic;
 zmniejszenie nadciśnienia tętniczego.
Źródło: Bialonska i in 2010; Carlton i in. 2001; Casto i in. 2002; Gimenez-Bastida i in. 2012; Gonzalez-Sarrias 2010; Kresty i in. 2001; Larrosa i in 2006; Nohynek 2006;
Puupponen-Pimiä 2001; Puupponen-Pimiä 2005a/b; Quideau 2009; Seeram i in. 2006; Stoner i in. 2006; Umesalma i Sudhandiran 2011.

Preparaty polifenolowe z wytłoków
truskawkowych

Cel badań
Określenie przydatności ekstraktów
polifenolowych z truskawek bogatych
w elagotaniny o różnym stopniu
polimeryzacji w hamowaniu glikemii
poposiłkowej.

Metody

Pomiar stężenia glukozy w krwi

Uzyskane wyniki wskazują, że na poszczególne
mechanizmy prowadzące do niższej poposiłkowej
glikemii (m.in. aktywny transport glukozy,
aktywność disacharydaz śluzówkowych, aktywność
amylazy) bardzo istotny wpływ ma forma
chemiczna (stopień polimeryzacji) elagotanin.

Preparat błonnikowy z wytłoków
jabłkowych – doniesienia naukowe
Aprikian i in. w 2003 roku udokumentowali korzystny wpływ dodatku błonnika
i polifenoli z jabłek na metabolizm lipidów oraz procesy fermentacyjne w jelicie
grubym szczurów Wistar.

Juśkiewicz i in. w 2011 roku wykazali, że dodatek wytłoku jabłkowego bogatego
w błonnik i polifenole wpływa korzystnie na procesy fizjologiczne układu
pokarmowego szczurów Wistar.

Hyson w pracy przeglądowej z 2011 roku przedstawił, że spożywanie świeżych
jabłek oraz soku i produktów jabłkowych obniża ryzyko występowania chorób
układu krwionośnego oraz nowotworów przewodu pokarmowego u ludzi.

Większość badań koncentrowała się na suplementacji błonnika jabłkowego, którego
struktura nie została zmodyfikowana enzymami pektynolitycznymi.

Cel pracy
Ocena wpływu włączenia do diety preparatu
błonnikowego uzyskanego z wytłoków jabłkowych
na funkcjonowanie przewodu pokarmowego oraz
podstawowe wskaźniki biochemiczne krwi szczurów
żywionych dietą indukującą zaburzenia w obrębie
gospodarki węglowodanowej i lipidowej ustroju.

**
**

**

**

***

**

β-glukuronidaza

**
***

α-glukozydaza

α-galaktozydaza

β-glukuronidaza

***

**

*
**

***
***

**

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001; C- grupa kontrolna; AP- grupa badawcza; LKT – lotne kwasy tłuszczowe

Wytłoki jabłkowe poddane działaniu enzymów
pektynolitycznych są nadal cennym źródłem
błonnika, który korzystnie reguluje parametry
funkcjonowania przewodu pokarmowego oraz
poziom glukozy we krwi szczurów.

Oleje z nasion wybranych owoców
Pozyskiwane z produktów ubocznych przetwórstwa owocowego:

WNKT
63,2%

WNKT
77,4%

jabłka
kw. linolowy 63%,
kw. oleinowy 29%
kw. α-linolenowy
0,22%
Ω-6 => 286,8:1 <= Ω-3
tokoferole
(β-sitosterol,
kampesterol,
5-awensterol),
fitosterole

porzeczki czarnej
kw. linolowy 48%,
kw. γ-linolenowy 15%,
kw. α-linolenowy 14%,
kw. oleinowy 11%,
Ω-6 => 4,5:1 <= Ω-3
tokoferole, fitosterole
(β-sitosterol)

WNKT
77,5%

WNKT
76,8%

truskawki
kw. linolowy 47%,
kw. oleinowy 21%
kw. α-linolenowy
29%
Ω-6 => 1,6:1 <= Ω-3
γ-tokoferol,
tokotrienol

WNKT 30% <= Olej rzepakowy => 2,2:1
WNKT 57% <= Olej sojowy => 15,8:1
WNKT 68% <= Olej słonecznikowy => >136:1

maliny
kw. linolowy 55%,
kw. oleinowy 14%,
kw. α-linolenowy
22,5%
Ω-6 => 2,4:1 <= Ω-3

γ-tokoferol,
α-tokoferol,
tokotrienol,
β-karoten

Olej z nasion jabłka – doniesienia naukowe
Yukui i in. w 2009 roku scharakteryzował profil kwasów tłuszczowych oraz
związków biologicznie aktywnych występujących w oleju z nasion jabłka.

Olej będący przedmiotem badań nie był dotąd
przedmiotem badań żywieniowych.

Cel badań
Określenie profilu kwasów tłuszczowych oleju z nasion jabłka
wraz z oceną wpływu dodatku oleju do diety na parametry
funkcjonowania przewodu pokarmowego, wskaźniki stresu
oksydacyjnego, stanu zapalanego oraz profilu lipidowego krwi
szczurów.

Wyniki

LA – dieta z dodatkiem smalcu; RO – dieta z dodatkiem oleju rzepakowego; AO – dieta z dodatkiem oleju z nasion jabłek

Olej z nasion jabłek charakteryzujący się wysokim
stosunkiem kwasów omega-6 do -3 w podobny
sposób jak olej rzepakowy korzystnie wpływa na
parametry funkcjonowania przewodu pokarmowego
oraz profil lipidowy krwi szczurów.

Dziękuje z uwagę

