Przedmiot:

Towar jako przedmiot handlu

TPH

Zawód
sprzedawca, symbol cyfrowy 522301
Rok szkolny 2020/2021
Turnus:
2S1g

Dany plik zawiera:
1. Wykaz tematów i zadań – na 4 tygodnie (całość) – str. 2-5
2. Materiały do nauczania – na 4 tygodnie (całość) – str. 5-79

__________________________________________________________________________________________
Polecenia i uwagi dla ucznia
1) Zapoznaj się z materiałem nauczania do tematów – na bieżąco, wg tygodni zajęć
Zadaj pytanie, jeżeli czegoś nie zrozumiałeś - wyślij mail na adres nauczyciela: l.szr.zsliz2@gmail.com
2) W zeszycie przedmiotowym:
a) Opracuj notatki do tematów - nie trzeba przepisywać całych materiałów (wszystkie materiały są w pliku)
- NIE WYSYŁAJ
b) Wykonaj zadania/zadania
Przykład do pkt 2)
Temat: …
Temat: …
Zadanie nr 1
Zadanie nr 2
Pytania z zadania:
Pytania z zadania:
1) …
1) …
2) …
2) …
Odpowiedzi:
Odpowiedzi:
Ad.1) …
Ad.1) …
Ad.2) …
Ad.2) …

3) Każde zadanie
a) zrób zdjęcie zadania/zadań (z zeszytu przedmiotowego)
b) podpisz swoje zadanie/zadania - wpisz w TEMACIE swojego maila:
2S1g J.Kowalski (Twoje dane) TPH Zad 1,2 (lub inne numery zadań)
c) odeślij (odsyłacie co tydzień po 2 zadania)
w wyznaczonym terminie na adres e-mail nauczyciela: l.szr.zsliz2@gmail.com
Uwaga:

Każde zadanie oceniane jest oddzielnie.
Przy nieodesłaniu zadania w terminie - wyznaczony jest termin dodatkowy.
Przy odesłaniu zadań w terminie dodatkowym ocena zostanie obniżona o 2 pkt.
Przy nieodesłaniu zadań w terminie dodatkowym zostanie wystawiona ocena – niedostateczny
__________________________________________________________________________________________
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Wykaz tematów i zadań – 4 tygodnie

Lp.

Tematy lekcji

Terminy odesłania
wykonanych zadań

I tydzień
Temat 1: Wprowadzenie do towaroznawstwa artykułów żywnościowych
Temat 2: Klasyfikacja artykułów żywnościowych
Temat 3: Charakterystyka artykułów żywnościowych wg grup o zbliżonej
wartości odżywczej

1
2
3

Zadanie nr 1
1) Czy do środków spożywczych zalicza się gumę do żucia?
2) Co powinien zrobić sprzedawca, jeżeli w dostarczonej dostawie towarów
wykryto jeden niebezpieczny środek spożywczy?
3) Ustalono, że środek spożywczy nie jest szkodliwy dla zdrowia przy jego
jednorazowym spożyciu. Czy taki środek jest bezpieczny?
4) Dlaczego należy wyjaśniać klientom, na czym polega przetworzenie
niektórych produktów?
5) Wymień kryteria klasyfikacji artykułów żywnościowych.
6) Według jakiego kryterium artykuły żywnościowe dzieli się na 12 grup?
W
4
5
6

Temat 4: Przechowywanie artykułów żywnościowych
Temat 5: Opakowanie artykułów żywnościowych
Temat 6: Znakowanie artykułów żywnościowych

Zadanie nr 2
1) Wymień główne czynniki wpływające na zmianę artykułów podczas
magazynowania.
2) Wymień zmiany zachodzące w środkach spożywczych pochodzenia
roślinnego podczas ich magazynowania.
3) Wymień zmiany zachodzące w środkach spożywczych pochodzenia
zwierzęcego podczas ich magazynowania.
4) Jakie opakowania – jednostkowe, transportowe czy zbiorcze –
mogą się stykać z produktem bezpośrednio?
5) Czym się różnią „data minimalnej trwałości” i „termin przydatności do
spożycia”?
6) Czy sól kuchenna musi być oznaczona datą minimalnej trwałości?

Wysłać razem:
Zadanie nr 1
Zadanie nr 2
Oceny:
oddzielnie za każde zadanie
Termin odesłania
zadań:
27.11.2020
(piątek)
do godz. 12-00
- - - - - - - - - Termin dodatkowy
odesłania zadań:
02.12.2020
(środa)
do godz. 12-00
Przy odesłaniu zadań
w terminie
dodatkowym
ocena zostanie
obniżona o 2 pkt.
Przy nieodesłaniu
zadań
w terminie
dodatkowym
zostanie wystawiona
ocena –
niedostateczny
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II tydzień
7-8
9

Temat 7: Mięso i przetwory mięsne
Temat 8: Jaja

Zadanie nr 3
1) Mięso którego gatunku zwierząt zawiera największa ilość białka
w 100 g produktu:
a) ptactwo hodowlane b) ptactwo jako dziczyzna c) ryby 2) Łosoś - to ryba tłusta czy chuda?
3) Jakich witamin i składników mineralnych nie zawiera mięso
zwierząt rzeźnych?
4) Źródłem jakich witamin są podroby mięsne?
5) Duże ilości jakich witamin zawiera mięso ryb?
6) Taka sama część zasadnicza występuję w podziale tuszy wołowej
i wieprzowej – podaj jej nazwę.
7) Jako część zasadnicza - polędwica występuję w podziale
tuszy wołowej czy wieprzowej?
8) Na ile części zasadniczych dzieli się tuszka drobiu?
9) Który gatunek mięsa zawiera najmniej tłuszczu ogółem?
10) Jakiej witaminy nie zawiera jajo?
11) W której części jaja zawiera się większość białka?
12) Wymień kryteria klasyfikacji jaj.
13) Czy oznaczenie jaja zawiera informacje o jego klasie wagowej?
10-11 Tematy 9: Mleko i przetwory mleczne
12
Temat 10: Miód

Zadanie nr 4
1) Czym się różnią pasteryzacja i sterylizacja?
2) Którego składnika jest mniej w mleku kozim niż w krowim?
3) Podaj główne zalety tych 2-ch składników pokarmowych
ze względu na które zalecane jest spożywanie mleka.
4) Podaj rodzaj fermentacji stosowanej przy produkcji kefiru.
5) Podaj zakres zawartości tłuszczu w śmietance
(jaka najmniejsza - jaka największa).
6) Jaką zawartość tłuszczu w maśle?
7) Z czego są produkowane sery?
8) Wymień kryteria podziału serów.
9) Dlaczego wartość odżywcza serów jest mniejsza,
niż odpowiedniej ilości mleka?
10) Podaj rodzaj sera, zawartość białka w którym jest największa.
11) Czym się różnią krupiec i patoka?
12) Wymień 3 składniki mineralne, których w miodzie jest więcej

Wysłać razem:
Zadanie nr 3
Zadanie nr 4
Oceny:
oddzielnie za każde zadanie
Termin odesłania
zadań:
04.12.2020
(piątek)
do godz. 12-00
- - - - - - - - - Termin dodatkowy
odesłania zadań:
09.12.2020
(środa)
do godz. 12-00
Przy odesłaniu zadań
w terminie
dodatkowym
ocena zostanie
obniżona o 2 pkt.
Przy nieodesłaniu
zadań
w terminie
dodatkowym
zostanie wystawiona
ocena –
niedostateczny
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III tydzień
13-14 Tematy 11: Owoce, warzywa, grzyby
15
Temat 12: Rośliny przyprawowe

Zadanie nr 5
1) Do jakich owoców ze względu na budowę i pochodzenie należą gruszki ?
2) Do jakich owoców należy szczaw ?
3) Podaj 3 przykłady warzyw obfitujących w witaminę C.
4) Podaj 3 przykłady owoców obfitujących w karoten
5) Czym się charakteryzują grzyby drugorzędnej jakości?
6) Dlaczego zalecane jest spożywanie roślin przyprawowych?
- są cennym źródłem wielu mikroelementów Fe, Cu, Zn, Mo, Co, Mn, Cr
- forma, w jakiej występują w ziołach, jest łatwo przyswajalna

16
17
18

Temat 13: Nasiona roślin strączkowych
Temat 14: Rośliny używkowe
Temat 15: Rośliny okopowe i produkty przerobu roślin okopowych

Zadanie nr 6
1) Czy nasiona roślin strączkowych stanowią źródło białek o wysokiej
wartości biologicznej?
2) Podaj nazwę rośliny strączkowej, zawartość białka w której
w porównaniu z innymi jest największa.
3) Podaj nazwę rośliny strączkowej, zawartość witaminy A w której
w porównaniu z innymi jest największa.
4) Podaj barwy ziaren kawy Arabici i Robusty.
5) Od czego zależy barwa herbaty (czarną, czerwoną, zieloną, białą)?
6) Wymień czynniki wpływające na jakość herbaty.
7) Co oznacza oznaczenie herbaty „O” ?
8) Czym się charakteryzują białka ziemniaków?
9) Podaj podział cukru - rafinada - według wielkości kryształów.
10) Dlaczego spożywanie wyrobów cukierniczych nie jest zalecane?

Wysłać razem:
Zadanie nr 5
Zadanie nr 6
Oceny:
oddzielnie za każde zadanie
Termin odesłania
zadań:
11.12.2020
(piątek)
do godz. 12-00
- - - - - - - - - Termin dodatkowy
odesłania zadań:
16.12.2020
(środa)
do godz. 12-00
Przy odesłaniu zadań
w terminie
dodatkowym
ocena zostanie
obniżona o 2 pkt.
Przy nieodesłaniu
zadań
w terminie
dodatkowym
zostanie wystawiona
ocena –
niedostateczny
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IV tydzień
19-20 Temat 16: Zboża i produkty przemiału zbożowego
21
Temat 17: Produkty przerobu roślin oleistych

Zadanie nr 7
1)
Czym się rozróżniają się między sobą poszczególne grupy
produktów zbożowych?
2) Wymień produkty zbożowe według 3-ch podstawowych grup.
3) Wymień przetwory zbożowe.
4) Wymień podstawowe wyznaczniki jakości mąki.
5) Jakich witamin nie ma w produktach zbożowych?
6) Od czego zależy zawartość składników mineralnych i witamin
w produktach zbożowych?
7) Która mąka – jasna czy ciemna – zawiera więcej witamin z grupy B?
8) Podaj nazwy metod ekstrakcji, stosowanych przy produkcji olejów.
9) Z czego wytwarzana jest margaryna?
10) Podaj 3 składniki mineralne, zawartość których w ziarnach słonecznika
decyduje o ich wysokiej wartości odżywczej.
11) Które orzechy zawierają najwięcej białek, niż pozostałe?
12) Jakie cenne składniki mineralne zawierają ziarna kakao?

22
23
24

Temat 18: Napoje alkoholowe
Temat 19: Dodatki do żywności
Temat 20: Produkty przetworzone

Wysłać razem:
Zadanie nr 7
Zadanie nr 8
Oceny:
oddzielnie za każde zadanie
Termin odesłania
zadań:
18.12.2020
(piątek)
do godz. 12-00
- - - - - - - - - Termin dodatkowy
nie ustala się
ze względu
na zakończenie
zajęć turnusu
w dniu 18.12.2020

Zadanie nr 8
1) Wymień produkty gorzelnictwa.
2) Dlaczego wódki czyste różni się między sobą?
3) W jakim celem dokonuje się warzenia soli?
4) Co oznacza oznaczenie „Ocet spirytusowy 10%”?
5) Marynaty – to produkty utrwalone czy przetworzone w pełni?
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Materiały do nauczania – 4 tygodnie

Przedmiot

Towar jako przedmiot handlu

Dział II

Towaroznawstwo artykułów żywnościowych
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Lekcja 1. Temat 1: Wprowadzenie do towaroznawstwa artykułów żywnościowych
1.1 Określenia związane z żywnością

Pojęcie "żywność" (lub "środek spożywczy") oznacza jakiekolwiek substancje lub produkty,
przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub
których spożycia przez ludzi można się spodziewać.
Do środków spożywczych zalicza się:
napoje, gumę do żucia i wszelkie substancje, łącznie z wodą, świadomie dodane do żywności podczas jej
wytwarzania, przygotowania lub obróbki, a także woda (zgodną z normami określonymi zgodnie z art. 6
dyrektywy 98/83/WE i bez uszczerbku dla wymogów dyrektyw 80/778/EWG i 98/83/WE).
Do śródków spożywczych nie zalicza się:
a) pasz;
b) zwierząt żywych, chyba że mają być one wprowadzone na rynek do spożycia przez ludzi;
c) roślin przed dokonaniem zbiorów;
d) produktów leczniczych w rozumieniu dyrektyw Rady 65/65/EWG [21] i 92/73/EWG [22];
e) kosmetyków w rozumieniu dyrektywy Rady 76/768/EWG [23];
f) tytoniu i wyrobów tytoniowych w rozumieniu dyrektywy Rady 89/622/EWG [24];
g) narkotyków lub substancji psychotropowych w rozumieniu Jedynej konwencji o środkach odurzających z 1961 r. oraz
Konwencji o substancjach psychotropowych z 1971 r.;
h) pozostałości i kontaminantów.
Co oznacza określenie: „Wprowadzenie środka spożywczego na rynek”?
Pojęcie "wprowadzenie na rynek" oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania
do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania.
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1.2 Ogólne wymogi prawa żywnościowego

Wymogi w zakresie bezpieczeństwa żywności
Bezpieczeństwo zdrowotne produktu jest to stwierdzenie, że produkt jest zdrowy i nie zagraża człowiekowi.
Bezpieczeństwo produktu jest związane z jego identyfikowalnością, a więc możliwością odtworzenia jego historii od
surowca do wyrobu finalnego.
1. Żaden niebezpieczny środek spożywczy nie może być wprowadzany na rynek.
2. Środek spożywczy jest uznawany za niebezpieczny, jeżeli uważa się, że:
a) jest szkodliwy dla zdrowia,
b) nie nadaje się do spożycia przez ludzi.
3. Podczas podejmowania decyzji, że dany środek spożywczy jest niebezpieczny, należy mieć na względzie:
a) zwykłe warunki korzystania z żywności przez konsumenta oraz wykorzystywania jej na każdym etapie
produkcji, przetwarzania i dystrybucji, oraz
b) informacje przeznaczone dla konsumenta, z uwzględnieniem informacji na etykiecie oraz inne informacje
zwykle dostępne dla konsumenta dotyczące unikania konkretnych negatywnych skutków dla zdrowia związanych
z daną żywnością lub rodzajem żywności.
4. Podczas podejmowania decyzji, że środek spożywczy jest szkodliwy dla zdrowia, należy mieć na względzie:
a) nie tylko prawdopodobne natychmiastowe i/lub krótkotrwałe i/lub długofalowe skutki tej żywności dla zdrowia
spożywającej jej osoby, ale także dla następnych pokoleń;
b) ewentualne skutki skumulowania toksyczności;
c) szczególną wrażliwość zdrowotną określonej kategorii konsumentów, jeżeli środek spożywczy jest przeznaczony
dla tej kategorii konsumentów.
5. Podczas podejmowania decyzji, że środek spożywczy nie nadaje się do spożycia przez ludzi, należy mieć na
względzie, czy środek spożywczy nie może być spożywany przez ludzi stosownie z jego przeznaczeniem z powodu
zanieczyszczenia, zarówno przez czynniki obce jak i w inny sposób, czy też z powodu gnicia, psucia się lub
rozkładu.
6. Jeżeli niebezpieczny środek spożywczy stanowi część partii, transzy lub dostawy żywności należącej do tej samej
klasy lub kategorii, należy założyć, że całość żywności w tej partii, transzy lub dostawie jest również niebezpieczna,
chyba że po dokonaniu szczegółowej oceny brak jest dowodów, iż reszta partii, transzy lub dostawy jest
niebezpieczna.
7. Żywność zgodna ze szczegółowymi przepisami wspólnotowymi regulującymi bezpieczeństwo żywności jest
uważana za bezpieczna pod względem czynników objętych szczegółowymi przepisami Wspólnoty.
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8. Zgodność żywności ze szczegółowymi przepisami mającymi do niego zastosowanie nie powinna powstrzymać
właściwych władz przed podjęciem stosownych środków w celu nałożenia ograniczeń dotyczących wprowadzenia
jej na rynek lub zażądania wycofania go z rynku, jeżeli istnieją podstawy, aby podejrzewać, iż pomimo takiej
zgodności, ten środek spożywczy jest niebezpieczny.
9. Z braku szczegółowych przepisów wspólnotowych, żywność jest uważana za bezpieczną, jeżeli jest zgodna
ze szczegółowymi przepisami krajowego prawa żywnościowego Państwa Członkowskiego, na którego terytorium
jest ona wprowadzana do obrotu, jeżeli takie przepisy były sporządzone i stosowane bez uszczerbku
dla postanowień Traktatu, w szczególności jego art. 28 i 30.

1.3 Poradnictwo przy sprzedaży artykułów żywnościowych

Sprzedawca powinien dobrze znać występujące w obrocie towarowym rodzaje, gatunki, odmiany
środków spożywczych, ich właściwości i przeznaczenia, różnice jakościowe między nimi,
a także ich przydatność kulinarną.
Powinien umieć poinformować klienta o sposobie przyrządzania niektórych produktów.
Znajomość składu i wartości odżywczej jest jeszcze bardziej istotna, gdyż trudno to określić wizualnie.
Należy zwracać uwagę klientów na korzystne działanie poszczególnych rodzajów produktów.
Ważna jest również znajomość dodatków zawartych w produktach.
Istotne jest umieć wyjaśnić, co to jest i na czym polega przetworzenie niektórych produktów,
jakie są korzyści tego procesu, a jakie wiążą się z nim zagrożenia.
Należy umieć wyjaśnić fizjologiczne działanie używek na organizm człowieka i wiedzieć,
że mają one niską wartość odżywczą.
Należy informować klientów o konieczności przestrzegania terminy przydatności do spożycia produktów,
o warunkach ich przechowywania.
Sprzedawca powinien znać rodzaje opakowań towarów, ich cechy i przeznaczenie,
umieć wyjaśnić klientom oznaczenie na etykiecie towaru.
Duża różnorodność odmian niektórych środków żywnościowych może stwarzać problemy
z wyborem odpowiedniego produktu, dlatego sprzedawca powinien znać,
na czym polegają występujące między nimi różnice i umieć wyjaśnić to klientom.
Wątpliwości klientów mogą budzić nowe rodzaje towarów, należy więc zachęcać ich
do nabywania nie znanych artykułów.
Istotna jest właściwa prezentacja artykułów.
Produkty powinny być prezentowane w grupach według rodzajów, gatunków, odmian.
Sprzedawca powinien umieć doradzić klientom dobór odpowiadającego rodzaju czy odmiany towaru.
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Lekcja 2. Temat 2: Klasyfikacja artykułów żywnościowych

Klasyfikacji artykułów żywnościowych dokonuje się wg różnych kryteriów:
1) ze względu na stopień przetworzenia
2) ze względu na pochodzenie surowców
3) ze względu na zbliżoną wartość odżywczą
1) Podział artykułów żywnościowych ze względu na stopień przetworzenia
Ze względu na stopień przetworzenia artykuły żywnościowe dzieli się na:
a) nieprzetworzone - to są artykuły surowe, świeże itp.
b) częściowo przetworzone – to są produkty utrwalone
c) przetworzone
2) Podział artykułów żywnościowych ze względu na pochodzenie surowców
Ze względu na pochodzenie surowców artykuły żywnościowe dzieli się na:
a) artykuły pochodzenia zwierzęcego
b) artykuły pochodzenia roślinnego
Artykuły pochodzenia zwierzęcego
1. Mięso i przetwory mięsne
Mięso
Produkty rybołówstwa i owoce morza
Przetwory mięsne
Tłuszcze zwierzęce
2. Jaja
3. Mleko i przetwory mleczne
Mleko
Napoje mleczne fermentowane
Śmietanka i śmietana
Masło
Ser
4. Miód

Artykuły pochodzenia roślinnego
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Warzywa
Owoce
Grzyby
Rośliny przyprawowe
Nasiona roślin strączkowych
Rośliny używkowe
Kawa
Herbata
7. Rośliny okopowe i produkty przerobu roślin okopowych
Ziemniaki
Cukier i wyroby cukiernicze
8. Zboża i produkty przemiału zbożowego
9. Produkty przerobu roślin oleistych
Olej
Oliwa z oliwek
Margaryna
Nasiona roślin oleistych: sezam, słonecznik, orzechy, kakao
Napoje alkohole
Dodatki do żywności
Artykuły żywnościowe przetworzone
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3) Podział artykułów żywnościowych ze względu na zbliżoną wartość odżywczą
Ze względu na zbliżoną wartość odżywczą artykuły żywnościowe dzieli się na12 grup:
I

Produkty zbożowe

II

Mleko i przetwory

III

Jaja

IV

Mięso i ryby

V

Masło i śmietana

VI

Tłuszcze różne

VII

Ziemniaki

VIII Warzywa i owoce zawierające duże ilości witaminy C
IX

Warzywa i owoce zawierające duże ilości karotenów

X

Inne warzywa i owoce

XI

Suche nasiona roślin strączkowych

XII

Cukier i słodycze
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Lekcja 3. Temat 3: Charakterystyka artykułów żywnościowych
wg grup o zbliżonej wartości odżywczej
Charakterystyka pod względem zawartości:
białka, tłuszczu, cholesterolu, wielonasyconych kwasów tłuszczowych (WNKT),
oraz składników mineralnych (wapń, fosfor, żelazo i magnez) i witamin (A, C, B).

węglowodanów,

błonnika

I Produkty zbożowe
Podgrupy: pieczywo pszenne i żytnie, mąka, makarony, kasze, ryż i produkty śniadaniowe.
Stanowią bardzo dobre źródło węglowodanów złożonych oraz magnezu (szczególnie kasza gryczana). Ponadto dobrze
uzupełnią braki białka (jest to białko niepełnowartościowe, dlatego zaleca się aby spożywać produkty zbożowe w
połączeniu z produktami mlecznymi lub mięsem), błonnika pokarmowego, fosforu, żelaza i witamin B1 oraz B3.
II Mleko i przetwory mleczne (bez masła i śmietany)
Mleko: najlepsze źródło wapnia.
Przetwory mleczne: napoje mleczne, sery.
Sery:
- twarogowe: dostarczają ok. 16 g białka w 100 g produktu, w odróżnieniu od serów żółtych zawierają mało tłuszczu i
cholesterolu. Dostarczają dużo wapnia, mniej fosforu i witaminy B2.
- podpuszczkowe i topione: zawierają ok. 25 g białka pełnowartościowego, średnio bogate w tłuszcz i cholesterol. Tak jak
mleko stanowią dobre źródło wapnia, dodatkowo fosforu, magnezu, witaminy A i B2.
III Mięso i ryby
Są to: mięso, ryby oraz podroby i przetwory mięsne i rybne.
Mięso: cielęcina, wieprzowina, wołowina, baranina.
Drób: mięso z kurczaka, kaczki, indyka.
Podroby mięsne: wątroba, nerki, żołądek, serce.
Ryby: ryby i owoce morza (kalmary, kraby, langusty, homary, krewetki, ostrygi), raki.
Przetwory: mięsne - wędliny; rybne - kawior
Wszystkie produkty należące do tej grupy są źródłem pełnowartościowego białka w ilości ok. 20 g na 100 g produktu.
Ponadto zawierają sporą ilość cholesterolu (60–70mg/100g, a wątroba aż 200 mg/100 g). Spożywając mięsa, wędliny,
ryby i drób dostarczymy odpowiednią dawkę witaminy B3 oraz B2, mniej fosforu, żelaza i magnezu. Podroby mięsne, a
szczególnie wątrobę cechuje wysoka zawartość białka pełnowartościowego, żelaza, witamina A, B2 i PP. Mimo zalet
częste spożywanie wątroby nie jest wskazane ze względu na wysoką zawartość tłuszczu oraz fakt, że pełni w organizmie
funkcję filtra krwi, gromadząc w sobie toksyny. Mięso bezkręgowców ceni się ze względu na jego walory sensoryczne.
IV Jaja
Zawierają dużą dawkę cholesterolu – 360 mg na 100g jaj. Bogate są w białko pełnowartościowe, tłuszcz, wapń, fosfor,
żelazo, wit. A i B2.
V Masło i śmietana
Produkty wysokotłuszczowe pochodzenia zwierzęcego o wysokiej zawartości tłuszczu i cholesterolu. Dużą zaletą
spożywania masła jest bogactwo witaminy A (7,59 mg), z kolei stosowanie śmietany jako zabielacza do zup dostarczy
nam wapnia.
VI Tłuszcze różne
Do tej grupy należą tłuszcze pochodzenia roślinnego tj. oleje, margaryny oraz smalec. Tłuszcze pochodzenia roślinnego
zawierają tłuszcze nienasycone (w tym wielonienasycone), a zwierzęce tłuszcze nasycone. Margaryna odgórnie
wzbogacana jest w witaminę A. Smalec jako tłuszcz pochodzenia zwierzęcego, uzyskany w wyniku przetopu tkanki
podskórnej trzody chlewnej zawiera sporą dawkę cholesterolu, ale co ważne stanowi również źródło jednonienasyconych
kwasów tłuszczowych.
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VII Ziemniaki
Zostały wyodrębnione z grupy warzyw, ponieważ zawierają dużo magnezu i witaminy B3 (niacyna), węglowodanów w
postaci skrobi, oraz to, że stanowią główne źródło witaminy C w diecie ze względu na powszechne spożycie.
VIII Warzywa i owoce zawierające duże ilości witaminy C
Zalicza się do tej grupy między innymi: paprykę, koperek, natkę pietruszki, brukselkę, szpinak, szczypior, chrzan,
kalarepę, porzeczki, truskawki, pomarańcze, maliny, jagody. Świetne źródła witaminy C, z małą ilością węglowodanów.
Warzywa dostarczą węglowodanów złożonych i błonnika, natomiast owoce stanowią źródło monosacharydów i w
mniejszej ilości błonnika (pektyny).
IX Warzywa i owoce zawierające duże ilości karotenów
Karoten jest pomarańczowym barwnikiem roślin, z tego powodu zielone (barwnik zielony – chlorofil może ukryć
pomarańczową barwę) i żółtopomarańczowe warzywa i owoce takie jak szpinak, jarmuż, sałata, marchew, dynia, cykoria,
morele, brzoskwinie, melon będą dobrym źródłem prowitaminy A pochodzenia roślinnego. Podane warzywa i owoce
stanowią dobre źródło wapnia, witaminy A oraz C.
X Inne warzywa i owoce
Bogate źródło błonnika, węglowodanów złożonych oraz witaminy C.
XI Suche nasiona roślin strączkowych
Należą do tej grupy nasiona suche roślin strączkowych: fasola, soja, groch, bób, soczewica czerwona, zielona. Zawierają
podobną ilość białka co mięso, wędliny drób i ryby z tym, że białko roślinne jest niepełnowartościowe – ubogie w
aminokwas lizynę. Strączki charakteryzują się wysoką zawartością błonnika, wapnia, fosforu, żelaza i magnezu oraz
witaminy B1. Dostarczą też witaminę B2 i B3 (PP), WNKT oraz węglowodany złożone.
XII Cukier i wyroby cukiernicze
Cukier samodzielnie składa się w 99% z węglowodanów prostych oraz 1 mg wapnia. Nie dostarcza, więc organizmowi
żadnych wartości odżywczych. Wyroby cukiernicze i słodycze są mieszaniną wielu różnych składników, stąd posiadają
małą zawartość białka, tłuszczu, węglowodanów oraz wapnia, fosforu, magnezu. Przy czym warto zauważyć, że są to
źródła raczej cukrów prostych i szkodliwych tłuszczów utwardzonych i trans. Z tego względu nie powinny gościć w
naszej diecie zbyt często.
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Lekcja 4. Temat 4: Przechowywanie artykułów żywnościowych

Znaczenie magazynowania
Celem magazynowania jest zapewnienie ciągłości sprzedaży. Artykuły podczas magazynowania muszą być
przechowywane w warunkach zapobiegających powstawaniu strat, powstających w wyniku działania czynników
fizjologicznych, fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych, pod wpływem działania szkodników magazynowych.
Warunki magazynowania
Do głównych czynników wpływających na zmianę artykułów podczas magazynowania są: temperatura, wilgotność,
dostęp światła oraz wentylacja.
- Temperatura: większość artykułów powinna być magazynowana w obniżonej temperaturze, co spowalnia tempo
ich procesów życiowych i szkodliwych zmian fizykochemicznych. Komory chłodnicze stosowane są np. do
przechowywania przez dłuższy okres surowców pochodzenia zwierzęcego tj. mięso, ryby, drób, przetwory mięsne.
Komory chłodnicze - magazynowanie w stanie zamrożenia w temperaturze do –20 °C.
Szafy chłodnicze stosuje się do przechowywania żywności w temp. 0-4°C: jaja, mleko, owoce, warzywa. Surowce
takie jak mąka, kasza, cukier, sól mogą być przechowywane w pomieszczeniach magazynowych w temperaturze około
15°C.
- Wilgotność: zbyt wysoka może powodować zmiany mikrobiologiczne oraz przyspieszyć procesy życiowe; zbyt
niska zwiększa natomiast straty powstałe w wyniku wysychania surowców.
- Światło: jest czynnikiem mogącym wywoływać wiele zmian wiele zmian, np. rozkład witamin, zmiany w tłuszczach,
odbarwienia. Dostęp światła w magazynach powinien być ograniczony, wskazane jest, aby magazyny surowców
żywnościowych nie posiadały okien.
- Wentylacja: magazyny muszą posiadać sprawne urządzenia wentylacyjne, aby zapobiec procesom samozagrzewania
się artykułów.
Szkodniki magazynowe
Szkodniki dzieli się na: gryzonie, owady, drobnoustroje, grzyby
Szkody, jakie wyrządzają szkodniki magazynowe:
- ubytek masy na skutek zżerania
- obniżenie jakości artykułów przez nagryzanie, uszkadzanie powierzchni i umożliwianie zakażenia wtórnego
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-

zanieczyszczanie odchodami, wylinkami, kokonami i martwymi osobnikami
podnoszenie temperatury i wilgotności surowca, przez co jest możliwy rozwój mikroflory i działalności enzymów
roznoszenie bakterii chorobotwórczych
niszczenie opakowań i urządzeń magazynowych.

Produkty porażone przez szkodniki są w wielu przypadkach szkodliwe dla człowieka, np. zanieczyszczone
rozkruszkami. Szkodliwe są wydaliny szkodników i produkty rozkładu artykułów spożywczych. Produkty porażone
mają zmieniony smak i zapach; często nie nadaj się do spożycia.
Gryzonie - najbardziej znane i niebezpieczne są myszy i szczury.
Walka z gryzoniami polega na podejmowaniu akcji zapobiegawczej oraz na stosowaniu metod mechanicznych ,
fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych :
• metody zapobiegawcze - to głównie zachowanie czystości i szczelności magazynu,
• metody fizyczne - stosownie wysokich i niskich temperatur, wysokie - 48-52C przez 45-50 minut. Temperatury
minusowe poniżej - 5C rzadko się stosuje .
• metody mechaniczne - to zakładanie wszelkiego rodzaju pułapek i potrzasków
• metody chemiczne - to trucizny, pestycydy.
• metoda bakteriologiczna - polega na zakażaniu przynęty bakteriami chorób zakaźnych dla tych szkodników, rzadko
stosowana.
Owady - do najważniejszych z tego typu owadów należą:
• Trojszyk ulec - niszczy ziarno, suszone owoce.
• Karaczan prusak – żeruje na owocach, warzywach, cukrze, miodzie, czekoladzie, ziarnie zbóż i przetworach.
• Spichlerz surynamski - żeruje na ziarnie zbóż , nasionach, produktach suchych , niszczy opakowania.
• Kobielatka kawowa – żeruje na ziarnie kawowym, kakaowym, orzechach, suszonych owocach, niszczy ryż,
kukurydzę .
• Mól kakaowy - żeruje na ziarnie kakaowym i kawowym, wyrobach czekoladowych, migdałach, orzechach
ziarnach zbóż.
• Rozkruszek mączny - żeruje na ziarnie i produktach zbożowych, ale również na wielu innych produktach
spożywczych.
Drobnoustroje, grzyby - głównie pleśnie , mogą one rozwijać sie przy wilgotności ziarna powyżej 16%,
powodując jego zapleśnienie.
Zmiany zachodzące w artykułach żywnościowych pochodzenia roślinnego
podczas magazynowania
Niektóre magazynowane artykuły są żywymi organizmami, zachodzą w nich pewne procesy życiowe:
oddychanie, transpiracja, dojrzewanie, kiełkowanie, porastanie, samozagrzewanie się, zmiany mikrobiologiczne (gnicie,
pleśnienie).
Oddychanie jest najbardziej intensywne w warzywach liściowych, owocach jagodowych i pestkowych, dlatego
nie można ich długo magazynować.
Transpiracja - proces utraty wody. W przypadku ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych i oleistych proces ten nie
jest szkodliwy, natomiast w przypadku owoców i warzyw intensywna transpiracja jest szkodliwa.
Dojrzewanie - zjawisko dojrzewania niektórych magazynowych surowców jest korzystne, polepsza cechy
organoleptyczne i trwałość. W czasie magazynowania dojrzewają niektóre owoce, np. jabłka, gruszki, cytryny,
pomarańcze, banany oraz ziemniaki i zboża. Dojrzewanie owoców polega na rozkładaniu skrobi do cukrów
prostych, przemiana kwasów organicznych i powstawaniu substancji zapachowych. Do przyśpieszenia procesu
dojrzewania owoców w czasie magazynowania stosuje się etylen. Przyspiesza on proces dojrzewania owoców
niedojrzałych, nie wpływając ujemnie na owoce już dojrzałe.
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Kiełkowanie - należy do niekorzystnych zjawisk występujących podczas magazynowania ziemniaków, ziarna zbóż i
nasion strączkowych. Ziemniaki zaczynają kiełkować na skutek wzrostu temperatury otoczenia, głównie w okresie
wiosennym. Następują duże ubytki skrobi, białek, wzmaga się działalność enzymów.
Porastanie - porastanie ziarna, nasion strączkowych i oleistych następuje głównie przy zawilgoceniu ziarna. W ziarnie
zachodzą znaczne zmiany składników organicznych, wzrasta aktywność enzymów. Zwykle towarzyszy tym
procesom intensywny rozwój mikroflory.
Samozagrzewanie - występuje przy niewłaściwych warunkach magazynowania ziarna zbóż: brak wietrzenia.
Zmiany mikrobiologiczne - przy niedostatecznej ilości tlenu w owocach i warzywach mogą zachodzić procesy
beztlenowego oddychania (fermentacji). Warunkiem sprzyjającym rozwojowi jest zawilgocenie lub uszkodzenie
powierzchni.
Zmiany zachodzące w artykułach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego
podczas magazynowania
Bezpośrednio po uboju zwierząt rzeźnych zachodzi w mięsie wiele skomplikowanych przemian biochemicznych .
Niektóre przemiany wpływaj dodatnio na cechy mięsa, niektóre są obojętne, wiele natomiast wpływa ujemnie.
Zmiany te dzieli się na :
• Zmiany endogenne - przebiegają pod wpływem enzymów zawartych w tkankach mięsnych, zachodzące zmiany
są korzystne dla mięsa, natomiast daleko posunięty rozkład mięsa nazywa się autolizą i jest niekorzystny .
• Zmiany egzogenne - powodowane przez mikroflorę są niekorzystne i występuj w postaci gnicia mięsa, fermentacji
kwasowej, pleśnienia. Mięso nie nadaje się do spożycia.
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Lekcja 5. Temat 5: Opakowanie artykułów żywnościowych

Celem opakowalnictwa towarów jest ich ochrona przed niekorzystnymi wpływami z zewnętrz, uszkodzeniami,
rozsypywaniem, rozlewaniem. Opakowania umożliwiają manipulację produktami w czasie transportu i obrotu.
Opakowania w obrocie towarowym żywnością spełniają następujące funkcje:
• Funkcja ochronna - zabezpieczenie towaru przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych np. działanie
temperatury, światła słonecznego uszkodzeniami mechanicznymi itp.
• Funkcja informacyjna - informowanie klienta (konsumenta) umieszczonym w widocznym miejscu i czytelnym
nadrukiem o nazwie produktu, składzie surowcowym, masie, ilości sztuk itp.
• Funkcja techniczna - ułatwienie obrotu towarowego produktu podczas jego transportu, magazynowania, sprzedaży
i użytkowania.
• Funkcja promocyjna - przyczynia do wzrostu zainteresowaniem towarem poprzez odpowiednie barwy, zamieszczenie
informacji o promocji itp.
Podział opakowań
W zależności od funkcji, jak spełniają opakowania dzieli się na jednostkowe, transportowe i zbiorcze.
Opakowania jednostkowe zawierają jedną detaliczną porcję lub sztukę produktu np. torebka mąki. Opakowania
te stykają się bezpośrednio z produktem lub są z nim związane integralnie np. zgrzewane hermetycznie.
Opakowania transportowe przeznaczone są głównie do transportu składowania produktu luzem np. mąka w
workach. Innym typem tych opakowań są opakowania przeznaczone do obrotu towarami w opakowaniach jednostkowych
np. czteropaki.
Opakowania zbiorcze zawierają większą ilość opakowań jednostkowych lub transportowych. Opakowania te są
wykorzystywane głównie w hurtowym obrocie towarów np. kartony zbiorcze, palety.
Ze względu na rodzaj tworzywa opakowania dzieli się na:
- metalowe
- szklane
- drewniane
- papierowe
- opakowania z tkanin
- z tworzyw sztucznych
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Charakterystyka opakowań
Opakowania metalowe wykonywane są najczęściej z blachy stalowej oraz blach i folii aluminiowej. Do najczęściej
stosowanych opakowań jednostkowych tego typu zalicza się: puszki, pudełka, tuby, a do transportowych: konwie, bębny,
beczki, skrzynie itp.
Do większości produktów, np. owoców, warzyw, przetworów mięsnych, stosuje się tzw. puszki lakierowane. Coraz
częściej stosuje się także puszki aluminiowe lecz ich odporność mechaniczna jest znacznie mniejsza, niż puszek
stalowych.
Puszki mogą mieć bardzo różne kształty: koliste, owalne, prostokątne itp.
Najczęściej występujące wady puszek to: uszkodzenia i niedokładności w wykonaniu powłoki lakierowej i cynowej,
zdeformowanie kształtu, złe wykończenie uszczelki, złe wykonanie zakładek przy denku i wieczku oraz podatność na
korozję.
Do pakowania produktów mazistych jak np. pasztety, pasty, mleko zagęszczone stosuje się tuby wyrabiane z blachy
aluminiowej lub cynowej, powlekane powłokami ochronnymi.
Z folii aluminiowej wyrabia się takie opakowania jak: tacki do dań gotowych, mrożonek, ciasta.
Powszechnie używa się folii do bezpośredniego owijania różnych produktów - czekolady, serów topionych, masła.
Bardzo często folia jest laminowana papierem lub tworzywami sztucznymi.
Inne opakowania metalowe to konwie stalowe cynowane lub aluminiowe do mleka, śmietany, syropów itp.
Opakowania te mogą być zamykane hermetycznie.
Opakowania transportowe to także bębny metalowe oraz skrzynki z drutu i blachy.
Opakowania szklane dzieli sie na słoje, butelki, balony, fiolki oraz opakowania ceramiczne
Butelki są opakowaniami przeznaczonymi do produktów płynnych - różne rodzaje butelek: europejki, baryłki, vichy,
do win musujących, mleka, napojów gazowanych i inne.
Zamyka się je korkiem z tworzyw, nakrętką lub pokrywką.
Słoje przeznaczone są do płynów o dużej lepkości, produktów półstałych, mazistych i stałych.
Są to opakowania szerokootworowe. Produkowanych jest wiele rodzajów opakowań tego typu w zależności
od przeznaczenia, kształtu, pojemności i rodzaju zamknięcia.
Najczęściej stosowanymi zamknięciami słoi są zamknięcia hermetyczne: nakrętki i pokrywki metalowe lub z tworzyw
sztucznych. Dużą zaletą stosowania słoi jest to, że mogą być stosowane wielokrotnie.
Opakowania drewniane wytwarzane są z drewna świerkowego, sosnowego, jodłowego, dębowego, bukowego,
brzozowego, topolowego, olchowego i lipowego.
Opakowania drewniane można podzielić na skrzynki, beczki oraz łubianki.
Skrzynki przeznaczone są do wielokrotnego użytku, mogą być wzmacniane listwami drewnianymi, taśm stalowych
itp. W zależności od przeznaczenia skrzynki mogą różnić się wielkością, kształtem, konstrukcją i sposobem łączenia.
Beczki są opakowaniami trwałymi wykonanymi z łukowo wygiętych klepek spiętych obręczami. Największe
zastosowanie maja beczki z drewna dębowego (piwo, wino), bukowego (masło, ogórki), świerkowego (śledzie).
Wadą beczek jest ich duża masa i to że zajmują dużo miejsca w magazynach.
Łubianki są opakowaniami powszechnie stosowanymi do krótkiego przechowywania miękkich i delikatnych owoców,
grzybów i ryb żywych.
Opakowania papierowe mają największy udział w ogólnej produkcji opakowań. Do opakowań papierowych zalicza
się: torby, tytki, papier pakowy, kartony, pudła tektury.
Zaletą ich jest duża przepuszczalność powietrza, co zapobiega zaparzaniu, niska masa opakowania, łatwość
recyklingu i utylizacji.
Do wad do wad należy: łatwa przenikalność gazów pomiędzy środowiskiem a produktem, mała odporność
na działanie czynników zewnętrznych tj. temperatura, wilgotność, obecność szkodników, uszkodzenia mechaniczne,
trudność szczelnego zamykania.
Opakowania z tkanin (worki) wykonywane są głównie z konopi, lnu, juty i tkanin celulozowo polipropylenowych.
W opakowania te pakuje się głównie surowce sypkie luzem np. mąka oraz owoce i warzywa świeże.
Zaletami tych opakowań są: łatwa wymiana gazowa z otoczeniem, niewielka masa opakowania, zabezpieczenie
przed samozagrzewaniem, łatwość składowania.
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Wadami są: za mała odporność na czynniki zewnętrzne, uszkodzenia mechaniczne, przenikanie zapachów,
aktywność szkodników magazynowych.
Opakowania z tkanin powinny mieć określone wymiary, kształt i masę. W przypadku worków ważny jest też sposób
wykończenia szwów i ich wytrzymałość. Worki są opakowaniami przeznaczonymi do wielokrotnego użycia.
Opakowania z tworzyw sztucznych klasyfikuje się na dwie grupy: syntetyczne oraz półsyntetyczne.
Opakowania syntetyczne uzyskiwane są z tzw. polimerów będących substancjami uzyskiwanymi z łczenia różnych
związków chemicznie syntetycznych.
pakowania półsyntetyczne uzyskiwane są poprzez modyfikacje związków naturalnych tj. celuloza, kauczuk, węgiel.
Opakowania tego typu mogą być bardzo różne: torby, worki, butelki, słoje, tuby, pudełka itp.
Zaletą tych opakowań jest ich łatwość uzyskiwania recyklingu, wszechstronność zastosowania, możliwość
pakowania hermetycznego i próżniowego.
Wadą jest utrudniony proces składowania odpadów (nie ulegaj rozkładowi), obecność w składzie chemicznym substancji
szkodliwych.
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Lekcja 6. Temat 6: Znakowanie artykułów żywnościowych

Wszystkie wyroby będące przedmiotem obrotu towarowego zarówno w opakowaniach jednostkowych,
jak i transportowych muszą być odpowiednio znakowane.
Znaki mogą być wyrażone w postaci napisu, symbolu, rysunku lub tabeli.
Sposób umieszczenia poszczególnych znaków, i ich treść jest określona normami i odpowiednimi przepisami
w skali naszego kraju, a dla niektórych znaków i w skali międzynarodowej.
Właściwe oznakowanie towaru jest obowiązkiem producenta.
Przy opakowaniach jednostkowych
stosujemy następujące znaki:
• zasadnicze,
które umożliwiają identyfikację wyrobu i producenta,
• informacyjne,
jest to najliczniejsza grupa znaków na opakowaniu, bardzo często wyrażone w postaci rysunków, określają między
innymi skład wyrobu, ilość wyrobu, kraj pochodzenia, sposób użycia, znak bezpieczeństwa wyrobu, termin przydatności
do spożycia, klasę jakości, recykling opakowań itp.,
• niebezpieczeństwa,
które mówią o zagrożeniu dla ludzi, produktu i otoczenia wynikającym z właściwości danego towaru, jeżeli nie
zastosujemy się do nich; znaki te umieszczone są w postaci czarnych rysunków, określa je dokładnie PN-90/O79251i PN-90/O-79251/Az1:2005
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• manipulacyjne,
określające sposób obchodzenia się z towarem lub opakowaniem w czasie wszelkich manipulacji związanych z
przemieszczaniem, przechowywaniem i użytkowaniem wyrobu; występują w postaci rysunków, rzadziej w postaci
napisu, należą do nich np. nożyczki pokazujące gdzie otwierać opakowanie, chronić przed nagrzaniem itp.,

• reklamowe,
które mają na celu zachęcenie do zakupu danego towaru; producenci często na opakowaniach umieszczają informację o
zdobytych medalach i wyróżnieniach przyznanych danemu produktowi za wysoką jakość; mogą to być różnego
rodzaju medale, znaki, np. Teraz Polska, różnego rodzaju certyfikaty itp.

Znakowanie opakowań transportowych
- zapewnia sprawny obrót towarowy krajowy i międzynarodowy. Symbole znaków i sposób ich nanoszenia na
opakowania przez wiele organizacji międzynarodowych jest już ujednolicone. Rozmieszczenie tych znaków na
opakowaniu transportowym regulują przepisy i normy. Na opakowaniach transportowych występują podobne znaki
jak na opakowaniach indywidualnych poza znakami reklamowymi.
Poza oznakowaniem obowiązkowym (takim jak dane o nazwie, składzie, zawartości), przedsiębiorcy znakują żywność
informacjami dobrowolnymi, zamieszczanymi z własnej inicjatywy takimi jak „tradycyjny”, „naturalny”, czy „domowy”.
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OBOWIĄZKOWE OZNAKOWANIE – ŻYWNOŚĆ W OPAKOWANIU
Podstawowe informacje na temat żywności:
· nazwa żywności;
· wykaz składników wraz z zaznaczonymi w nim alergenami;
· ilość netto;
· data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia;
· wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia;
· nazwa lub firma i adres podmiotu odpowiedzialnego z informację na temat żywności;
· informacja o wartości odżywczej (będzie obowiązkowa od 13.12.2016 r.).
Informacje dotyczące żywności w opakowaniu powinny być oznaczone w sposób trwały i czytelny (wielkość czcionki nie
mniejsza niż 1,2 mm).
Informacje obowiązkowe znajdują się przeważnie w nieeksponowanej części opakowania – np. na jego spodzie.
Jeżeli oznakowanie nieobowiązkowe, fantazyjne, widoczne w głównej części opakowania sugeruje inne, lepsze cechy
produktu niż wskazano w części obowiązkowej – najprawdopodobniej producent próbuje wprowadzić nas w błąd (np. na
wieczku kubka z tłuszczem do smarowania znajdują się informacje o dodatku masła, a na spodzie z informacji
obowiązkowych dowiadujemy się, że jest to margaryna z tłuszczów roślinnych zawierająca 0,5% masła; lub w
eksponowanej części etykiety znajduje się nazwa „kiełbasa z cielęciną”, a dopiero z wykazu składników dowiadujemy się,
że cielęciny w wyrobie jest 2%).
OBOWIĄZKOWE OZNAKOWANIE – ŻYWNOŚĆ NIEOPAKOWANA,
np. sprzedawana na wagę:
· nazwa środka spożywczego (nie wystarczy nazwa fantazyjna);
· nazwa albo imię i nazwisko producenta;
· wykaz składników, z uwzględnieniem alergenów.
Informacje muszą być podane w miejscu sprzedaży (także jeżeli tym miejscem jest zakład gastronomiczny)
na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio
konsumentowi. Udzielanie informacji o składzie przez personel sklepu, umieszczanie wywieszek na zapleczu, czy
z drugiej strony wywieszki cenowej, nie spełniają nałożonego wymogu. Unikajmy wyrobów, które są oferowane luzem,
a nie są w ogóle oznakowane.
Komunikaty stosowane w oznakowaniu, nawet jeżeli nie zostały szczegółowo uregulowane prawnie, zawsze
podlegają ogólnej zasadzie prawa żywnościowego, że nie mogą wprowadzać konsumentów w błąd, w szczególności
co do charakteru środka spożywczego, tożsamości, właściwości, składu, ilości, trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia,
metod wytwarzania lub produkcji.
Oznakowanie nie może przypisywać środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których on nie posiada,
sugerować, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze
mają takie właściwości.
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Datę minimalnej trwałości
podaje się, określając w kolejności
dzień, miesiąc i rok, z tym, że w przypadku środków spożywczych o trwałości:
- nieprzekraczającej 3 miesięcy: można podać jedynie dzień i miesiąc,
- od 3 do 18 miesięcy: można podać jedynie miesiąc i rok,
- powyżej 18 miesięcy: można podać jedynie rok.
Datę minimalnej trwałości poprzedza się wyrażeniem: „najlepiej spożyć przed...”,
jeżeli jest określona datą dzienną
albo wyrażeniem: „najlepiej spożyć przed końcem...” w innych przypadkach, np. najlepiej spożyć przed: 14.12.2012
najlepiej spożyć przed końcem: 12.2013 najlepiej spożyć przez końcem: 2013 r.
Data minimalnej trwałości – data, do której prawidłowo przechowywany środek spożywczy zachowuje swoje
właściwości.
Umieszczana jest na produktach, które mają stosunkowo długi okres przydatności, często mrożonych, chłodzonych lub
suszonych, takich jak makaron, kasza, ryż, konserwy, czy mrożone warzywa. Jeśli produkt tego rodzaju był właściwie
przechowywany jego spożycie po owym, sugerowanym terminie nadal jest bezpieczne, może on jednak tracić
właściwości smakowe lub zmienić konsystencję.
Oznaczenia daty minimalnej trwałości nie jest wymagane dla:  świeżych owoców i warzyw, w tym ziemniaków,
które nie są obrane, pokrojone ani podobnie przygotowane; odstępstwo to nie ma zastosowania do kiełkujących nasion i
podobnych produktów, takich jak kiełki warzywne,  win, win likierowych, win musujących, win aromatyzowanych oraz
podobnych produktów uzyskanych z owoców innych niż winogrona, a także napojów objętych kodem CN 2206 00
uzyskanych z winogron lub moszczu winogronowego,  napojów o zawartości alkoholu wynoszącej 10% objętościowo
lub więcej,  wyrobów piekarniczych lub cukierniczych, które ze względu na swoją specyfikę są zwykle spożywane w
ciągu 24 godzin od wytworzenia,  octu,  soli kuchennej,  cukru w stanie stałym,  wyrobów cukierniczych
składających się prawie wyłącznie z cukrów aromatyzowanych lub barwionych,  gum do żucia oraz podobnych
produktów do żucia.
Termin przydatności do spożycia w oznakowaniu środka spożywczego
określa się podając w kolejności:
dzień, miesiąc i (jeżeli to możliwe) rok i stosując wyrażenie „należy spożyć do …” np. należy spożyć do: 21.11.2013.
Termin przydatności do spożycia – termin, po upływie, którego środek spożywczy traci przydatność do spożycia.
Termin ten jest podawany w przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie, łatwo psujących się.
Umieszczany jest na produktach, takich jak mięso, ryby czy sery. Ich spożycie po upływie terminu może powodować
zatrucia pokarmowe i należy tego kategorycznie unikać.
Jeśli produkt przechowywany jest w innych warunkach niż zaleca producent (np. w wyższej temperaturze) okres
przydatności może ulec znaczącemu skróceniu.
W razie potrzeby po tych danych szczegółowych następuje opis warunków przechowywania, które muszą być
przestrzegane, aby produkt mógł być przechowywany przez określony okres lub użycie żywności po otwarciu.
Termin przydatności do spożycia powinien się znajdować na każdej z oddzielnie zapakowanych porcji.
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Lekcje 7-24. Tematy 7-20
Charakterystyka towaroznawcza
wybranych artykułów żywnościowych
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Artykuły pochodzenia zwierzęcego
Lekcje 7-8. Temat 7: Mięso i przetwory mięsne
Mięso - mięśnie szkieletowe ssaków, ptaków, ryb, owoce morza - uznane za zdatne do spożycia przez człowieka wraz z
przyległą tkanką, gdzie ogólna zawartość tłuszczu i tkanki łącznej nie przekracza przyjętych wartości.

Mięso: mięso zwierząt rzeźnych, drób, ryby, owoce morza, dziczyzna, podroby, przetwory mięsne.
Zawartość składników odżywczych tej grupy artykułów jest bardzo zróżnicowana.
Mięso: zwierząęta rzeźne, drób, dzieczyzna, podroby
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Mięso: ryby

Mięso i produkty uzyskiwane ze zwierząt rzeźnych to źródło:
– białka pełnowartościowego (mioglobina, hemoglobina, albumina, globulina oraz kolagen i elastyna tkanki łącznej);
– tłuszczu (4,5–7% w chudym mięśniu, ok. 35–50% w przeciętnej porcji mięsa), którego głównymi składowymi są kwasy
tłuszczowe: palmitynowy, stearynowy, oleinowy;
– łatwo przyswajalnego żelaza (w postaci hemowej);
– śladowych ilości glikogenu (do ok.1% masy);
– dużą ilość witamin z grupy B, zwłaszcza B12, B1 i PP.
W mięsie brak witamin: A, D i C oraz wapnia.

Charakterystyczne cechy mięsa drobiowego:
– niższa całkowita zawartość tłuszczu (ok. 35%);
– przewaga kwasów tłuszczowych nienasyconych, głównie: oleinowego, linolenowego;
– większa zawartość magnezu i cynku;
– niewielkie ilości witaminy C;
– wyższy poziom strawności.
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Podroby
Do podrobów zalicza się: wątroby, nerki (cynaderki), ozory, mózgi, serca, płuca, głowy, śledziony, grasice (animelka,
mleczko), nogi, stopy, wymiona, wargi, oczy, uszy, penisy, jądra, ryje, przepony, opłucne, jelita.
Charakterystyczne cechy podrobów:
– są źródłem witaminy A i D.
Produkty rybołówstwa oznaczają wszystkie zwierzęta morskie i słodkowodne – ryby i owoce morza -

(z wykluczeniem żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich, w także
wszystkich ssaków, gadów i żab), dzikie i hodowlane, oraz wszystkie ich jadalne formy, części i pochodzące z nich
produkty.

Charakterystyczne cechy ryb:
– duża ilość białka pełnowartościowego (16–20% masy), łatwo strawnego (ok. 96–97%) i łatwo przyswajalnego (głównie
albuminy i globuliny tkanki mięśniowej);
– zróżnicowana zawartość tłuszczu (0,3% w filetach dorsza, do 15% w łososiu, makreli); są to przede wszystkim kwasy
tłuszczowe nienasycone (np. ryby z zimnych północnych oceanów zawierają duże ilości kwasu eikozapentaenowego –
EPA, a ryby z mórz południowych znaczące ilości kwasu dezoksaheksaenowego – DHA);
– dużo składników mineralnych: wapnia, fosforu, żelaza, jodu (ryby morskie),
magnezu, siarki, potasu, sodu;
– dużo witamin z grupy B, zwłaszcza kwasu nikotynowego w izolowanym tłuszczu z ryb;
– wysoka zawartość witamin A i D.
W obrocie towarowym za ryby świeże to są uznaje się ryby śnięte i zabite nadające się do spożycia.
Główne cechy ryb nadających się do spożycia przedstawiono poniżej.
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Przetwory mięsne - wyroby produkowane z mięsa i podrobów, które w czasie wytwarzania poddane zostały
różnorodnym obróbkom technologicznym.
Są to przetwory mięsne z surowca rozdrobnionego w naturalnej lub sztucznej osłonce. Podzielić je można na twarde,
półtwarde i nietwarde:
 wędzonki
 wędliny podrobowe
 kiełbasy
 produkty blokowe
oraz konserwy mięsne - produkty mięsne w puszce, słoju lub plastikowym pojemniku z wydłużonym okresem
przydatności do spożycia. Trwałość produktów zapewnia proces sterylizacji oraz szczelność opakowania.
Porównanie mięsa różnych gatunków zwierząt
Mięso jest dobrym źródłem wysokowartościowego białka, a także żelaza, cynku oraz witamin z grupy B, przede
wszystkim witaminy B1, B2, niacyny (wit. PP), witaminy B12.
Różne gatunki mięsa dostarczają różnych ilości poszczególnych witamin i składników mineralnych.
Mięso wołowe jest najbogatsze w żelazo, cynk, witaminę B12.
Mięso wieprzowe zawiera więcej, niż inne gatunki mięsa, witaminy B1.
W mięsie kurczaka znajduje się najwięcej wit. PP.
Ryby zawierają sporo cynku i witaminy B12, a tłuste ryby morskie kwasów tłuszczowych omega-3.
Białko jest niezbędnym składnikiem każdej żywej komórki, uczestniczy we wszystkich procesach życiowych, jest
drugim, po wodzie, podstawowym składnikiem organizmów żywych. Białko z pożywienia jest materiałem budulcowym z jego cząsteczek organizm produkuje własne potrzebne mu białka.
Istotnym źródłem białka w naszej diecie, poza mięsem, mogą być także ryby. Ilość białka w mięsie waha się od 15 do
20%, najwięcej jest go w mięsie chudym.
Żelazo, to kolejny ważny składnik, którego istotnym źródłem jest mięso. Najwięcej żelaza znajduje się w mięsie
wołowym i cielęcym (ok. 2,5 mg w 100g). Te gatunki mięsa zwierają średnio 2,5 razy więcej żelaza, niż mięso
wieprzowe i 5 razy więcej, niż mięso z drobiu. W rybach, w zależności od gatunku, znajduje się 0,4-1 mg żelaza w 100 g.
Żelazo jest składnikiem koniecznym do przenoszenia tlenu w ustroju. Niedobór żelaza w diecie powoduje m.in.
niedokrwistość, zmniejsza wydajność pracy, powoduje trudności w uczeniu się, utrudnia koncentrację, zmniejsza
aktywność i jest przyczyną szybkiego męczenia się, zmniejsza odporność organizmu na infekcje.
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Cynk w największej ilości znajduje się w mięsie wołowym (3,8 mg w 100g), prawie dwa razy więcej, niż w mięsie
wieprzowym i cielęcym i 5-7 razy więcej, niż w mięsie drobiu. Ryby zawierają 0,3 - 1 mg cynku w 100 g. Mięso jest
istotnym źródłem cynku w naszej diecie, ale zawierają go także m.in. produkty zbożowe, nasiona roślin strączkowych,
orzechy i niektóre warzywa. U zdrowych ludzi na ogół nie występują niedobory cynku.
Witamina B1 w największej ilości (1 mg w 100 g) występuje w mięsie wieprzowym. Mięso wołowe i kurcząt zawiera jej
0,1 mg w 100 g, a ryby średnio 0,06 mg w 100 g. Witamina B1 potrzebna jest do prawidłowej przemiany węglowodanów,
do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Zapotrzebowanie na tę witaminę wzrasta w przypadku palenia
tytoniu, nadużywania alkoholu, wypijania nadmiernych ilości kawy i herbaty.
Witamina B2 w największej ilości znajduje się w mięsie cielęcym (0,3 mg w 100 g). Mięso wieprzowe i wołowe
zawierają jej 0,2 mg w 100g, a mięso indyka i kurczaka 0,15 mg w 100 g. Zawartość wit. B2 w rybach jest zróżnicowana i
waha się od 0,04 mg w 100 g do 0,3 mg w 100g.
Witamina PP (niacyna) to kolejna witamina, której bogatym źródłem jest mięso. Najwięcej tej witaminy zawiera mięso z
piersi kurczaka - 12 mg w 100 g, mięso wieprzowe, wołowe i z indyka zawiera 5-7 mg wit. PP w 100 g. Zawartość wit.
PP w rybach waha się od 1,3 do 6 mg w 100 g. Witamina PP jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania mózgu,
układu nerwowego oraz do tworzenia przez organizm niektórych hormonów.
Witamina B12 jest niezbędna dla wszystkich komórek organizmu człowieka, dla ich wzrostu. Wraz z kwasem foliowym
uczestniczy w tworzeniu DNA i w przemianie węglowodanowej i tłuszczowej. Porcja 100g mięsa wołowego lub
cielęcego zawiera 1,4 mcg witaminy B12 i pokrywa średnio połowę dziennego zapotrzebowania kobiet i mężczyzn na tę
witaminę. Zapotrzebowanie kobiet na witaminę B12 w ciąży i w okresie karmienia wzrasta o ponad 30%. Mięso
wieprzowe i indyka zawiera średnio 0,7 mcg wit B12 w 100g, a mięso kurczaka 0,4 mcg. Zawartość tej witaminy w
rybach różni się bardzo w zależności od gatunku ryby i waha się od 1 do 24 mcg/100g.
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W obrocie towarowym tusze zwierząt dzieli się na części zasadnicze o określonych nazwach handlowych

Podział tusz na części zasadnicze
Tusza wiepszowa

Tuszka drobiu

Tusza wołowa

Tłuszcze zwierzęce
- produkty naturalnego pochodzenia, uzyskiwane ze zwierząt lądowych i morskich, z tkanki tłuszczowej i z mleka.
Przykłady tłuszczów zwierzęcych: masło, smalec, słonina, tran, łój.
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Lekcja 9. Temat 8: Jaja

Jaja kurze spożywcze - to źródło:
– białka pełnowartościowego (zawartego głównie w żółtku) o najwyższej ze wszystkich białek spożywczych wartości
biologicznej;
– tłuszczu (zawartego głównie w żółtku) o wysokiej wartości odżywczej. Tworzy go przede wszystkim kwas oleinowy,
stearynowy, palmitynowy, linolowy, linolenowy wraz z lecytyną i cholesterolem (ok. 250 mg/1 jajo);
– niewielkiej ilości węglowodanów (ok. 1%);
– witamin (głównie w żółtku): dużo witaminy A, D, E i -karotenu (więcej latem) oraz witamin z grupy B, a brak
witaminy C;
– składników mineralnych: głównie siarki i fosforu, a także żelaza i mniejszych ilości magnezu (w żółtku), wapnia, potasu
i chloru.

Jaja dzieli się na:
• konsumpcyjne (rynkowe) - jaja całe (w skorupkach), przeznaczone do sprzedaży detalicznej
• przemysłowe, przeznaczone do wykorzystania w przemyśle spożywczym
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Jaja kurze spożywcze klasyfikuje się wg kryteriów:
• rodzaj chowu kur
• masy jednostkowej (klasa wagowa)
Rodzaje chowu

Klasy wagowe

0 – jaja z hodowli ekologicznej
1 – jaja z chowu wolnowybiegowego

S - jaja małe - poniżej 53 g

(kury znoszą jaja na grzędach, ale mają stały dostęp do wybiegu

M - jaja średnie - 53,1 do 63 g

na świeżym powietrzu)

L - jaja duże - 63,1 do 73 g

2 – jaja z chowu ściółkowego

XL - jaja bardzo duże – powyżej 73 g

(kury trzymane są w budynkach hodowlanych, nie mają wybiegu)
3 – jaja z chowu klatkowego

Znakowanie jaj
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Lekcje 10-11. Temat 9: Mleko i przetwory mleczne

Mleko - wydzielina gruczołu mlekowego samic ssaków, pojawiająca się w okresie
laktacji. Mleko innych zwierząt domowych niż bydło nie może być określane jako mleko, lecz musi zawierać informację
o zwierzęciu gospodarskim (na przykład mleko kozie).
Jako produkt żywnościowy dla człowieka największe znaczenie ma mleko: krowie, kozie, owcze, bawole.

Mleko spożywcze - surowe mleko poddane obróbce: filtracji, homogenizacji, odtłuszczaniu, pasteryzacji w niskiej
temperaturze, pasteryzacji w wysokiej temperaturze, pasteryzacji w bardzo wysokiej temperaturze (UHT), witaminizacji,
wzbogacaniu.
Ze względu na jakość i trwałość oraz stopień przetworzenia mleko spożywcze można podzielina dwie grupy:
mleko pasteryzowane i mleko sterylizowane.
Pasteryzacja – ogrzewanie mleka w temperaturze nie przekraczającej 100°C.
Sterylizacja - ogrzewanie mleka w temperaturze powyżej 100 °C.
Sterylizacja momentalna – UHT - ogrzewanie mleka w temperaturze 130-150°C w ciągu 2-10 sekund,
a następnie szybkie schłodzenie do temperatury około 20°C
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Mleko to źródło:
– znacznej ilości białka o wysokiej wartości biologicznej. Są to głównie: kazeina (ok. 80% białka w mleku krowim),
laktoalbumina, laktoglobuliny;
– tłuszczu w postaci łatwostrawnej (zemulgowanej); głównie kwas oleinowy, palmitynowy, mirystynowy, oraz
krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (w mleku krowim);
– cukru mlecznego (laktozy);
– najlepiej przyswajalnego wapnia (bo w postaci fosforanów, w obecności laktozy i w połączeniu z kazeiną);
– dużej ilości fosforu;
– dużych ilości witaminy A (tylko w mleku nieodtłuszczonym) i B2;
– mniejszej ilości witaminy B1;
– niewielkich ilości witaminy D (tylko w mleku nieodtłuszczonym);
– znikomych ilości witaminy C, E, K;
– niewielkich ilości żelaza;
– zmiennych ilości chloru, magnezu, siarki, miedzi, bromu i jodu.
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Napoje mleczne fermentowane - produkty otrzymane z mleka pełnego, częściowo
lub całkowicie odtłuszczonego, zagęszczonego lub regenerowanego w proszku, poddanego fermentacji przez specyficzne
mikroorganizmy, które fermentując laktozę obniżają pH mleka i powodują jego koagulację. Mikroflora ta musi pozostać
żywa, aktywna i liczna w produkcie finalnym aż do ostatniego dnia przydatności do spożycia.
Rodzaje napojów
• Mleko acidofilne – napój otrzymywane przez fermentację mlekową pasteryzowanego mleka, prowadzoną za pomocą
bakterii
• Jogurt – napój produkowany z mleka zagęszczonego przez dodanie mleka w proszku lub odparowanie części wody,
ukwaszony zakwasem czystych kultur bakterii fermentacji mlekowe
• Mleko jogurtowe – produkowane z mleka niezagęszczonego ukwaszone zakwasem czystych kultur bakterii fermentacji
mlekowe
• Kefir – napój wyprodukowany z mleka pasteryzowanego o ustalonej zawartości tłuszczu, poddanego fermentacji
kwasowo-alkoholowej
• Maślanka – napój produkowany z produktu ubocznego produkcji masła
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Śmietanka i śmietana

Śmietanka - produkt mleczny otrzymywany w procesie odwirowywania mleka surowego. Stanowi półprodukt przy
wytwarzaniu wielu produktów mlecznych np. śmietany, masła śmietankowego, lodów śmietankowych. Sprzedawana
również w postaci nieprzetworzonej lub przetworzonej termiczne (słodka śmietanka).
Rodzaje śmietanki:
• niskotłuszczowa – o zawartości tłuszczu 9% i 12%,
• tłusta – o zawartości tłuszczu 18% i 20%,
• kremowa – o zawartości tłuszczu 30%,
• tortowa – o zawartości tłuszczu 36%.
Śmietana - produkt uzyskiwany przez poddanie śmietanki (pasteryzowanej i ewentualnie homogenizowanej) ukwaszeniu
czystymi kulturami bakterii fermentacji mlekowej.
Rodzaje śmietany:
• niskotłuszczowa – o zawartości tłuszczu 9% i 12%,
• tłusta – o zawartości tłuszczu 18%, 20% lub 24%.
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Masło - tłuszcz jadalny w postaci zestalonej, otrzymywany ze śmietany mleka
głownie krowiego), masło zawiera od 39% do 90% tłuszczu mlecznego.

To źródło:
– dobrze przyswajalnych tłuszczów (72–85% w maśle, 9–36% w śmietanie), zemulgowanych, zbudowanych głównie z
kwasów tłuszczowych o krótkich łańcuchach węglowych;
– skoncentrowanego cholesterolu (185–340 mg%);
– znacznej ilości witaminy A i mniejszej witaminy D;
– niewielkiej ilości laktozy (śmietana słodka);
– niewielkiej ilości wapnia (śmietana);
– niewielkiej ilości witamin z grupy B (śmietana).
Masło otrzymuje ę ze śmietany przerobowej, pasteryzowanej. Jest ono najszlachetniejszym tłuszczem jadalnym.
Głównym składnikiem masła jest tłuszcz (73,5 - 82,5%), następnie woda (16 –24%), substancje organiczne nietłuszczowe
i nieorganiczne stanowi do 1,5%. Masło zawiera witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, tj. A, D i E.
Kwasowość tłuszczu masła nie powinna być wyższa niż 5 stopni kwasowości ogólnej.
Wymagania organoleptyczne określa się dla każdego rodzaju masła oddzielnie; dotyczą one smaku, zapachu, barwy,
konsystencji, stopnia wygniecienia.
W zależności od zawartości tłuszczu wyróżnia się:
• masło zagęszczone
• ekstra,
• delikatesowe,

• wyborowe,
• stołowe,
• śmietankowe
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Sery - produkty uzyskiwane przez odpowiednią obróbkę skrzepu mleka.
Skrzep powstaje z głównego białka mleka – kazeiny, która koaguluje pod wpływem działania podpuszczki, zakwaszenia
bakteriami fermentacji mlekowej lub w wyniku działania obu tych czynników.

Rodzaje serów
Sery wszystkich typów można podzielić wg następujących kryteriów:
• rodzaju użytego surowca: krowie, owcze, kozie, bawole, mieszane
• rodzaju skrzepu mleka: podpuszczkowe, kwasowe, kwasowo-podpuszczkowe, zwarowe

• zawartości wody: twarde, półtwarde, miękkie

• zawartości tłuszczu w suchej masie sera: śmietankowe (50%),pełnotłuste (45%), tłuste (30–40%), półtłuste (20%),
chude (do 10%)
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Sery kwasowe:
• twarogi: klinki, kostki, krajanka, mielony (np. na sernik)
• serki twarogowe (twarożki) – z dodatkiem śmietanki lub śmietany oraz dodatków smakowych (np. szczypiorek,
rzodkiewka)
Sery twarogowe - sery niedojrzewające, potocznie nazywane są serami białymi.
Sery zwarowe − sery wyrabiane ze zwaru (mieszaniny tłuszczu i białka, uzyskiwanej poprzez podgrzanie
podpuszczkowej serwatki zakwaszonej kulturami bakteryjnymi), przerobionego z twarogiem, często z dodatkiem ziół,
cukru, kakao, owoców.
Sery kwasowo-podpuszczkowe:
• homogenizowane np. fromage
• serki ziarniste np. cottage cheese
Sery podpuszczkowe - sery otrzymywane z mleka w wyniku działania enzymu podpuszczki, która powoduje ścięcie
białka i powstanie skrzepu słodkiego.
Sery podpuszczkowe - rodzaje
Miękkie i półmiękkie
• z porostem pleśniowym np. camembert i brie;
• z przerostem pleśniowym np: roquefort, gorgonzola,
• maziowe (z mazią serową na powierzchni sera) np. ser limburski,
• pomazankowe (z mleka owczego) np. bryndza,
• solankowe np. feta,
• wędzone (poddane procesowi wędzenia) np. rolada ustrzycka.
Półtwarde, twarde i bardzo twarde sery podpuszczkowe dojrzewające (sery żółte):
• z masy parzonej (masę serową poddaje się parzeniu w osolonej wodzie lub serwatce) np. oscypek, mozarella
• typu szwajcarsko-holenderskiego (dojrzewają około 1–2 miesięcy) np. salami
• typu holenderskiego (dojrzewają około 2–3 miesiące) np. edamski, gouda, podlaski
• typu angielskiego (dojrzewają około 2–3 miesiące) np. cheddar.
• typu szwajcarskiego (dojrzewają od 3 do 12 miesięcy) np. ementaler, sokół
• typu włoskiego (dojrzewają od roku do 3 lat) np. parmezan
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Sery topione - wyroby wtórne, które uzyskuje się przez topienie masy serowej z serów podpuszczkowych
dojrzewających.
Wartość odżywcza serów jest mniejsza niż odpowiedniej ilości mleka, gdyż wraz z serwatką tracone są spore ilości
witamin (głównie wit. B2 i wit. A) i wapnia. Te straty są większe przy wyrobie serów białych niż przy wyrobie serów
podpuszczkowych. W serach także jest zróżnicowana zawartość białka. Na przykład 100 g sera żółtego zawiera 24–29 g
białka, twarogowego tłustego – 17,9 g białka, chudego – 21,2 g, a sera twarogowego homogenizowanego 9,7 g białka.
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Lekcja 12. Temat 10: Miód

Miody naturalne
Podstawowymi surowcami, z których pszczoły wytwarzają miód są nektar i spadź. Powstałe z nich miody nosz nazwy:
• Miody nektarowe
• Miody spadziowe
• Miody nektarowo - spadziowe
Nektar jest zagęszczonym sokiem wydzielonym przez specjalne organy roślin zwane nektarnikami, które znajduj się
w kwiatach. Sok ten zależnie od gatunku rośliny może zawierać od 15 do 25% cukrów głównie glukozy, fruktozy
i sacharozy a także szereg innych składników jak białko, kwasy organiczne, olejki eteryczne, barwniki, sole
mineralne, enzymy itd.
Spadź jest produktem powstałym z soku przerobionego przez mszyce i czerwie, które nakłuwaj liście lub szpilki roślin,
pobierają sok i przyswajają z niego tylko białko. Reszta soku wzbogacona w pewne kwasy i enzymy jest zagęszczona i
wydalana na zewnątrz w postaci ciemno zabarwionych kropelek.
Miody nektarowe mają jaśniejszą barwę, niż spadziowe, - od prawie białej (miód akacjowy) do jasno brunatnej (miód
wrzosowy).
Prawdziwy miód płynny, czyli patoka, jest gęstą cieczą, która z czasem ulega krystalizacji. Jest to naturalny proces, na
którego szybkość ma wpływ ilość fruktozy i glukozy. Miód z dużą zawartością glukozy krystalizuje się szybko, jak np.
miód rzepakowy, dłużej nie krystalizują się miody z przewagą fruktozy – np. miód akacjowy.
Miód krystalizując się jaśnieje. Ten proces zależy też od zawartości wody w miodzie. Jeśli jest w nim dużo wody, jeśli
pszczoły są dokarmiane, to krystalizuje się wolniej. Krystalizacja nie zmienia wartości odżywczo-leczniczych miodu. Ale
skrystalizowany miód, czyli krupiec, można ponownie doprowadzić do płynnej postaci bez utraty jego cennych
właściwości, przez podgrzewanie w kąpieli wodnej o temperaturze do 40°C.
W zależności od rodzaju rośliny, z której został zebrany nektar, miody te dzieli się na:
• Akacjowy

• Lipowy

• Gryczany

• Rzepakowy

• Koniczynowy

• Wrzosowy

• Wielokwiatowy
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Miód składa się głównie z wody (20 g w 100 g) i węglowodanów (79,5 g w 100 g). Cukry w miodzie to głównie cukry
proste – fruktoza i glukoza. Pozostałe składniki to minerały – m.in.: potas, fosfor, sód, wapń, magnez i w mniejszej ilości
cynk, żelazo, jod, miedź i mangan, witaminy – witamina C oraz witaminy z grupy B (tiamina – B1, ryboflawina – B2,
niacyna – PP, B6) oraz enzymy. Enzymy w miodzie pochodzą z gruczołów ślinowych owadów. 3-procentowy roztwór
nadtlenku wodoru – substancji o właściwościach bakteriostatycznych zawartej w miodzie – to woda utleniona.
Oprócz wartości odżywczych miód:




ma wpływ na metabolizm komórkowy,
niszczy bakterie gram-dodatnie i gram-ujemne,
ma działanie detoksykujące.
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Artykuły pochodzenia roślinnego
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Lekcje 13-14. Temat 11: Owoce, warzywa, grzyby

Owoce
Jadalne zazwyczaj soczyste i mięsiste części roślin, wytworzone przez zalążnię i przylegające do niej dno kwiatowe
i kielich.
Podział owoców
• biorąc pod uwagę pochodzenie: krajowe, importowane,
• biorąc pod uwagę sposób uprawy: uprawiane, dziko rosnące,
• biorąc pod uwagę przeznaczenie: konsumpcyjne (do bezpośredniej konsumpcji), przerobowe (wykorzystywane
w przetwórstwie),
• biorąc pod uwagę okres wegetacji: letnie, jesienne, zimowe,
• biorąc pod uwagę budowę botaniczna: soczyste, jagodowe, ziarnkowe, pestkowe suche, owoce
południowe (egzotyczne).
Owoce soczyste ze względu na budowę i pochodzenie dzieli się:
• Ziarnkowe np.: jabłka, gruszki, pigwy
• Pestkowe np.: śliwki, wiśnie, czereśnie, morele brzoskwinie
• Jagodowe np.: truskawki, agrest, poziomki, jagody, maliny
• Cytrusowe np.: pomarańcze, cytryny, mandarynki
• Południowe np.: rodzynki, daktyle, figi, ananasy
Budowa i klasyfikacja owoców
• Owoce ziarnkowe składają się ze skórki, miąższu, gniazda nasiennego w którego komorach znajdują się nasiona.
• Owoce pestkowe posiadają soczystą zewnętrzną część, wewnętrzną natomiast zdrewniałą w postaci pestki, wewnątrz
pestki znajduje się nasienie
• Owoce jagodowe posiadają jednolity miękisz otaczający nasiona.
• Owoce cytrusowe oraz południowe klasyfikowane są ze względu na pochodzenie oraz właściwości
organoleptyczne.
Owoce ziarnkowe
Jabłka - jadalny, kulisty owoc jabłoni o soczystym i chrupkim miąższu, spożywany na surowo, a także
po obróbce kulinarnej, najczęściej spożywane w stanie świeżym owoce w naszym kraju, stanowią ważny surowiec
surowcem dla przetwórstwa owocowo-warzywnego
Popularne odmiany jabłek: źródło: http://smaker.pl/newsy-zaczynamy-sezon-na-jablka,1897912,a,.html
Gruszki - owoce przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji i na przetwory. Najbardziej popularną odmianą gruszek
uprawianych w Polsce jest: konferencja, lukas.
Pigwa - owoce żółte, miąższ twardy, cierpki i aromatyczny, głównie przeznaczone do przetwórstwa (do produkcji
syropów, nalewek, win, konfitur) oraz do żelowaniaю
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Owoce pestkowe
Czereśnie - przeznaczone głównie do bezpośredniego spożycia; kształt kulisty, barwa żółta z rumieńcem lub
ciemnowiśniowa, miąższ słodki.
Wiśnie - dzielą się na dwie grupy - do soków i do kompotów; nadają się do spożycia w stanie świeżym, mrożenia i
przetwórstwa; miąższ soczysty.
Śliwki - w zależności od odmiany różnią się kształtem i barwą (ciemnofioletowe, purpurowe, żółte); przeznaczone do
bezpośredniej konsumpcji i do przetwórstwa (np. na powidła)
Owoce jagodowe
Truskawki - kształt owalny, stożkowy, kulisty lub sercowaty; miąższ bardzo soczysty i mączysty; owoce bardzo
nietrwałe; przeznaczone do spożycia w stanie świeżym, mrożenia i przetwórstwa,
Maliny - owoce czerwone, bardzo delikatne; miąższ bardzo soczysty; nie nadają się do długiego przechowywania; mają
duże znaczenie przetwórcze (soki, dżemy),
Porzeczki - istnieją odmiany białe, czerwone i czarne; owoce są nietrwałe i delikatne; wykorzystuje się je głównie w
przetwórstwie (szczególnie czarne)Podział owoców
Owoce południowe - to grupa egzotycznych owoców, rosnących w krajach strefy zwrotnikowej i podzwrotnikowej. Do
owoców południowych zaliczamy: cytrusy - owoce wiecznie zielonych drzew i krzewów z rodziny rutowatych, m.in.
pomarańcze, grejpfruty, cytryny, mandarynki, kumkwat, limonkę,
Inne owoce - np. banany, awokado, figi, granaty, liczi, mango, papaję - to rośliny zielone, jednoroczne lub wieloletnie,
których jadalne części (np. liście, korzenie, owoce, kwiatostany) wykorzystywane są jako pokarm.
Orzechy - rodzaj suchych owoców zamkniętych (niepękających), jednonasiennych, odpadających od rośliny matecznej w
całości - omówiono w temacie 21.

Warzywa mogą być spożywane w postaci surowej, gotowanej, przetworzonej.
Podział warzyw
• biorąc pod uwagę okres pojawienia się na rynku: nowalijki (z upraw szklarniowych), gruntowe.
• biorąc pod uwagę okres wegetacji: wczesne, średnio wczesne, późne.
• biorąc pod uwagę trwałość: trwałe - mogą być przechowywane kilka miesięcy (np. cebula, marchew), nietrwałe - nie
nadają się do dłuższego przechowywania (np. sałata, szczypior, pomidory).
• biorąc pod uwagę budowę botaniczną: liściaste, cebulowe, kapustne, rzepkowate, korzeniowe, psiankowe, dyniowate,
byliny, strączkowe:
• korzeniowe - marchew, pietruszka, seler
 liściaste np. sałata, szpinak, szczaw
• cebulowe np. cebula, czosnek, por

• psiankowe - pomidor, papryka, ziemniak

• kapustne - kapusta, brokuł

• dyniowate - dynia, melon, ogórek

• rzepakowe - brukiew, rzodkiew, rzepak

• strączkowe

• wieloletnie ( klasyfikowane ze względu na warunki)
• warzywa różne ( kukurydza, koper i niektóre warzywa przyprawowe)
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Warzywa i owoce obfitujące w witaminę C
Należą tu:
– warzywa zielone (nać pietruszki, sałata, kapusta, brukselka, szpinak, brokuły);
– warzywa niezielone (papryka, kalarepa, kalafior, pomidory);
– owoce (porzeczki, truskawki, poziomki, maliny, owoce dzikiej róży, cytryny, pomarańcze, agrest).
Produkty z tej grupy, obok wysokiej zawartości witaminy C, charakteryzuje:
– znacząca zawartość karotenoidów, kwasu foliowego, potasu, magnezu;
– wysoka zawartość błonnika;
– znaczna obecność wapnia i żelaza (szczególnie w kapuście włoskiej);
– mniejsze ilości witamin z grupy B.
Średnia zawartość witaminy C w wybranych produktach tej grupy: 94 mg% w brukselce; 69 mg% w kalafiorze; 48–64
mg% w kapustach (białej, włoskiej, czerwonej, pekińskiej); 16 mg% w kapuście kwaszonej; 4000–5000 mg% w owocach
dzikiej róży; 182,6 mg% czarne porzeczki (45,8 mg% czerwone, 46,1 mg% białe); 66 mg% truskawki; 60 mg% poziomki;
50 mg% cytryny; 40 mg% grejpfruty.
Warzywa i owoce obfitujące w karoten
Należą tu:
– warzywa o barwie pomarańczowej lub żółtej (marchew, dynia, papryka, cykoria, przetworzone pomidory) oraz zielone
(sałata, szpinak, szczypior, botwina, kabaczek, zielony groszek);
– owoce (melon, morele, brzoskwinie, awokado, oliwki, banany, arbuz).
Oprócz wysokiej zawartości karotenu, charakteryzuje je spora zawartość witaminy C oraz błonnika.
Inne warzywa i owoce
Należą tu:
– warzywa świeże (buraki, cebula, por, korzeń pietruszki, seler, ogórki, rzodkiewka, brukiew, ogórki);
– owoce świeże (jabłka, śliwki, gruszki, czereśnie, wiśnie, winogrona).
Warzywa i owoce z tej grupy nie charakteryzuje szczególnie wysoka zawartość witaminy C czy karotenu. Są to warzywa i
owoce dostępne przez cały rok (odpowiednio przechowywane lub przetwarzane) i poprzez to spełniają one ważną funkcje
w żywieniu. Jest to grupa zróżnicowana pod względem zawartości błonnika (proporcji włókien rozpuszczalnych do
nierozpuszczalnych), zawartości węglowodanów (glukoza, fruktoza, sacharoza, skrobia), mineralnych (potas, wapń, słabo
przyswajalne żelazo, fosfor) oraz kwasów organicznych (jabłkowy, cytrynowy, winowy), a wspólna ich cechą jest niska
wartość energetyczna.
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Grzyby - to organizmy cudzożywne, nieprzyswajające dwutlenku węgla
z powietrza.
Podział grzybów
• Ze względu na pochodzenie: dziko rosnące, hodowlane,
• Z uwagi na wartość użytkową – jadalne dzieli się:
pierwszorzędnej jakości - mają silny smak i aromat
drugorzędnej jakości - mają mniejszą wartość smakową i przetwórczą, nie nadają się do transportu,
trzeciorzędnej jakości - mają małe znaczenie konsumpcyjne
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Lekcja 15. Temat 12: Rośliny przyprawowe

Rośliny przyprawowe
Przyprawy roślinne - przyprawami nazywamy różne części roślin zawierające związki chemiczne, które nadaj
specyficzny smak i aromat. Części te są odpowiednio przygotowane przez oczyszczenie, wysuszenie i rozdrobnienie.
Jako przyprawy roślinne wykorzystuje się niektóre warzywa cebulowe i korzeniowe, zioła i rośliny jednoroczne, części
drzew i krzewów rosnących w krajach podzwrotnikowych o ciepłym klimacie.
Przyprawy warzywne – otrzymuje się najczęściej w postaci suszu z takich roślin jak chrzan, seler, pietruszka, por,
cebula, czosnek.
Przyprawy ziołowe - mogą zawierać otarte razem łodyżki, listki i kwiaty (majeranek) lub wyodrębnione części roślin
np. nasiona (gorczyca), owoce (koldra), sproszkowany korze (prawoślaz).
Rośliny przyprawowe są cennym źródłem wielu mikroelementów (Fe, Cu, Zn, Mo, Co, Mn, Cr). Forma, w jakiej
występują w ziołach, jest łatwo przyswajalna dla organizmu. Bardzo wysoką zawartością żelaza (Fe) charakteryzuje się
ziele tymianku i majeranku. Liście melisy i mięty zawierają znaczne ilości miedzi (Cu), a kwiat prawoślazu zawiera cynk.
Przyprawy roślinne stosuje się jako dodatki smakowo-zapachowe wzmagające wydzielanie soków trawiennych
i pobudzających apetyt, ale mogą wykazywać jeszcze inne dodatkowe działanie. Niektóre z nich np. papryka
wpływaj na barwę produktu, inne hamuj rozwój drobnoustrojów (czosnek, gorczyca, jałowiec, goździk ) lub
działają przeciwutleniająco (majeranek). To specyficzne działanie przypraw zależy od rodzaju i zawartości
substancji biologicznie czynnych, takich jak hilozydy, garbniki, fitomocydy. Wiele z tych związków wywołuje
posmak gorzki i dlatego większość przypraw ziołowych (kuchennych), takich jak pieprz, imbir, cynamon, zalicza się
do dodatków aromatyczno-goryczkowatych.
Charakterystyka roślin przyprawowych
1. Owoce baldaszkowatych:
1) kminek zwyczajny (Carum carvi) – kminek, roślina dwuletnia, występująca w stanie naturalnym. Nasiona, o aromatycznym
zapachu i lekko piekącym, korzennym smaku, stanowią przyprawę do: sałatek, past, kapusty, pieczonych jabłek i sera, potraw
smażonych lub zawierających dużą ilość tłuszczu: kotletów zbożowych, omletów; wypieków: chleba, paluszków i pasztecików; zup:
grzybowej, ziemniaczanej, kapuśniaku; stanowi składnik wódek (kminkówka) i likierów (alasz); wspomaga układ trawienny, zalecany
szczególnie przy wrzodach żołądka i dwunastnicy, likwiduje wzdęcia, także łagodzi dolegliwości wątroby, w połączeniu z melisą
doskonały środek na bóle menstruacyjne;
2) kmin rzymski (Cuminum cyminum) – kmin, kumin, roślina jednoroczna, nie występująca w stanie dzikim, nie odporna na
mróz. Posiada orientalny zapach i smak z nutą cytryny. Używany jako aromatyczna przyprawa do serów, likierów i win. Kumin działa
m.in. przeciwzapalnie, pobudza serce i ośrodek oddechowy, pobudza wydzielanie soków trawiennych, moczopędnie oraz napotnie.
Jeśli oglądamy kminek i kumin, to różnice są bardzo widoczne. Ziarna kuminu są jaśniejsze (kolor słomkowozielony) i większe od
nasion kminku. Kminek ma mniejsze i ciemno brązowe nasionka, często również zakrzywione w lekki łuk. Przyprawy w stanie
zmielonym też można rozróżnić: kmin jest jaśniejszy żółtawo - złotawy, podczas gdy kminek jest zdecydowanie brązowy.
3) kolendra siewna (Coriandrum sativum) – kolendra, stanowi pospolitą przyprawę kuchenną, jest podstawowym składnikiem
indyjskiej mieszanki przyprawowej curry. W kuchni nasiona używane są jako dodatek do ciast (szarlotki), pierników i kruchych
ciasteczek, a także do przyprawiania sosu pomidorowego, sałatek oraz ryżu. Stosuje się je w masarstwie, likiernictwie i
browarnictwie. Świeże listki kolendry są popularną przyprawą w wielu kuchniach azjatyckich oraz w kuchni portugalskiej,
49

gruzińskieji marokańskiej. Niemieckie firmy używają kolendry do przyprawiania frankfurterów. Korzenie oraz świeże liście są
częstym składnikiem dań egipskich i peruwiańskich. Z kolei w Grecji kolendra używana jest często do dań z wieprzowiny;
4) fenkuł włoski (Foeniculum vulgare) – koper włoski, owoce mają słodkawy, nieco pikantny smak, porównywany do smaku anyżu
lub lukrecji. Charakteryzuje je silny anyżkowy zapach. Używane są jako aromatyczna przyprawa do mieszanek ziołowych. Owocami
przyprawia się: kompoty, sosy (w tym sosy słodkie, np. chutneye), warzywa (kapusta, buraki ćwikłowe, gotowane kalafiory, brokuły i
ziemniaki), warzywa curry (kuchnia indyjska), mięsa (zwłaszcza mięso pieczone na rożnie), potrawy z ryb i owoców morza, sery (w
kuchni włoskiej), pieczywo (zwłaszcza w kuchni francuskiej. Owoce fenkułu są używane jako środek wykrztuśny, dzięki zawartym w
nich olejkowi eterycznemu, który pobudza błony śluzowe dróg oddechowych. Działa mlekopędnie i przeciwzapalnie;
5) koper ogrodowy (Anethum graveolens) - pędy kopru wraz z baldachami, stanowią istotny składnik podczas kiszenia ogórków i
papryki. Używane są też jako składnik octów ziołowych;

2. Owoce - inne:
1) dereń jadalny (Cornus mas) – owoce derenia są soczyste, a w smaku kwaśne (nie nadają się do bezpośrednio spożycia). Bogate w
taniny, polifenole, kwasy organiczne, witaminę C i antocyjany. Nadają się na przetwory, np. marmoladę, dżem, nalewki (dereniówka),
nadzienie do cukierków;
2) jałowiec pospolity (Juniperus communis) – szyszkojagody, tzw. jagody jałowca są cenione w kuchni ze względu na korzenny,
żywiczny i gorzkawo słodki smak oraz balsamiczny aromat, a także z powodu pobudzania apetytu. Jałowiec stosuje się przy
dolegliwościach wiążących się z zatrzymywaniem wody i jonów sodu przy niedomaganiu nerek. Wyciągom z szyszkojagód
przypisuje się także zwiększanie wydzielania żółci i soku żołądkowego. Pobudzają perystaltykę, wydzielanie potu i rozszerzają
naczynia włosowate skóry powodując jej zaczerwienienie. Z powodu zawartości w olejku pinenu i innych terpenów działa on także
drażniąco na skórę. Olejek jałowcowy wchodzi w skład maści rozgrzewających stosowanych w bólach reumatycznych i przy
nerwobólach;
3) korzennik lekarski (Pimenta dioica) – ziele angielskie, ułatwia wchłanianie selenu, witamin B oraz beta-karotenu. Najczęściej
używane jest do przyprawiania wędlin, marynat, konserw, zup, a także ogórków konserwowych i sałatek warzywnych i kompotów
owocowych. Jest rośliną leczniczą, pomocną przy wzdęciach i kolce, łagodzi nerwobóle i dolegliwości reumatyczne, ma też słabe
działanie odkażające;
4) pieprz czarny (Piper nigrum) - pieprz wywodzi się z Indii, jest uprawiany w wielu krajach strefy tropikalnej. Uprawia się go dla
owoców (pestkowców), z których otrzymuje się znany pieprz przyprawowy. U większości gatunków duża zawartość olejków
eterycznych i alkaloidu piperyny nadaje charakterystyczny, palący smak;
5) rokitnik zwyczajny (Hippophaë rhamnoides) - rokitnik, z owoców można robić dżemy, soki i przeciery. Zawierają dużo pektyn
umożliwiających zestalanie się przetworów. Owoce bogate w witaminy i mikroelementy: zawierają 2,4 razy więcej witaminy C niż
czarna porzeczka. Ze względu na zawartość witaminy C, a także A, E, K, kwasu foliowego, karotenoidów, fitosteroli, kwasów
organicznych w medycynie tradycyjnej używano rokitnika do leczenia astmy. Ponadto wzmacnia odporność organizmu, działa
przeciwbólowo. Owoce stosuje się przy dolegliwościach żołądkowych, chorobach reumatycznych, przeziębieniach i chorobach skóry.
Owoce zawierają rzadko spotykane w przyrodzie niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe: omega-3, omega-6, omega-7, omega-9;
6) róża dzika (Rosa canina) - z owoców wytwarza się dżemy, soki, syropy i koncentraty witaminowe. Przetwory z róży nadają się do
samodzielnego spożycia, są także używane do aromatyzowania słodyczy, napojów, ciast. Z owoców oraz płatków robi się
aromatyczne herbaty. Dojrzałe owoce są składnikiem wielu mieszanek ziołowych. Zawierają oprócz ogromnej ilości witaminy C
(zawierają jej dziesięciokrotnie więcej niż porzeczka czarna) garbniki, karotenoidy, kwasy organiczne, olejki eteryczne, cukry,
pektyny. –. Już 1-3 owoce dzikiej róży w zupełności wystarczą do pokrycia dziennego zapotrzebowania człowieka na witaminę C.
Posiada działanie słabo rozkurczające, żółciopędne, łagodnie moczopędne. Róża jest stosowana przede wszystkim jako lek ogólnie
wzmacniający;
7) wanilia płaskolistna (Vanilla planifolia) – wanilia, laski wanilii, źródłem przyprawy są strąkokształtne torebki zbierane w fazie
niepełnej dojrzałości, następnie poddawane fermentacji i suszeniu (w wyniku czego przybierają ciemnobrązową barwę). W ten sposób
powstają tzw. laski wanilii (nazwa handlowa). Poza tym wanilia używana jest w postaci proszku, olejku lub cukru waniliowego
(minimum 27% wanilii). Jest stosowana jako popularna przyprawa w cukiernictwie do produkcji likierów i przyprawiania czekolady.
W wielu zastosowaniach jest obecnie zastępowana przez syntetyczną wanilinę. Jako roślinę leczniczą wanilię stosuje w formie
nalewki w stanach gorączkowych oraz zaburzeniach trawienia.

3. Nasiona:
1) czarnuszka siewna (Nigella sativa) – czarnuszka, czarny kminek, nasiona czarnuszki mają ostry, korzenny smak i jako przyprawa
są dodawane do serów, pieczywa, i niektórych tłustych mięs, kiszonej kapusty i ogórków konserwowych. Używane są jako substytut
pieprzu w dietach, w których nie wolno używać ostrych przypraw. Posiada działanie żółciopędne, moczopędne, wiatropędne,
przeciwbakteryjne, przeciwbólowe, przeciwrobacze, przeciwzapalne, grzybobójcze, rozkurczające na mięśnie gładkie, wzmaga
wydzielanie mleka, poprawia trawienie, reguluje miesiączkę, obniża poziom cukru i wzmacnia odporność;
2) gorczyca biała (Sinapis alba) - gorczyca jest podstawową rośliną, wraz z kolendrą, estragonem i pieprzem, używaną do
sporządzania musztard i pieprzu ziołowego. Jest bardzo często stosowanym dodatkiem do marynat, tłustych mięs i wędlin, potraw z
jaj, sera i do różnych sosów. Olejek gorczyczny (Oleum Erucae) charakteryzuje się ostrym, piekącym smakiem i zapachem, który
pobudza wydzielanie soku żołądkowego i poprawia trawienie;
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3) kardamon malabarski (Elettaria cardamomum) – kardamon, używany jest jako przyprawa korzenna w piekarnictwie, ale też do
produkcji kiełbas i marynat, jako dodatek do potraw, kiszonek i sosów. Dodawany do kawy lub herbaty - wzmacnia smak oraz ich
działanie pobudzające. W lecznictwie pobudza apetyt.

4. Kwiaty:
1) bez czarny (Sambucus nigra) - kwiaty o smaku cytrynowym są składnikiem sałatek. Wraz z fenkułem włoskim i anyżem
gwiaździstym kwiat bzu stanowi podstawowy składnik włoskiego likieru sambuca. Kwiaty działają lub przypisywane jest im
działanie: moczopędne, napotne, przeciwgorączkowe, wykrztuśne, a zewnętrznie także przeciwzapalne. Napary z kwiatów są
używane przy przeziębieniach, do leczenia nieżytów i stanów zapalnych dróg oddechowych i chorób reumatycznych;
2) czapetka pachnąca, goździkowiec korzenny (Syzygium aromaticum) – goździki, są używane jako przyprawa do kompotów,
konfitur, marynat i wyrobów cukierniczych. Olejek goździkowy ma działanie antyseptyczne, pobudzające i rozkurczające. Goździki
żuje się w stanach zapalnych gardła, jamy ustnej oraz przy bólach zębów;
3) szafran uprawny (Crocus sativus) – szafran, przyprawa służy do nadawania smaku, aromatu i barwy sosom, zupom i potrawom z
ryżu. Zbyt duża ilość szafranu sprawia, że potrawa staje się gorzka. Ten żółty proszek jest najdroższą przyprawą na świecie. Na
zebranie 1 kg znamion (znamiona wraz z częścią słupka, stanowią właściwą przyprawę) potrzeba 150 tys. kwiatów szafranu
uprawnego.

5. Kłącza i korzenie:
1) chrzan pospolity (Armoracia rusticana) - w kuchni korzeni chrzanu używa się do przyprawiania mięs, ryb, buraków ćwikłowych,
ogórków kiszonych, białego sera, jest też używany do wytwarzania niektórych rodzajów musztardy, kremów i majonezów.
Wewnętrznie jest używany przy uciążliwym kaszlu, zapaleniu oskrzeli, przy anemii, zaburzeniach trawienia, chronicznym katarze,
chorobach reumatycznych i przy schorzeniach wątroby oraz dróg żółciowych (z wyjątkiem marskości wątroby);
2) imbir lekarski (Zingiber officinale) – imbir, ma specyficzny, silny aromat z odświeżającą, nieco słodkawą nutą, zaś w smaku jest
palący i lekko gorzki. Ów ostry smak i zapach zawdzięcza dużej ilości olejków eterycznych. Używany jako przyprawa do pierników,
biszkoptów, zup, pieczonego mięsa, a także do deserów i kawy. Łagodzi bóle żołądkowe i zębów, wzmaga apetyt. Pobudza układ
odpornościowy organizmu. Pomaga przy przeziębieniach, kaszlu, nieżytach gardła i oskrzeli. Zapobiega mdłościom. Obniża stężenie
cholesterolu we krwi. Dezynfekuje jamę ustną. Podnosi poziom testosteronu;
3) ostryż długi (Curcuma longa) – kurkuma, szafran indyjski, jest głównym składnikiem przyprawy carry nadaje żółtą barwę, jest to
przyprawa dzikorosnąca pochodząca z dalekiego wschodu. Kurkuma (zawarta w niej kurkumina) wspiera nam układ trawienny,
łagodzi stany zapalne, wpływa na niedrożność wątroby, jest też pomocna przy wrzodach żołądka.

6. Cebule:
1) cebula zwyczajna (Allium cepa) – cebula posiada właściwości bakteriobójcze, które niestety traci po ugotowaniu. Zachowuje
natomiast inne korzystne działania: hamuje zmiany miażdżycowe w układzie krwionośnym, składniki w niej zawarte potrafią rozłożyć
fibrynę, nierozpuszczalne białko powstające w czasie krzepnięcia krwi (skrzepy), w dużym stopniu zapobiega negatywnym skutkom
tłustej mięsnej diety. W stanie surowym jest ciężkostrawna i może być nie tolerowana przez niektóre osoby. Ponadto cebula, dzięki
wysokiej zawartości potasu (146 mg/100 g) może przyczynić się do obniżenia ciśnienia tętniczego;
2) czosnek pospolity (Allium sativum) – czosnek, dodawany do potraw gotowanych i smażonych traci przykry zapach i wówczas
specyficzny smak wzbogaca potrawę. Głównym atutem czosnku są jego właściwości zdrowotne. Czosnek zwiększa wydzielanie soku
żołądkowego, chroniąc równocześnie przed zgagą, działa żółciopędnie i przeciwskurczowo, wpływa korzystnie na drogi oddechowe,
reguluje florę bakteryjną i sprzyja lepszemu ukrwieniu naczyń wieńcowych. Działa jak łagodny antybiotyk – ma właściwości
przeciwbakteryjne, antygrzybicze i przeciwrobacze;
3) por (Allium ampeloprasum) – stanowi doskonały dodatek do zup (np. rosołu). Gotowany por może być też bazą do tart,
zapiekanek i sosów. Aby był bardziej strawny, można go gotować, dusić lub przyprawić ziołami, które poprawiają trawienie, np.
bazylią, majerankiem lub tymiankiem. Surowy dobrze komponuje się z surówkami i sałatami. Zawiera fosfor, wapń, nieco witaminy
C, w niewielkich ilościach witaminy B1, B2, karoten i kwas nikotynowy. Współczesna fitoterapia poleca stosowanie pora na anemię,
bóle reumatyczne, a także - w postaci syropu - na kaszel u dzieci.

7. Kora:
1) cynamonowiec cejloński (Cinnamomum verum) – cynamon cejloński, cynamon seszelski. Cynamon to źródło wielu substancji
zdrowotnych, z których za najcenniejsze uważa się aldehyd cynamonowy, który nadaje cynamonowi charakterystyczny zapach i
wykazuje właściwości antynowotworowe, oraz epikatechinę, która razem z aldehydem może zapobiec rozwojowi chorób
neurodegradayjnych (chorób związanych z uszkodzeniami komórek budujących struktury należące do układu nerwowego) i wspomóc
ich leczenie. Poza tym cynamon należy do grupy termogeników, czyli substancji przyspieszających przemianę materii i spalanie
tłuszczu.

8. Liście i zioła:
1) bazylia pospolita (Ocimium basilicum) – bazylia, stosowana jako dodatek do sałatek, pasztetów, twarogu, jaj, omletów, zup
(fasolowa, cebulowa), sosów, mięsa wieprzowego, baraniny, warzyw, ryb, owoców morza, potraw kuchni włoskiej (sosy
pomidorowe), wywarów i mas mielonych, wspomaga funkcjonowanie układu trawiennego, działa przeciwkaszlowo, poprawia pracę
nerek;
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2) bylica draganek (Artemisia dracunculus) – estragon, używany jest do zaprawiania octów ziołowych i musztardy, do kiszenia
ogórków i kapusty. Estragonu nie należy gotować. Działa lekko moczopędne; wzmaga wydzielanie soków trawiennych i uzupełnia
braki witaminy A. Stosowany z reguły w mieszankach ziołowych;
3) cząber ogrodowy (Satureia hortensis) – cząber, stosowany jako przyprawa do potraw z roślin strączkowych, zup, serów, marynat,
pikli, dziczyzny, majonezu oraz zalewy podczas kiszenia lub konserwowania ogórków lub zielonego groszku, zalecany przy
niedostatecznym trawieniu i zmniejszonym łaknieniu, w długo utrzymujących się biegunkach, nieżytach żołądka i jelit, łagodzi
skurcze, reguluje perystaltykę jelit, ma działanie przeciwrobacze;
4) koper ogrodowy (Anethum graveolens) – koper, młode pędy to tzw. koperek. Świeże liście koperku dodaje się do sałatek,
gotowanych ziemniaków, jaj faszerowanych, serów twarogowych, zup gorących i chłodników, masła ziołowego, raków, krabów,
ślimaków i ryb. Typowym wyrobem z koperku jest sos koperkowy używany do gotowanych mięs (cielęciny, wołowiny, baraniny).
Koper jest bardzo zasobny w sole mineralne, wapń, żelazo, fosfor, prowitaminę A, witaminę D, E, K, B1, B2, B6, B12, H, bardzo
duże ilości witaminy C. Działa lekko uspokajająco, wpływa korzystnie na proces trawienia i delikatnie obniża ciśnienie krwi.
Wewnętrznie jest stosowany jako lek przeciw kolce, trudnościom z trawieniem, wzdęciom, nieprzyjemnemu zapachowi z ust, brakowi
pokarmu u matek karmiących piersią, w bezsenności i nieżycie górnych dróg oddechowych;
5) lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia) – lawenda, w regionie śródziemnomorskim pszczoły produkują z lawendy miód.
Zarówno surowiec jak i olejek mają działanie przeciwskurczowe, uspokajające i antyseptyczne. Jako środek działa wiatropędnie
jednocześnie poprawiając trawienie;
6) majeranek ogrodowy (Origanum majorana) – majeranek, przyprawa do pieczeni, drobiu i sosów. Stanowi stały składnik
niektórych zup: grochowej, fasolowej, kartoflanej, żuru, węgorzowej oraz flaków i kołdunów, pomaga w trawieniu, zwiększa
wydzielanie soków żołądkowych, łagodzi bóle głowy i objawy przeziębienia, dodany do kąpieli, maści i kompresów zmniejsza bóle
reumatyczne i nerwobóle;
7) macierzanka tymianek (Thymus vulgaris) – tymianek, przyprawa do mięsa z ciemnym sosem, mięsa wędzonego, dziczyzny,
królika, wędzone mięso, sery, sałaty, warzyw strączkowych, duszonych, farszu do ryb i drobiu, działa dezynfekująco, odwadniająco i
przeciwrobacznie, łagodzi dolegliwości związane z nieżytami przewodu pokarmowego, wzdęciami i biegunką, pobudza apetyt;
8) melisa lekarska (Melissa officinalis) - melisa jako przyprawa to doskonały dodatek do sałatek, sosów i serów, działa uspokajająco
przy nerwicach serca, poprawia apetyt i trawienie, wskazana w chorobach żołądka, działa rozkurczowo, przeciwbólowo i
przeciwbakteryjnie, łagodzi bóle menstruacyjne, wzmacnia pamięć, przeciwdziała niedokrwistości, leczy rany i bóle migrenowe
stosowana w postaci okładów i olejków;
9) mięta pieprzowa (Mentha piperita) - z liści mięty pieprzowej robi się olejek miętowy wykorzystywany w przemyśle
perfumeryjnym, farmaceutycznym, tytoniowym i spożywczym (m.in. do wyrobu słodyczy, ciast i gumy do żucia), działania
przeciwskurczowe, przeciwwymiotne i bakteriobójcze, ma też właściwości uspokajające. Stosowany przy biegunce, wzdęciach,
niestrawności, bólach żołądka i chorobie morskiej;
10) pietruszka zwyczajna (Petroselinum crispum) – pietruszka użytkowana jest najczęściej jako składnik zup, wchodzi w skład tzw.
włoszczyzny. Nać pietruszki zawiera bardzo dużo prowitaminy A. Korzystne jest także równoczesne występowanie żelaza i witaminy
C. Zawiera dużo chlorofilu. Zarówno korzenie, jak owoce pietruszki i ich przetwory, zwiększają ilość wydalanego moczu. Mają także
własności antyseptyczne oraz zmniejszają napięcie mięśni gładkich jelit i dróg moczowych (działanie wiatropędne). Ponadto
pobudzają w niewielkim stopniu wydzielanie śliny i soku żołądkowego, co ułatwia trawienie i przyswajanie pokarmów;
11) roszponka warzywna (Valerianella locusta) - roszponka ma neutralny, lekko orzechowy smak. Jest bardzo wartościowym
warzywem, ponieważ w czasie zimy dostarcza związków mineralnych żelaza, a także witamin A i C. Zawiera ponadto olejki
eteryczne. Z jej liści przyrządza się sałatki;
12) rozmaryn lekarski (Rosmarinus officinalis) – rozmaryn, używana głównie w kuchni hiszpańskiej, bałkańskiej, meksykańskiej do
mięs, wędlin i sosów. Kwiaty dodaje się do sałatek, a kandyzowanymi ozdabia się potrawy. Łodyga może być używana jako szpikulec
do szaszłyków – nadaje im zapach i smak. Sporządzane z liści wyciągi mają działanie żółciopędne oraz pomagają w dolegliwościach
dyspeptycznych (niestrawności), natomiast dodawany do rozgrzewających kąpieli pomaga w bólach mięśniowych, stanach
reumatycznych;
13) szałwia lekarska (Salvia officinalis) – szałwia posiada działanie antyseptyczne, zioło, które stosuje się do płukania jamy ustnej
przy infekcjach, czy stanach zapalnych. Szałwia poza smakiem ma masę innych właściwości: hamuje wzrost drobnoustrojów, jest
przeciwzapalna, zmniejsza krwawienia drobnych naczyń krwionośnych, co prawda nieznacznie, ale obniża poziom cukru we krwi, jej
wyciągi są stosowane w nieżytach jelit i żołądka oraz w zaburzeniach trawiennych. Sprawdza się także przy nadmiernej potliwości;
14) szczaw zwyczajny (Rumex acetosa) – szczaw używany do przyrządzania zup, sosów i sałatek. Herbatka ze szczawiu pomaga
przy dolegliwościach wątroby i nerek. Naparem płucze się owrzodzoną jamę ustną, przemywa czyraki i trudno gojące zranienia;
15) wawrzyn szlachetny (Laurus nobilis) - liście bobkowe, liście laurowe, najczęściej używane są do przyprawiania bigosu, galaret
mięsnych, kapuśniaku z kwaśnej kapusty, rosołu, ale nadają się także do zup jarzynowych i mięsnych, pasztetów, potraw duszonych,
sosów i pieczeni. Są ważnym składnikiem marynat oraz zalew do marynowania warzyw. Stosowany przy zaburzeniach ukrwienia,
kaszlu, schorzeniach skóry, przy chorobach reumatycznych – do zastosowania zewnętrznego (nacieranie nalewką). Kąpiel z
dodatkiem olejku wawrzynowego jest pobudzająca.
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Lekcja 16. Temat 13: Nasiona roślin strączkowych

Nasiona roślin strączkowych
\
Są to: fasola, groch, soja, bób, soczewica.
Nasiona roślin strączkowych stanowią źródło:
– dużej ilości skrobi (najwięcej w grochu i fasoli);
– błonnika;
– dużej ilości białek o wysokiej wartości biologicznej (w suchej masie: 35% soja, 20% groch, fasola), w których
aminokwasami ograniczającymi są aminokwasy siarkowe;
– znacznej ilości związków purynowych;
– tłuszczu (zwłaszcza soja);
– znaczącej ilości składników mineralnych: (fosforu, wapnia, żelaza);
– witamin z grupy B;
– niewielkiej ilości witamin: E, K, C i karotenu.
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Lekcja 17. Temat 14: Rośliny używkowe
---------------------------------------------------------------------------------Informacje dodatkowe:
Kofeina (łac. C O F F E I N U M ) – organiczny związek chemiczny, alkaloid purynowy znajdujący się w ziarnach kawy i wielu
innych surowcach roślinnych. Może również być otrzymywana syntetycznie. Została odkryta przez niemieckiego chemika
Friedricha Ferdinanda Rungego w 1819 roku.
W zależności od źródła nazywana jest także teiną (gdy źródłem jest herbata), guaraniną (gdy pochodzi z guarany) i
mateiną (gdy pochodzi z yerba mate).
Alkaloidy purynowe: kofeinę, teofilinę i teobrominę.
Katechiny to związki polifenolowe z grupy flawonoidów
------------------------------------------------------------------------------------

Kawa - jest owocem krzewu kawowego uprawianego w Brazylii, Kolumbii,
Arabii. Owoce kawy przypominaj kształtem i kolorem owoce wiśni. Częścią przydatną technologicznie są znajdujące
się wewnątrz owocu ziarna. Ziarna przetwarza się poprzez prażenie i poddaje się przemiałowi.
Związkami czynnymi w kawie są kofeina, substancje smakowo zapachowe oraz barwniki. Kofeina jest substancją silnie
pobudzającą, działa na układ nerwowy pobudzając prace serca i nerek, co wywołuje zwiększone spalanie
substancji odżywczych w organizmie i wywołuje efekt odchudzania.
Gatunki kawy
Arabica i Robusta to dwa najpopularniejsze gatunki kawy, które dostępne są na rynku. Każda z nich ma swój unikalny
aromat, który podbił serca wielu miłośników kawy na całym świecie. Na czym polega ich sekret? Czym się od siebie
różnią Arabica i Robusta? Kto doceni smak tej pierwszej, a kto powinien zdecydować się na parzenie naparu z ziaren
drugiej odmiany?

Kawa Arabica
Kawa uprawiana jest głównie w Afryce i Ameryce Południowej, a jej doskonały smak sprawia, że jest ona najczęściej
wybieranym gatunkiem kawy na świecie. Jej uprawa jest wymagająca, ponieważ nieustannie należy ochraniać ją przed
chorobami i insektami. Posiada zielone lub zielono-szare ziarna. Aby nabrały one charakterystycznej barwy, muszą one
zostać poddane procesowi palenia.

Kawa Robusta
Ten gatunek jest łatwiejszy w uprawie, a jego zbiory są bardziej obfite w porównaniu z Arabiką. Przekłada się to na
niższą cenę pozyskiwanych z upraw ziaren, które są mniejsze od Arabiki i mają żółto-zieloną barwę.
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Herbata - uzyskiwana jest z przerobu liści krzewów herbacianych
uprawianych głównie w Chinach i Indiach. Najwyżej cenionym surowcem do produkcji herbat są młode liście krzewów.
Herbata zawiera kofeinę, której odmiana zawarta w herbacie nosi nazwę teiny. Teina ma działanie takie jak kofeina
przy zwiększonym stężeniu powoduje wzmożone reakcje organizmu.
W zależności od krzewów i metod przetwórstwa wyróżnia się herbatę czarną, czerwoną, zieloną, białą.
Herbata biała
Herbata biała jest najszlachetniejszym i produkowanym na najmniejszą skalę gatunkiem. Ze względu na swoją
wyjątkowość cieszy się uznaniem wśród koneserów smaku. Produkuje się ją głównie w Chinach i na wyspie Ceylon.
Okres zbioru tej herbaty przypada na wczesną wiosnę i jest bardzo krótki. Biała herbata powstaje z zebranych, najczęściej
ręcznie nierozwiniętych pączków krzewu herbacianego lub pierwszych, nie wykształconych jeszcze listków krzewu.
Pączki po wysuszeniu mają delikatny srebrny odcień, herbata z nich często nazywana jest herbatą pączkową. Pierwsze
listki mają również bardzo jasny kolor, pokryte są drobnymi włoskami, często można spotkać się z ich nazwą "Silver
Tips". W początkowym etapie procesu obróbki zebrane pączki i listki ulegają procesowi więdnięcia, następnie są suszone
w celu pozbycia się naturalnej wilgoci. Herbata biała jest bardzo delikatna w smaku i daje bardzo jasny napar o
słomianym kolorze.
Herbata zielona
Sencha, zielona herbata jest najstarszym wytwarzanym gatunkiem. Jest to tak zwana herbata niefermentowana. Proces
jej powstawania nim pojawi się na naszym stole jest długi i pracochłonny. Po zebraniu listków herbaty, do dzisiaj często
wykonuje się to ręcznie, w krótkim czasie do kilku godzin od momentu zebrania, liście są poddawane procesowi
przesuszenia, nierzadko na słońcu, a następnie przechodzą dalszą obróbkę cieplną żeby zapobiec ich zepsuciu i
rozpoczęciu procesu fermentacji. Susz jest wielokrotnie mieszany i przesuszany w celu pozbycia się naturalnej wilgoci.
W końcowej fazie produkcji liście są selekcjonowane i zwijane co nadaje im ostateczny kształt. Najbardziej szlachetne i
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szanowane herbaty zwijane są ręcznie. W Japonii przed nadaniem kształtu liściom poddaje się je na krótki czas działaniu
pary.
Skład chemiczny świeżo zerwanych liści herbaty, różni się od właściwości suszu. Zielona herbata zawiera w sobie duże
bogactwo związków, garbniki, teofinę, teobrominę, lecytynę, witaminy B1,B2,B5,C,E,K a także sole mineralne, wapń,
magnez, żelazo, sód, fosfor, mangan, krzem i jod. Ze względu na złożoność związków przypisuje się zielonej herbacie
szereg właściwości bardzo pożądanych dla zdrowia.
Herbata czarna
Każdy degustator ceni sobie indyjskie Darjeelingi, herbaty Assam i Ceylon, to właśnie zielone liście herbaty poddane
procesowi fermentacji, zwane czarną herbatą. Herbata ta produkowana jest w wielu krajach, na różnych kontynentach,
głownie w Azji, ale też wiele doskonałych gatunków pochodzi z Afryki. Każdy region w którym produkuje się herbatę ma
swoją tradycję i recepturę na jej wytwarzanie, ale podstawy procesu są wszędzie takie same, to znaczy
więdnięcie/zwijanie/fermentowanie i palenie, czyli suszenie, które hamuje naturalne procesy rozkładu liści. Napar z
czarnej herbaty ma kolor od jasno do ciemno czerwonego i charakteryzuje się bardzo przyjemnym zapachem i aromatem.
Herbatę należy spożyć ciepłą, tylko taka ma właściwy smak.
Herbata czerwona
Gatunek herbaty powszechnie uznany za smaczny i skuteczny element diety przy odchudzaniu. Ten „zabójca tłuszczu”,
jak mawiają niektórzy, pochodzi z regionu Pu'er w prowincji Junnan. W Europie nazywana czerwoną, zapewne z powodu
ciemnoczerwonego naparu, w rzeczywistości zalicza się do herbat czarnych. Jej ziemisty, głęboki aromat jest efektem
podwójnej fermentacji - zebrane liście poddane pierwotnemu wysuszeniu, następnie są parzone i przechowywane w
pomieszczeniach o dużej wilgotności i temperaturze. Ukształtowana w różne formy i przechowywana przez kilka, a nawet
kilkanaście lat z czasem zyskuje większą wartość i aromat.
Wypijana w ilości około litra dziennie obniża poziom złego cholesterolu oraz ciśnienie krwi. Zawiera wapń, magnez,
flor i inne. Aby zaczerpnąć jak najwięcej właściwości należy parzyć liście od 3 do 7 minut w wyparzonym wcześniej
czajniczku. Jej roślinny, zdecydowanie ziemisty aromat bywa często urozmaicony owocami lub płatkami kwiatów.
Czynniki wpływające na jakość herbaty
— Lokalizacja plantacji.
Jest to tożsame z własnością gruntów, ilością opadów w ciągu roku (1000-1250mm), nasłonecznieniem, sąsiedztwem
innych roślin w pobliżu plantacji jak i wieku samego krzewu herbacianego (do 50-70 lat).
— Warunki zbioru liści herbacianych.
Główną rolę odgrywa tu staranność w procesie samego zbioru i rodzaj liści. Im młodsze i delikatniejsze liście, tym
wyższy gatunek herbaty.
— Czas zbioru.
Czynnik indywidualny dla każdego obszaru geograficznego. W Chinach i Japonii, najlepszym okresem na zbiory jest
miesiąc kwiecień oraz przełom maja i czerwca. Pozostałe zbiory (lipcowy, sierpniowy, wrześniowy) dają w kolejności
coraz to gorszej jakości herbatę. Zbiory wiosenne dostarczają bardzo aromatycznych liści z dużą ilością „ T I P S Ó W ”, a
liście z kolejnych późniejszych zbiorów mają dużo więcej garbnika, są też mało aromatyczne.
— Proces obróbki liści herbacianych/sposób fermentacji.
To w tym procesie tworzony jest odpowiedni gatunek herbaty. Np. herbata biała to herbata której liście nie zostały
poddane fermentacji, natomiast herbata czarna to herbata po procesie fermentacji.
— Stopień rozdrobnienia liści.
Za najgorsze jakościowo herbaty uznaje się herbaty sypkie o konsystencji miału ( F A N N I N G S ) lub pyłu ( D U S T ). Często
stosuje się ten rodzaj herbaty w herbatach ekspresowych. Najlepsze herbaty to herbaty o całych liściach.
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Gatunki herbaty w zależności od części rośliny
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Oznaczenie herbat
Główne oznaczenia herbat:
Te podstawowe oznaczenia herbat są punktem wyjścia
do bardziej szczegółowych już z konkretnego zakresu i typu herbaty.
B – Broken, oznacza herbatę z połamanych listków
F – Flowery, oznacza herbatę kwiatową, zawierającą dwa listki i pączek
G – Golden, oznacza złociste zabarwienie naparu herbacianego
M – Mixed, oznacza herbatę ze zmieszanych składników
O – Orange, oznacza herbatę złożoną z długich listków, które nadają pomarańczowy odcień naparu
P – Pekoe, oznacza herbatę składająca się z pączka oraz pierwszego i drugiego listka z góry
S – Seuchong, oznacza herbatę ze zwiniętych podłużnie listków, najgrubszych
T – Tip, oznacza herbatę z nierozwiniętych pąków z samego wierzchołka krzewu
Oznaczenia herbat o całych liściach:
Herbaty o całych liściach stanowią zaledwie 2% całej światowej produkcji.
FOP - Flowery Orange Pekoe - susz herbaciany składa się z pierwszego liścia pędu i końcowego pąka, listki sa młode i
miękkie
GFOP - Golden Flowery Orange Pekoe - susz zawiera "złote tipsy", czyli koniuszki złocistożółtych pąków
TGFOP - Tippy Golden Flowery Orange Pekoe - susz zawiera sporą ilość "złotych tipsów" o równomiernej wielkości
FTGFOP - Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe - wysoki jakościowo susz FOP, głównie Darjeeling
OP - Orange Pekoe - susz składa się z długich, spiczastych liści, większych niż w FOP, prawie w ogóle nie zawiera
tipsów
P - Pekoe - susz z mniej delikatnymi i krótszymi liśćmi niż w OP
FP - Flowery Pekoe - liście zwinięte w kulki
PS - Pekoe Souchong - liście są twardsze i krótsze niż w Pekoe
S - Souchong - susz składający się z dużych liści, zwijających się podłużnie w nierówne kawałki.
Oznaczenia herbat o łamanych liściach:
GFBOP – Golden Flowery Broken Orange Pekoe - susz o łamanych długich liściach oraz krótszych i nieco grubszych,
napar złocisty
GBOP – Golden Broken Orange Pekoe - susz zawiera łamane długie i grube liście
TGBOP – Tippy Golden Broken Orange Pekoe - susz z łamanych długich i grubych liści wzbogaconych młodymi
pączkami
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TGFBOP – Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe - wysokiej jakości susz z najmłodszych pędów oraz łamanych
długich i grubych liści
FBOP - Flowery Broken Orange Pekoe – herbata zawierająca łamane długie i grube liście oraz najmłodsze pędy
BOP - Broken Orange Pekoe – susz z łamanych i grubych liści
BP - Broken Pekoe;
BPS – Broken Pekoe Souchong - susz zawiera łamane grube liście wraz ze zwiniętymi podłużnie dużymi liśćmi o
nieregularnych wielkościach.
Herbaty z łamanych liści stanowią 98% całej światowej produkcji.
Oznaczenia herbat w formie miału:
BOPF - Broken Orange Pekoe Fannings – susz czarnej herbaty o jednorodnych rozmiarach cząstek bez pączków
GFOF - Golden Flowery Orange Fannings - susz wysokiej jakości z plantacji Darjeeling, stosowany do herbat
ekspresowych
FOF - Flowery Orange Fannings - rozmiary niektórych liści zbliżone są do niższej klasy herbat o liściach łamanych
Oznaczenia herbat w formie pyłu:
D1 - Dust 1 - susz pochodzący głównie z Cejlonu, Indonezji, Chin, Afryki, Ameryki Południowej i południowych Indii
PD/PD1 - Pekoe Dust/Pekoe Dust 1 - produkowana głównie w Indiach.
Herbaty w formie miału i pyłu są przede wszystkim stosowane przy produkcji herbat ekspresowych w torebkach.
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Lekcja 18. Temat 15: Rośliny okopowe i produkty przerobu roślin okopowych
Rośliny okopowe: ziemniaki, rzepa, buraki cukrowe i pastewne, brukiew, cykoria.
Produkty przerobu roślin okopowych: mączka ziemniaczana, cukier

Ziemniaki - wyodrębnione z pośród innych warzyw jako osobna grupa
z uwagi na:
– wysoką wartość energetyczną (najwyższą ze wszystkich warzyw);
– wysoką zawartość skrobi (16–20% masy);
– niską zawartość błonnika (1,1–1,7% masy);
– zawartość białka (głównie tuberyny) o wysokiej wartości odżywczej (ok. 70% przyswajalności);
– zawartość witaminy C, która nie jest najwyższa, lecz uwzględniając fakt, że spożycie ziemniaków przez polską
populację jest znaczne, są one znaczącym jej źródłem;
– zawartość potasu.

Bulwa ziemniaka jest miejscem magazynowania przez roślin substancji zapasowych w postaci wielocukrów (skrobia).
Zewnętrzne warstwy bulwy ziemniaka - warstwa korowa i kora pierwotna tworzą tzw. Łupin która - jest warstwą
ochronną, chroni przed wysychaniem, zakażeniem i działaniem innych czynników zewnętrznych.
Miękisz pierwotny jest miejscem gdzie gromadzi się skrobia, największe zasoby skrobi znajdują się w warstwie
miękiszu rdzennozewnętrznego, ponadto miękisz ziemniaka zawiera duże ilości białka.
Warstwa rdzenia wewnętrznego jest najuboższą częścią ziemniaka pod względem składu, zawiera on głównie wodę
i niewielkie ilości skrobi.
Ze względów handlowych ziemniaki klasyfikuje się na dwie podstawowe grupy :
- ziemniaki jadalne - stosowane w produkcji gastronomicznej cechujące się podwyższoną zawartością białka a niską
zawartością skrobi
- odmiany przemysłowe - stosowane w przetwórstwie, cechują się dużą ilością skrobi.
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Cukier i wyroby cukiernicze
cukier, sacharoza - to produkt końcowy przerobu buraka cukrowego, jest prawie czystą sacharozą, w obrocie
handlowym występuje jako cukier kryształ o różnej granulacji (kryształ gruby, średni, drobny, grysik, cukier puder, cukier
kryształ niesegregowany). Cukier uzyskiwany jest przez wykrystalizowanie z syropu, odwirowanie i wysuszenie. Na
potrzeby przemysłu stosowany jest cukier biały przemysłowy - cukier o gorszej jakości, nieodpowiadający normom
konsumpcyjnym.

Rodzaje cukru
Głównymi produktami przemysłu cukrowniczego są uszeregowane według wzrastającego stopnia czystości:
a) cukier surowy,
b) cukier biały przemysłowy,
c) cukier biały,
d) cukier rafinowany.
Cukier surowy (żółty)
Cukier ten nie jest wybielany na wirówkach. Zawiera zawsze na powierzchni kryształów pewną ilość odcieku, co
powoduje, że jest lepki. Nie nadaje się więc do segregacji.
Ma słodki smak z lekkim posmakiem i zapachem syropu macierzystego. Kryształy są lepkie, sklejające się, o ostrych
krawędziach, jednolicie jasnobrązowe, bez grudek ciemniejszych i gniazd nie odwirowanego odcieku, bez domieszek
innego cukru, np. mączek dalszych śrutów i zanieczyszczeń.
Cukier surowy w Polsce przeznaczony jest głównie do dalszej przeróbki na rafinadę.
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Cukier biały przemysłowy
Jest to mieszanina cukru kryształu białego o różnej granulacji, w dowolnym stosunku procentowym, przeznaczona do
celów przemysłowych. Charakteryzuje się jasnokremową barwą, słodkim smakiem i bardzo słabym zapachem
syropu macierzystego. Jest sypki, co najwyżej lekko sklejający się. Cukier ten jest powszechnie stosowany do
produkcji takich wyrobów cukierniczych, jak: pieczywo, czekolada, chałwa, pomadki mleczne, masy tłuste z
pieczywem i wielu półproduktów.
Cukier biały
To cukier wybielony na wirówkach za pomocą wody i pary. Jest sypki, bez zlepów i grudek. Ma charakterystyczny
słodki smak, bez obcego zapachu. Może mieć odcień lekko kremowy. Ze względu na wyższy stopień czystości
cukru białego w porównaniu z cukrem białym przemysłowym – cukier ten przeznacza się do produkcji takich
wyrobów cukierniczych, w których ceniona jest biel lub bezbarwność produktu, a mianowicie: do masy karmelowej,
pomad wodnych i śmietankowych, nadzień likworowych, galaretek, marcepanu i pokrewnych, drażetek oraz glazur
cukrowych i kandyzu. Zaleca się stosowanie cukru białego również do brązowych z natury mas czekoladowych,
ponieważ użycie cukru białego przemysłowego może zakłócać bukiet smakowo-zapachowy czekolady, szczególnie
w tym przypadku, gdy do jej produkcji zastosowano celowo mieszanki różnych gatunków ziarna kakaowego.
Cukier rafinowany (rafinada)
Otrzymuje się z cukru białego lub surowego rozpuszczonego do gęstości syropu, następnie oczyszczonego za
pomocą węgla aktywnego, wybielonego podsiarczanem sodu i ultramaryn i poddanego krystalizacji lub odlewaniu
do form.
Rafinadę dzieli się według wielkości kryształów na: luksusowy RK-Lux, kryształ gruby R-KG, średni R-KS,
drobny R-KD.
Z rafinady produkuje się również cukier w kostkach prasowany lub lany. Cukier puder otrzymuje się z przemiału
cukru białego lub rafinady. Cukier rafinowany powinien mieć barwę białą z lekkim odcieniem niebieskawym,
konsystencją krystaliczną bez kryształów nie wybielonych, smak czysto słodki, bezwonny, roztwór wodny cukru
rafinowanego powinien być przezroczysty.
Cukier to jedynie źródło niepożądanych węglowodanów prostych (sacharoza).

Wyroby cukiernicze – są to: cukierki, czekolada, wyroby wschodnie (np. chałwa),
pieczywo cukiernicze trwałe (herbatniki, wafle, płatki), guma do żucia.
Wyroby cukiernicze cechuje bardzo wysoka wartość energetyczna. Głównym składnikiem jest cukier, którego ilość
w zależności od rodzaju wyrobów wynosi 50-90%. Słodycze o charakterze złożonym (czekolada, ciastka itp.),
poza zawartością węglowodanów prostych, zawierają tłuszcz.
Produkty te nie zawierają witamin, składników mineralnych (z wyjątkiem czekolady i chałwy).
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Lekcje 19-20. Temat 16: Zboża i produkty przemiału zbożowego

Zboża i produkty przemiału zbożowego
Zboża
Rodzaje zbóż:
a) pszenica - jest jednym z najstarszych uprawianych zbóż chlebowych występuje w kilku odmianach różniących
się względem i właściwościami ziaren, ziarna pszenicy wykorzystuje się do wyrobu mąki, kasz oraz płatków.
b) żyto - jest zbożem uprawianym w Polsce w dużych ilościach, ziarno żyta uprawia się głównie na mąkę oraz
na potrzeby produkcji spirytusu.
c) pszenżyto - jest zbożem pochodzącym z krzyżówki pszenicy i żyta posiada cechy obu tych gatunków, zboże
to wykazuje dużą odporność na choroby oraz wydaje wysokie plony, pszenżyto posiada również znacznie
wzbogacony skład chemiczny, ziarno pszenżyta uprawia się z przeznaczeniem na mąkę do produkcji pieczywa.
d) owies - jest popularnym zbożem uprawianym na terenie całej Polski wykorzystywany jest do produkcji kasz, mąki oraz
płatków.
e) jęczmień - jest zbożem uprawianym w Polsce z przeznaczeniem na kasze o dużej zawartości białka oraz na słód
wykorzystywany jako surowiec do produkcji piwa.
f) proso - jest głównie wykorzystywane do wyrobu kaszy jaglanej, sporadycznie do produkcji słodu i syropu
skrobiowego.
g) gryka - jest zbożem wykorzystywanym do produkcji kasz gryczanych, cenionym głównie ze względów
odżywczych.
h) ryż - jest zbożem uprawianym w warunkach wilgotnych i w klimacie ciepłym – nie uprawiany w Polsce, ziarna ryżu
spożywane są bezpośrednio po obróbce cieplnej, gotowaniu oraz przerabiane na mączkę ryżową, krochmal, spirytus
oraz piwo.
i) kukurydza - uprawiana jest w różnych odmianach w zależności od przeznaczenia spożywana jest po obróbce
termicznej (popcorn), gotowaniu lub przerabiana na przetwory konserwowe, oleje lub mączkę kukurydzianą.
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Produkty przemiału zboża
Produkty przemiału zbóż - poszczególne grupy produktów zbożowych rozróżniają się między sobą stopniem
rozdrobnienia w trakcie procesu przemiału, produkty te dzieli się na trzy podstawowe grupy:
1. mąki czyli wyrób gotowy procesu przemiału
2. międzyprodukty: śruty, mączki i miały
3. produkty uboczne: zarodki i otręby
Przetwory zbożowe - to produkty przemiału ziarna, w zależności od rodzaju i stopnia przerobu produkty te
klasyfikuje się następująco: mąka, pieczywo, makarony, kasze, otręby, a więc przetwory pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa,
ryżu, kukurydzy, gryki.

Mlewo stanowi mieszanin wszystkich rozdrobnionych cząstek ziarna bez oddzielania części pochodzącej od łuski
lub zarodków ziarna, w zależności od poziomu rozdrobnienia klasyfikuje się jako śruty grube i drobne,
wykorzystywane są do produkcji pieczywa razowego, nazwa mlewa to mąka razowa (typ 2000) .
Kaszki w celu otrzymywania produktów ubocznych w postaci otrąb i zarodków, następnie rozdrobnienie ziarna
poddanego uprzednio odłuszczeniu i odkiełkowaniu, proces przemiału przerabia się przez kilka operacji
technologicznych polegających na drobnieniu, sortowaniu na grupy wielkościowe oraz wymieleniu produktów
przejściowych.
Miały w wyniku sortowania i wyodrębnienia kaszek, uzyskiwane są produkty zbliżone konsystencją do
gruboziarnistych mąk. Miały wykorzystuje się do produkcji żywności jako mąka krupczatka.
Otręby są produktami pochodzącymi od procesu odłuszczania ziarna zbóż i otrzymywane są na drodze
wymielania produktów przejściowych z mlewa, otręby znajdują wykorzystanie w produkcji pieczywa dietetycznego
jako surowiec dodatkowy lub przy produkcji pieczywa graham jako surowiec pomocniczy.
Zarodki wykorzystywane są głównie do produkcji słodu w związku z bogatą zawartością węglowodanów, zarodki
oddzielone są od ziarna głównie w fazie wstępnej.
Mąka - to końcowy produkt przemiału ziarna, w zależności od użytego surowca wyróżnia się mąkę pszenną,
żytnią, jęczmienną, kukurydzianą i inne. W zależności od udziału w mące otrębów (cząstki łuski i warstwy
aleuronowej) wyróżnia się wiele typów mąki, jakość mąki uzależniona jest w dużej mierze od zawartości zarodków, które
wpływaj od na obniżenie trwałości mąki.
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Do podstawowych wyznaczników jakości mąki zalicza się:
wyciąg mąki tzw. wydajność
zawartość popiołu tzw. typ
wartość wypiekowa mąki.
Wyciąg mąki - jest to ilość mąki otrzymanej z użytego do przemiału ziarna wyrażona w procentach
np. jeżeli ze 100kg ziarna w wyniku przemiału otrzymano 65kg mąki – wydajność szacuje się na ok. 65 %, pozostałe
35% to otręby i zarodki.
Typ mąki - to określenie w mące składników pochodzących z przemiału i innych części ziarna niż bielmo czyli otrębów
i zarodków. Określany jest inaczej jako zawartość popiołu.
Określanie typu mąki odbywa się poprzez spalanie 100kg i poddaniu wyrażeniu uzyskanego popiołu. Ilość gram
popiołu uzyskanego podczas tego badania określa typ mąki, np. podczas palenia 100 kg mąki uzyskamy 450gr
popiołu, co oznacza że typ mąki to 450.
Typy mąki pszennej:
1. 450 tortowa

Mąki żytnie
klasyfikuje się do dwóch podstawowych grup

2. 500 krupczatka

jasne i ciemne:

3. 550 luksusowa

1. 580 jasna

4. 650 bułkowa

2. 800 żytnia

5. 750 chlebowa

3. 1400 sitkowa

6. 850 chlebowa

4. 1850 starogardzka

7. 1400 sitkowa

5. 2000 razowa

8. 1850 graham
9. 2000 razowa

Produkty zbożowe są źródłem:
– dużej ilości węglowodanów, głównie z postaci skrobi (50–80%);
– błonnika występującego głównie w okrywie owocowo-nasiennej (łusce) oraz warstwie aleuronowej (zewnętrzna część
bielma);
– białka o średniej wartości odżywczej (głównie albuminy, globuliny, prolaminy, gluteniny); jest to białko, które ze
względu na bardzo niską zawartość lizyny i niewielkie ilości metioniny i treoniny jest określane jako
niepełnowartościowe;
– małej ilości tłuszczu (1–3% w pszenicy, ryżu, 5–10% w owsie, kukurydzy), który jest głównie w warstwie aleuronowej
i w zarodku;
– znacznej ilości składników mineralnych (głównie w warstwie zewnętrznej ziarna): fosforu, siarki, chloru, potasu,
magnezu, cynku, krzemu, a także selenu;
– znacznej ilości witamin z grupy B (B1, B6, PP), których najwięcej jest w razowym pieczywie, ciemnych mąkach i kaszy
jęczmiennej;
– witaminy E i -karotenu, zlokalizowanych w zewnętrznej części ziarna oraz w zarodku;
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– niewielkich ilości wapnia, który występuje w formie trudno przyswajalnej przez człowieka (jako szczawiany i
fityniany).
W produktach zbożowych brak witamin: C, A i D.
Zawartość składników mineralnych i witamin w produktach zbożowych zależy od stopnia przemiału mąki – im mąka
bielsza tym zawartość tych składników jest mniejsza.
Przetwory z pszenicy, owsa, jęczmienia i żyta zawierają gluten, którego głównym składnikiem są białka: gliadyna i
gluteina. Gliadyna jest czynnikiem wywołującym chorobę trzewną – celiakię.
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Lekcja 21. Temat 17: Produkty przerobu roślin oleistych

Produkty przerobu roślin oleistych
- tłuszcze roślinne (oleje, oliwa z oliwek, margaryna) otrzymywane są przez tłoczenie nasion roślin oleistych (rzepak,
słonecznik, kukurydza, soja, winogrona, arachidy, sezam, kokos, len) lub owoców (oliwki)
- nasiona roślin oleistych
Oleje rafinowane
Oleje rafinowane otrzymywane są z olejów roślinnych poddanych oczyszczeniu (rafinacji).
Oleje są to tłuszcze roślinne posiadające konsystencję płynną wydobywane z roślin oleistych przy użyciu dwóch
metod: metod tłoczenia (wyciskania) lub metod ekstrakcji.
•
Ekstrakcja jest to otrzymywanie wyciągu przez zastosowanie odpowiednich rozpuszczalników. Uzyskaną
substancji poddaje się następnie oczyszczaniu poprzez rafinacje.
•
Rafinacja jest to proces polegający na odśluzowaniu, odwodnieniu oraz bieleniu oleju. Olej rafinowany o dobrej
jakości powinien by klarowny (nie powinien posiadać osadu ani zawiesiny), powinien mieć kolor słomkowy oraz
posiadać charakterystyczny lekki zapach.
Rafinowane oleje roślinne powinny zachowywać w temperaturze 20 stopnie konsystencję płynną, posiadać lekki,
swoisty zapach, swoisty smak bez obcych posmaków. W ciastkarstwie i piekarnictwie rafinowane oleje roślinne
stosuje się do produkcji wafli, do smażenia i smarowania blach, oraz jako dodatek do ciast.
Przegląd olejów roślinnych
• Olej arachidowy otrzymywany jest z orzeszków arachidowych. Jest to lekki olej nadający się na zaprawy do
sałatek. Bogaty w tłuszcze jednonienasycone.
• Olej kokosowy, otrzymywany z orzechów kokosowych jest źródłem tłuszczy nasyconych.
• Olej krokoszowy to olej roślinny otrzymywany z nasion krokosza barwiarskiego, który może być złotożółty lub, po
oczyszczeniu, bezbarwny i bezzapachowy. Bogaty w tłuszcze wielonienasycone, jest bogatym źródłem kwasu
linolowego. Używany do zapraw sałatkowych oraz do smażenia.
• Olej kukurydziany ma żółtą barwę i jest bogaty w kwasy wielonienasycone.
Charakteryzuje się wysoką zawartością kwasu linolowego oraz witaminy E.
Odpowiedni do głębokiego i płytkiego smażenia oraz pieczenia.
• Olej lniany zawiera dużo wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, kwasu linolowego oraz witaminy E.
• Olej palmowy charakteryzuje się pomarańczowa barwą i swoistym aromatem. Prawie 100% oleju palmowego stanowi
tłuszcz. Zawiera kwasy nasycone (!) oraz witamin E.
• Olej rzepakowy jest bogaty w tłuszcze jednonienasycone. Wykorzystywany do smażenia oraz sałatek.
• Olej sezamowy ma ciemną barwę oraz silny aromat. Bogaty w tłuszcze wielonienasycone i kwas linolowy.
Zawiera pewną ilość witaminy E.
• Olej słonecznikowy, podobnie jak olej sezamowy, jest bogaty w tłuszcze wielonienasycone, kwas linolowy, lecz
zawiera więcej witaminy E. Odpowiedni do smażenia oraz sałatek.
• Olej sojowy zawiera dużo wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, kwasu linolowego i witaminy E. Stosowany
do gotowania.
• Olej winogronowy to lekki olej, bogaty w tłuszcze wielonienasycone i witamin E. Stosowany do smażenia oraz
sałatek.
• Olej z orzecha włoskiego ma ciemną barwę i bogaty aromat. Odpowiedni do sałatek. Zawiera dużo wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych.
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• Olej z orzechów laskowych to mocny, ciężki olej, bogaty w wielonienasycone kwasy tłuszczowe i witaminę E,
stosowany do smażenia potraw i do sałatek.
Oliwa z oliwek
Oliwa z oliwek to gęsty, zielonkawy olej, wyciskany z oliwek. Jest bogaty w tłuszcze jednonienasycone i stanowi dobre
źródło podstawowego kwasu tłuszczowego - kwasu linolowego. Oliwa z oliwek zawiera także kwas oleinowy, który wraz
z kwasem linolowym wchodzi w skład kwasów z grupy Omega-3. Hamuj one rozwój miażdżycy, obniżając ilość 'złego'
(LDL) cholesterolu i podnosząc poziom 'dobrego' (HDL), a także zapobiegaj tworzeniu się wolnych rodników.
W przypadku tego produktu możemy mieć do czynienia z następującymi rodzajami:
• oliwa extra vergine (extra virgin olive oil) - najlepsza i najdroższa. Powinno się je spożywać na surowo. Może
być lekko mętna i z osadem. Często pakowana jest w ciemne szkło.
• oliwa vergine (virgin olive oil) - nieco gorszej jakości, lecz o bardziej uniwersalnym znaczeniu: nadaje się do
sałatek, gotowania i smażenia.
• zwykła oliwa vergine (ordinary virgin olive oil) - polecana do gotowania, smażenia oraz spożywania na surowo.
• oliwa wytłokowa (olive - pomace oil) - nadaje si do sałatek i majonezu.
• oliwa rafinowana (rafined olive oil) - polecana do gotowania, smażenia i pieczenia.
• oliwa (olive oil) - to mieszanina oliwy rafinowanej i virgin. Polecana do spożycia na surowo.
• oliwa wytłokowa rafinowana (olio di sanse rettificato) - odpowiednia do smażenia.
Margaryna
Margaryna należy do tłuszczów jadalnych o wyglądzie i właściwościach zbliżonych do masła.
Obecnie wytwarza się ją prawie wyłącznie z tłuszczów roślinnych ciekłych i częściowo utwardzonych.
Tłuszcze miesza się z wodą (margaryna z wodą) lub ukwaszonym mlekiem (margaryna mleczna) oraz innymi dodatkami
jak sól, cukier, witaminy, barwniki, substancje zapachowe i emulgatory.
Produkuje się dwa gatunki margaryn do ciast:
1. Margaryna piekarska
2. Margaryna do ciast listkowych (ciasto francuskie)
Bardzo rozpowszechnione są też gatunki margaryn deserowych przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji (palma,
masło roślinne).
Skład chemiczny margaryny:
1. Woda 16%
2. Tłuszcz 83%
3. Sucha masa 1%
Do margaryny dodaje się ponadto niewielką ilość skrobi (ok.0,2%) pozwalającej odróżnić margarynę od masła po
granatowym zabarwieniu w wyniku dodania jednej kropli roztworu jodyny (jodu).
Margarynę formuje się w kostki 250g lub dozuje do kubków po 250g i 500g. Dopuszcza się również formowanie w bloki
po 5, 10, 20 i 24kg.
Margaryna powinna by przechowywana w pomieszczeniach suchych i ciemnych w temperaturze poniżej 10°C.
W tych warunkach trwałość margaryny wodnej wynosi ok. 40 dni a mlecznej ok. 14 dni.
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Nasiona roślin oleistych - do nasion oleistych zalicza się:
•
•
•
•
•
•
•

Sezam
Słonecznik
Orzechy włoskie
Orzechy laskowe
Orzechy ziemne
Migdały
Ziarna kakaowe

Sezam
Głównymi składnikami sezamu są: węglowodany, proteiny i aminokwasy. Wysoka zawartość tych ostatnich
sprawia, iż sezam jest bardzo łatwo przyswajalny przez organizm. Z kolei, substancje takie, jak sesamol
i sesamolina, które są najlepszymi znanymi naturalnymi przeciwutleniaczami, sprawiają, że komórki ludzkiego ciała
wolniej się starzeją.
Głównymi producentami sezamu są Indie i Chiny.
Słonecznik
Ziarno słonecznika zawiera wiele składników pożądanych dla właściwego funkcjonowania organizmu. Jest bogate w
potas, żelazo, magnez, proteiny, wielo-nienasycone kwasy tłuszczowe i witamin E. Nie zawiera natomiast cholesterolu.
Obecny w słoneczniku cynk poprawia pamięć i koncentrację. Witamina E rozszerza naczynia krwionośne i hamuje
krzepnięcie krwi.
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Orzechy
Orzechy włoskie
Orzech włoski nie jest botanicznie prawdziwym "orzechem", nie pochodzi również z Włoch. Jest natomiast klasycznym
pestkowcem (to, co kupujemy jako "orzech", jest pestką większego owocu) pochodzącym z Azji Mniejszej. Do Europy
dostał się przez Wołoszczyzn i określany był pierwotnie jako orzech "wołoski". Owoce posiadają twardą złożoną z
dwóch części skorupę, wewnątrz której znajduje się nasienie. Orzechy włoskie występuj w odmianach różniących
się smakiem, aromatem, wielkością i kruchością skorupy. Orzechy zawieraj sporo witamin. Jadalna część orzechów
włoskich zawiera 45-70% tłuszczu, 8-19% białek i 3-6% wody.
Orzechy laskowe
Leszczyna, rodząca orzechy laskowe, występuje w Europie i w Azji Mniejszej. Należy o najstarszych drzew owocowych
uprawianych przez człowieka. Jej ślady pojawiaj się w wykopaliskach z okresów międzylodowcowych. Orzech laskowy
jest kulisty lub nieco owalny, z twardą jasnobrązową łupiną nasienną o średnicy ok. 1,5-2 cm. i otoczony
liściastą okrywą, Wewnątrz orzecha, po rozbiciu twardej skorupki, znajduje się jadalne jądro nasienne, zwane
popularnie orzechem.
Orzechy laskowe są bardzo smaczne i wysokoodżywcze. Zawieraj około 65% tłuszczu, 16% białka i 3,5% cukru,
witaminy A i z grupy B, a także sole mineralne - bogactwo fosforu (szczególnie cenne w dietach ludzi pracujących
dużo umysłowo, a do tego przemęczonych lub osłabionych), poza tym sporo magnezu, potasu i miedzi.
Orzechy laskowe spożywa się w stanie świeżym (są wysokokaloryczne), przerabia się na chałwę oraz szeroko
wykorzystuje się w innych wyrobach cukierniczych.
Orzechy ziemne
Orzech ziemny jest jednorocznym gatunkiem z rodziny strączkowych. Roślina dorasta do 50-75 cm wysokości,
wykształca liście złożone z dwóch par owalnych listków oraz wypuszcza kwiaty żółte, motylkowe. Cylindryczne lub
beczułkowate strąki orzecha ziemnego są strąkami nie pękającymi, o bruzdowatej, twardej, włóknistej okrywie i
zawieraj po 1-5 nasion, z których każde otoczone jest cienką łupinką. Nasiona nazywa się orzeszkami ziemnymi,
arachidowymi lub fistaszkami. Ich skład chemiczny to: około 60-70% tłuszczu, do 25-35% białka i 5%
węglowodanów, 2-5% błonnika, 6-22% substancji glicydowych, 1,5-5% substancji mineralnych (bogatych w
żelazo). Z witamin występuje sporo witaminy B (0,54 mg%), E i C oraz trochę mniej (0,14 mg%) witaminy A,
biotyny i kwasu pantotenowego.
Migdały
Migdały - wysuszone nasiona owocu drzewa migdałowego rosnącego w krajach morza Śródziemnego. Migdały
posiadaj twardą łupinę wewnątrz której znajduje się nasienie pokryte błoną. Migdały dzieli się na:
• Słodkie
• Gorzkie
Owoc migdałowca jest pestkowcem. Pod względem składu chemicznego i wartości odżywczych migdały zbliżone
są do orzechów. Z tego też względu są do nich zaliczane w handlu, chociaż nie są orzechami.
Nasiona migdałowca są jajowate, spłaszczone, długości 2-4 cm, szerokości 1-2 cm, pokryte szorstką, cienką łupiną.
Zawieraj około 55% tłuszczu, do 21% białka i około 15% cukrów. Ze względu na bardzo wysoką zawartość białka i
tłuszczu migdały są niezwykle pożywne i mogą stanowić podstawę specjalnej diety. Wyłuskane migdały odznaczaj
się bardzo przyjemnym, łagodnym, orzechowym smakiem.
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Kakao
Owoce kakaowca występują na dziko rosnących drzewach lasów równikowych.
Nasiona drzewa kakaowego przed użyciem należy fermentować oraz suszyć i podprażać, podobnie jak nasiona
kawy. W czasie tej obróbki nasiona brunatnieją i zyskują charakterystyczny zapach oraz smak. Poza tym podczas
fermentacji uwalnia się teobromina, substancja o budowie i działaniu analogicznym do kofeiny.
Kakao zaliczane jest ze względu na swoje właściwości również do roślin używkowych.
Skład chemiczny jest następujący: tłuszcz 52%, skrobia 10%, białko 20%, woda 6%, cukry 1,5%, włóknik 2%,
składniki mineralne 3%, teobromina 1,5-2%, kofeina 0,2-0,7%.
Głównym składnikiem ziaren kakaowca są tłuszcze (50–57% suchej masy).
Analizując skład, ich podstawę stanowią nasycone kwasy tłuszczowe: stearynowy (do 35%) i palmitynowy (do 25%).
Kwas oleinowy, stanowi jedyne 3%, a nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) nie przekraczają kilku procent masy
ziarna. W pestce w niewielkiej ilości obecne są także związki sterolowe.
Błonnik pokarmowy stanowi 15 % jej całkowitej masy.
Kakaowiec zawiera także składniki mineralne tj. magnez i żelazo.
W 100 g wyciągu z kakao znajduje się około 1400 mg związków polifenolowych. Najważniejszą grupą są katechiny
(głównie epikatechina,) oraz antocyjaniny. Pozostałą część stanowią procyjanidy, oligomery katechin.
Ziarna kakaowca zmielone na proszek stanowią główny składnik wielu wyrobów cukierniczych.
W celu wytworzenia miazgi i masła kakaowego, owoce poddaje się fermentacji. Wydobyte z nich ziarna suszy się i
rozciera. Otrzymane surowce służą do produkcji czekolady. Według dyrektywy 2000/36/WE czekolada jest to wyrób
zawierający nie mniej niż 35 % suchej masy kakaowej, w tym, co najmniej 18 %. tłuszczu kakaowego i nie mniej niż 14
% beztłuszczowej suchej masy kakaowej. Najlepsze gorzkie czekolady zawierają ponad 90% miazgi kakaowej.
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Lekcja 22. Temat 18: Napoje alkoholowe

Napoje alkoholowe
Produkty gorzelnictwa
Spirytus surowy (nie oczyszczony alkohol etylowy) powstaje w wyniku fermentacji surowców skrobiowych
(głównie ziemniaki i zboże), cukrowych ( trzcina, buraki cukrowe, melasa, owoce) lub celulozowych.
Czysty spirytus rektyfikowany jest bezbarwnym płynem o zapach czystego alkoholu, bez wyczuwalnych zapachów
produktów ubocznych fermentacji lub innych obcych zapachów i o czystym swoistym smaku.
Wódki czyste - napój alkoholowy o zawartości alkoholu etylowego 25–50%. Wódki czyste są produkowane przez
rozcieńczenie wodą spirytusu rektyfikowanego do mocy 40–45%, i uszlachetnienie zwykle poprzez obróbką węglem
aktywnym. Wódki czyste różni się między sobą, spowodowane jest to odmiennym rodzajem spirytusu (ziemniaczany,
melasowy, zbożowy), rodzajem użytej wody jak i technologiom produkcji.
W Polsce nazwa wódka obejmuje wszystkie mocniejsze trunki, także koniaki i likiery,
Natomiast w większości krajów nazwa wódka lub vodka jest zastrzeżona dla wódek czystych i ewentualnie lekko
aromatyzowanych.
Wódki gatunkowe o mocy 40–50%. Produkuje się z surowych spirytusów (destylatów) zbożowych lub
owocowych, uszlachetnionych leżakowaniem, również ze spirytusu rektyfikowanego i wody, z dodatkiem soków i
nalewów owocowych, ziołowych, korzennych, oraz substancji smakowo-zapachowych. Wódki zawieraj przeważnie
cukier, jak i czasami barwniki spożywcze czyniące wyrób bardziej atrakcyjnym.
Arak - napój alkoholowy wysokoprocentowy (ok. 60% alkoholu), aromatyczny, otrzymywany przez destylację
przefermentowanej brzeczki ryżowej, kokosowej lub daktylowej, z dodatkiem melasy z trzciny cukrowej lub wina
z soku palmowego. Po fermentacji zacier jest poddawany destylacji w aparatach i leżakowaniu w beczkach
dębowych. Gotowy produkt powinien by bezbarwny, lub o lekkim zabarwieniu żółtym. Produkowany jest głównie
na Jawie, Cejlonie i w Tajlandii.
Likier napój alkoholowy (25–45% alkoholu) o różnych smakach (miętowy, ziołowy, kawowy, kakaowy,
jarzębinowy, kminkowy), zawierający powyżej 30% cukru. Podstawowymi surowcami do wyrobu likieru jest
spirytusu cukier. Ponadto stosuje się soki i nalewy owocowe, destylaty ziołowe i korzenne oraz olejki eteryczne.
Do grupy likierów zalicza się również likiery emulsyjne, np. krem jajowy advocat zawierający składniki zagęszczające
płyn do konsystencji oleistej (np. żółtka jaj kurzych).
Koniak - napój alkoholowy (ok. 45% alkoholu) ze spirytusu oddestylowanego głównie z białego wina gronowego,
poddawany kilkuletniemu dojrzewaniu w dębowych beczkach. Podczas leżakowania destylat traci swoją ostrość i
nabiera szlachetnych właściwości smakowo-zapachowych. Okres leżakowania (w latach) bywa oznaczony liczb gwiazdek
na etykiecie. Koniak jest produkowany we Francji, na obszarach Charente i Charente Maritime.
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Destylaty winogronowe produkowane w innych rejonach, w podobny sposób jak koniak, są określane nazw brandy
i winiak.
Brandy - ten napój alkoholowy otrzymuje się przez destylacji lekkiego białego wina. Alkohol zawarty w winie
ulatnia się, a następnie skrapla w chłodnicy tworząc bezbarwny płyn o mocy około 65-70%, w zależności od sposobu
prowadzenia destylacji. Otrzymany destylat winny leżakuje w beczkach dębowych, gdzie nabiera odpowiednich
właściwości smakowo-zapachowych, i po rozcieńczeniu do mocy konsumpcyjnej około 40% jest rozlewany do
butelek.
Rum - napój alkoholowy o swoistym zapachu i smaku, zawierający 40–81% alkoholu. Trunek ten jest
produkowany z surowców: melasy z trzciny cukrowej, piany zebranej. Podczas gotowania soku trzcinowego oraz
wywaru pozostałości po destylowaniu spirytusu z przefermentowanego zacieru melasowego. Otrzymany z wyżej
wymienionych składników i wody zacier jest poddawany powolnej fermentacji, a następnie destylowaniu w
aparatach. Powstaje koniak o zawartości alkoholu około 75%, i powstaje klasyczny rum Jamajka.
Whisky - napój alkoholowy barwy złocistej, aromatyczny, o swoistym smaku i zapachu, wytrawny, o mocy ok.
40%, produkowany z surowych destylatów zbożowych (głównie z jęczmienia w postaci słodu jak również z żyta
i kukurydzy), leżakowanych od 4 do 8 lat w beczkach dębowych;
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Lekcja 23. Temat 19: Dodatki do żywności
Są to: sól kuchenna, ocet, musztarda, drożdże, inne.
Sól
Sól występuje głównie jako minerał w złożach w postaci krystalicznej w słonych morzach i oceanach oraz w
solankach. Sól znana jest od 4 tys. lat a pierwsze jej wzmianki pochodzą z Chin. Sól zwana też solą kuchenną
jest chlorkiem sodowym NaCl o różnym stopniu czystości otrzymanym przez wypłukiwanie z ziemi w postaci solanek
oczyszczonych, następnie metodą ważenia albo przez eksploatacje górniczą złóż soli kamiennej.
Ważenie ma na celu usunięcie najpierw zanieczyszczeń mechanicznych, następnie chemicznych (wapń, magnez,
siarczany), a następnie wykrystalizowanie i oddzielenie czystej soli.
W zależności od sposobu otrzymania czystości i uziarnienia sól dzieli si na: sól warzoną o sól kamienną.
Sól warzona jest produktem krystalicznym sypkim barwy białej bez zapachu o słonym smaku.
Sól kamienna może mieć barwę białą z naturalnym odcieniem szarym lub różowym.
Sól powinna by przechowywana w magazynach czystych bez obcych zapachów i o niskiej wilgotności powietrza.
Tak przechowywana sól jest surowcem o praktycznie nieograniczonej trwałości.

Ocet
Ocet jest powszechnie używany jako dodatek do wielu potraw.
Rozróżnia się ocet spirytusowy zwykły i ocet spirytusowy z dodatkiem środków smakowo-aromatycznych.
Ocet spirytusowy zwykły
Otrzymuje się przez fermentację octową rozcieńczonego spirytusu rektyfikowanego lub rozcieńczonego spirytusu
surowego pozbawionego pirydyny.
Ocet spirytusowy z dodatkiem środków smakowo-aromatycznych
Jest otrzymywany przez dodanie do octa spirytusowego zwykłego środków smakowo-aromatycznych, np. koncentratu
owocowego, wyciągu z ziół.
Moc octu jest to kwasowość ogólna wyrażona jako
liczba gramów kwasu octowego w 100 cm3 octu i temperaturze 20°C.
Oznaczenie „Ocet spirytusowy 10%” oznacza produkt o zawartości 10g kwasu octowego w 100 cm3
W obrocie towarowym znajduje się:
Ocet spirytusowy zwykły - 10% i 6%
Ocet spirytusowy z dodatkiem środków smakowo-aromatycznych – 6%
.
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Lekcja 24. Temat 20: Produkty przetworzone
Przetwory owocowe, warzywne i grzybowe
• produkty o dość dobrze zachowanych cechach surowca (tzw. produkty utrwalone),
• przetwory o znacznym stopniu przetworzenia surowca (tzw. produkty przetworzone)
• produkty wtórnego lub ubocznego przetwarzania (np. octy winne, nalewki owocowe, olejki eteryczne, esencje
owocowe)

Artykuły częściowo przetworzone – utrwalone
• produkty utrwalone termicznie przez pasteryzację lub sterylizację, np. kompoty owocowe, konserwy
warzywne - groszek konserwowy, fasolka konserwowa,
• marynaty, np. grzyby marynowane, ogórki konserwowe, papryka marynowana,
• produkty kwaszone, np. kapusta, ogórki, grzyby,
• susze (produkty suszone), np. morele, śliwki, grzyby,
• produkty nasycone cukrem, tzw. owoce kandyzowane,
• produkty solone,
• mrożonki
• produkty utrwalone chemicznymi środkami
konserwującymi.

Artykuły przetworzone
• soki - produkowane z moszczów, z których częściowo odparowano wodę; mogą być naturalne (nieklarowane i
klarowane); soki owocowe są produkowane bez dodatku cukru lub mogą być słodzone; do soków owocowych z
dodatkiem cukru zaliczamy: soki słodzone oraz syropy, w których ilość cukru jest zwiększona, a woda częściowo
odparowana,
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• nektary - napoje typu przecierowego, otrzymywane z rozcieńczonego wodą kremogenu, np. sok pomidorowy, sok
marchwiowy, sok marchwiowo-bananowy,
• przecier - pozbawiony części niejadalnych, przetarty miąższ owoców lub warzyw; przez zagęszczenie przecieru
otrzymujemy koncentraty lub pasty, np. koncentrat pomidorowy,
• sosy - otrzymywane z przecierów owocowych, warzywnych lub grzybowych z dodatkami smakowo-zapachowymi,
przyprawami, np. keczup,
• konserwy owocowe i warzywne dla dzieci - wytwarzane z kremogenów owocowych lub warzywnych. Produkty
przetworzone
• dżemy - otrzymywane przez gotowanie całych lub rozdrobnionych owoców, z dodatkiem cukru; mogą być
jednoowocowe i wieloowocowe; ze względu na ilość cukru, dżemy dzielimy na nisko i wysoko słodzone,
• konfitury - smażone owoce, zawieszone w zalewie cukrowej,
• powidła - otrzymywane ze śliwek (głównie węgierek) przez gotowanie owoców (pozbawionych pestki) z dodatkiem
cukru,
• marmolada - otrzymywana przez gotowanie przecieru owocowego z dodatkiem cukru; może mieć konsystencję miękką,
smarowną lub twardą,
• galaretki - otrzymywane przez gotowanie soku z dodatkiem cukru i substancji żelujących.
Pulpy owocowe– półprzetwory owocowe otrzymane z całych lub częściowo rozdrobnionych świeżych owoców z
dodatkiem środków konserwujących, pulpy otrzymywane są przeważnie z owoców jagodowych.
Soki, syropy i przeciery owocowe – najczęściej przyrządza się z owoców jagodowych, czyli czarnych jagód, truskawek,
poziomek, malin lub czarnego bzu. Mogą również być wykonane z agrestu, jabłek, porzeczek, gruszek, śliwek, jak
również z róży czy dyni.
Tego rodzaju przetwory konserwuje się przez pasteryzację. Dzięki temu zachowuj więcej witamin.
Soki owocowe – wyróżnia się soki owocowe surowe oraz soki owocowe zagęszczone.
Soki owocowe surowe otrzymywane są poprzez tłoczenie całych lub rozdrobnionych owoców, utrwalane są poprzez
pasteryzację lub poprzez dodatek środków konserwujących.
Soki zagęszczone otrzymywane są poprzez odparowanie z soków surowej określonej części wody, rozróżnia się soki
zagęszczone niesłodzone powstałe poprzez zagęszczenie cukrem soków surowych.
Przeciery owocowe –półprzetwory przygotowane ze świeżych owoców poprzez przetarcie i oddzielenie niejadalnych
części owoców, przeciery podobnie jak pulpy poddawane są konserwacji poprzez dodanie środków konserwujących
w postaci zamrożonej, co znacznie przedłuża czas ich składowania.
Kompoty - najlepiej przyrządzać z owoców kwaskowatych, na przykład z wiśni, moreli, jabłek, gruszek, śliwek czy
agrestu. Owoce bardziej słodkie można łączyć z kwaśniejszymi. Są dwa sposoby przygotowania kompotu. Owoce
można obgotować w syropie i wlać do słoików albo napełnić słoiki surowymi owocami i zalać je osłodzoną wodą.
kompoty, które mają być dłużej przechowywane, trzeba pasteryzować. Dodaje się też do nich trochę więcej cukru.
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Marmolady – przetwory owocowe produkowane z przecierów lub pulp owocowych z dodatkiem cukru i syropu
skrobiowego. Smaży się je z owoców rozdrobnionych lub rozgotowanych do odpowiedniej gęstości. Owoce mogą by
mniej dorodne, ale dojrzałe i świeże. Wyróżnia się marmoladę miękką oraz marmoladę twardą - zależnie od stopnia
zagęszczenia.
Dżemy - to całe lub rozdrobnione owoce w półskrzepłej galaretce. Przyrządza się je z owoców zawierających dużo
pektyn, które powoduj tworzenie galaretki. Do robienia dżemów doskonale nadaj się m.in.: czarna porzeczka, agrest,
truskawki, jabłka, gruszki, jarzębina. Do smażenia dżemów można użyć substancji żelujących, które powodują
szybsze gęstnienie przetworu. Dżemy niskocukrowe, zawierające 100-250 g cukru, należy pasteryzować.
Powidła - są podobne do dżemu, ale są bardziej gęste, przyrządzane zwykle bez cukru albo z niewielkim jego dodatkiem.
Owoce na powidła muszą by bardzo dojrzałe. Powidła smaży się długo, w rondlu lub garnku o grubym dnie. Zawsze
na małym ogniu i przez cały czas mieszając.
Konfitury - uzyskuje się poprzez dłuższy niż przy produkcji dżemu proces gotowania w wyniku czego konfitury
przybierają konsystencję półpłynną. Przyrządza się z owoców najwyższej jakości, świeżych i dojrzałych: z wiśni,
malin, truskawek, moreli, poziomek, agrestu, owoców derenia i róży. Owoce pestkowe, takie jak wiśnie, wymagaj
wydrylowania. Jabłka, gruszki czy pigwy trzeba natomiast obrać, pokroić i usunąć nasiona. Owoce jagodowe smaży się w
całości.
Galaretki - przygotowuje się z soku owocowego zagęszczonego cukrem. Kleistą konsystencję zawdzięczają dużej
ilości pektyn zawartych w soku. Galaretki można przyrządzać z kwaśnych jabłek, porzeczek, agrestu, pigwy,
owoców jagodowych.
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Teraz znasz
prawie wszystko
o produktach
żywnościowych!
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