CZĘŚĆ PIERWSZA
Skład produktów spożywczych – czyli jakie produkty wybiera świadomy nabywca
Świadomy wybór produktów spożywczych staje się znaczącym trendem rynkowym. Coraz
więcej nabywców, podczas zakupów, zwraca uwagę na informacje dotyczące składu, co ma
bezpośrednie przełożenie na decyzję o zakupie. Trend ten uwidacznia się także w ofercie
produktów spożywczych pojawiających się na rynku. Coraz więcej producentów odwołuje się
do składu swoich produktów w komunikacji marketingowej, wypuszczając na rynek całe linie
produktów pozbawionych substancji dodatkowych. Produkty pozbawione substancji
dodatkowych, których dostępność kilka lat temu była bardzo niska, dziś są bardzo popularne
i szeroko dostępne w największych sieciach sprzedaży detalicznej.
Zdrowe odżywianie staje się synonimem świadomego odżywiania, niezależnie od diety,
wybranej zarówno ze względu wskazań medycznych, jak i po prostu związanej ze stylem
życia. Efekt odwrotny do zamierzonego wywołuje komunikacja marketingowa
przedstawiająca produkt jako zdrowy, którego skład jest kontrowersyjny. Świadomy nabywca,
poinformowany w reklamie o prozdrowotnych zaletach produktu, czytając jego skład w
sklepie, weryfikuje te informacje. Niespójność tych komunikatów, może powodować u niego
ograniczone zaufanie do marki.
Podstawowe produkty spożywcze, których skład powinien być naturalny, jedno lub kilku
składnikowy, często zawierają substancje dodatkowe czy wysokoprzetworzone dodatki do
żywności jak utwardzane tłuszcze roślinne, mleko w proszku czy zagęstniki.

Nabywcy coraz częściej pytają o skład produktów niepakowanych, takich jak pieczywo.
Szczególnie w prostym, podstawowym produkcie, którego komunikacja marketnigowa często
odwołuje się do tradycji, oczekują krótkiego składu.

Świadomi nabywcy, szczególnie od produktów nabiałowych oczekują, że będą one
jednoskładnikowe. Naturalna śmietana nie wymaga dodatków, podobnie jak twaróg,
maślanka, jogurt naturalny itd.

Wędliny to grupa produktów, w której rzadkością jest pozbawiony dodatków skład. Jednak
jak widać na przykładach zarówno dużych jaki i małych lokalnych producentów wyrobów
mięsnych, produkcja takich wędlin jest możliwa. Jednocześnie, właśnie te produkty są bardzo
poszukiwane przez nabywców, jednak ich dostępność wciąż jest ograniczona.

Jak przedstawia grafika, podstawowe, popularne produkty, na co dzień używane w
gospodarstwach domowych, mogą być naturalne lub pełne wypełniaczy i substancji
dodatkowych. Jednocześnie cena tych produktów jest o siebie zbliżona i nie stanowi dla
nabywcy istotnego aspektu w procesie podejmowania decyzji.

Słodycze z krótkim, tradycyjnym składem, to nadal rzadkość w szerokiej ofercie rynkowej.
Lukę tą dynamicznie wypełniają mniejsi producenci, oferując wysokiej jakości produkty,
coraz bardziej popularne i dostępne. Warto podkreślić, że nabywcami w tym wypadku są
często młode matki – grupa szczególnie wrażliwa w kwestii składu produktów.

Świadomi nabywcy wybiorą czekoladę pozbawioną dodatku nienaturalnego aromatu i
kontrowersyjnego składnika E476, którego dopuszczalną dzienną dawkę, małe dziecko
przekracza już po zjedzeniu dwóch kostek.

Cukier w słodyczach – świadomi nabywcy zwracają uwagę na ilość i rodzaj użytego w
produkcie cukru. Ważna w procesie podejmowania decyzji o zakupie, jest także obecność
wysokoprzetworzonych surowców jak jaja w proszku czy skrobia modyfikowana, które są
uważane za kontrowersyjne.

Produkty dla dzieci - młode matki to szczególnie wrażliwa i wysoko świadoma grupa
odbiorców. Dysonans jaki powstaje w kontekście produktów żywnościowych dedykowanych
dla dzieci, pomiędzy marketingowym wymiarem komunikacji opakowania, a składem
samego produktu, powoduje często efekt odwrotny do zamierzonego. Mamy do czynienia z
powstaniem negatywnego contentu i spadkiem zaufania do marki.

Świadomi nabywcy są uwrażliwieni na informacje o braku pewnych dodatków, podawanych
jako głównej korzyści zakupu. Wiąże się to dla nich nieodłącznie z zaznajomieniem się z
pełnym składem produktu.

Dla świadomego nabywcy jeden tylko kontrowersyjny składnik może być ważący przy
podejmowaniu decyzji zakupowej. Jak pokazuje grafika, produkt o bardzo naturalnym
składzie może budzić zastrzeżenia, przez dodatek wysokoprzetworzonego zagęstnika.

Podczas zakupu produktów nie zaliczających się do zdrowej żywności, świadomy nabywca
tym bardziej kieruje się składem. Szczególnie ważnym aspektem w wypadku chipsów
ziemniaczanych, jest obecność wzmacniaczy smaku i oleju palmowego – świadomi nabywcy
unikają tych składników. Duże firmy oferują całe linie produktów typu „natura” o krótkim,
naturalnym składzie.

Dodatki do żywności, które budzą wątpliwości świadomych nabywców:
substancje konserwujące
wzmacniacze smaku
stabilizatory
substancje zagęszczające
olej palmowy
utwardzane tłuszcze roślinne
skrobia modyfikowana
syrop glukozowo-fruktozowy
inne syropy cukrowe
barwniki (szczególnie karmel E150b, E150c, E150d, karminy)

Jakość i skład produktów spożywczych zależy w dużym stopniu od metod
ich produkcji. Przetwarzanie żywności ma na celu nie tylko poprawę walorów
organoleptycznych czy wartości żywieniowej (smak, zapach), ale przede wszystkim
zapewnienie ich bezpieczeństwa.
Nowoczesne metody przetwarzana żywności pozwalają wyprodukować żywność
charakteryzującą się wyższą jakością, przy niższych kosztach produkcji i w sposób
bardziej przyjazny środowisku naturalnemu. Jedną z takich metod jest technika
pulsacyjnego pola elektrycznego.

CZĘŚĆ DRUGA
Nowoczesne metody przetwarzania żywności – pulsacyjne pole elektryczne
Technika pulsacyjnego pola elektryczne (ang. PEF) ma szerokie zastosowanie w przemyśle
spożywczym. Polega ona na traktowaniu żywności lub surowców stosowanych do jej
produkcji impulsami pola elektrycznego. Czas trwania jednego pulsu może wahać się od kilku
nanosekund do kilku milisekund, natomiast natężenie pola elektrycznego wynosi zazwyczaj
od 100 V/cm do 80 kV/cm. W zależności od zastosowanych parametrów, PEF pozwala
wpływać na proces przetwarzania żywności na wiele różnych sposobów. PEF jest przydatnym
narzędziem, dzięki któremu można wpływać na zachowanie wartości odżywczej produktu i
jego właściwości organoleptyczne. Ponadto ułatwia przeprowadzenie innych, bardziej
tradycyjnych procedur takich jak suszenie, ekstrakcja czy zamrażanie.
Zasadą działania PEF jest elektroporacja, czyli proces zwiększania przepuszczalności błon
komórkowych na skutek tworzenia w niej porów pod wpływem impulsów pola
elektrycznego. W zależności od zastosowanych warunków, elektroporacja może być
procesem odwracalnym lub doprowadzić do całkowitego zniszczenia komórek. Ten drugi stan
jest pożądany w procesie zimnej pasteryzacji, który polega na wykorzystaniu PEF do
inaktywacji mikroorganizmów w celu zachowania czystości mikrobiologicznej produktu.
Odwracalne zwiększenie przepuszczalności błon komórkowych jest kluczowe dla
przeprowadzenia dalszych procesów takich jak ekstrakcja, odwadnianie, tłoczenie, suszenie
czy zamrażanie. Wszędzie tam błony komórkowe stanowią fizyczną barierę utrudniającą
przebieg reakcji. Zwiększenie ich przepuszczalności ułatwia przepływ związków chemicznych
ze środowiska do wewnątrz komórki i na odwrót, co z kolei przekłada się na możliwość
stosowania łagodniejszych parametrów procesowych i mniejszego nakładu energii.
Odwracalny charakter tego procesu pozwala na zachowanie nieuszkodzonych komórek co
zmniejsza ilość zanieczyszczeń produktu. Dlatego przetwarzanie żywności wspomagane
pulsacyjnym polem elektrycznym może przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji
żywności, wydłużenia trwałości produktów żywnościowych oraz poprawy ich jakości.
Ponadto obniżenie energochłonności przetwarzania żywności zmniejsza negatywny wpływ
tego procesu na środowisko naturalne.

Zimna pasteryzacja
Pasteryzacja polega na utrwalaniu żywności za pomocą wysokiej temperatury w taki sposób,
by zniszczyć lub zahamować wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych oraz inaktywować
niepożądane enzymy. Jednocześnie proces nie powinien pogarszać smaku ani obniżać
wartości odżywczych produktu. Nie zawsze jest to jednak w pełni możliwe. Zastosowanie PEF
może być alternatywną metodą konserwacji która nie wymaga tak wysokich temperatur
(stąd nazwa: zimna pasteryzacja) a co za tym idzie – pozwala w pełni zachować wartościowe
dla konsumenta cechy produktu takie jak smak, wartość odżywcza itp.
PEF można bardzo łatwo zastosować do inaktywacji drobnoustrojów w produktach płynnych
takich jak mleko czy soki owocowe bądź piwo. Wydajność takiej inaktywacji,
przeprowadzanej w znacząco niższej temperaturze (w zależności od produktu: 0-60 ˚C,
natomiast pasteryzacja przebiega w temperaturze 72-100 ˚C), jest porównywalna z
wydajnością tradycyjnej pasteryzacji.

Ekstrakcja
Konwencjonalne metody ekstrakcji stosowane w przemyśle wymagają dużego zużycia energii
i na ogół w dużym stopniu obciążają środowisko naturalne. Zazwyczaj stosuje się wysokie
temperatury oraz mieszaniny różnych rozpuszczalników. PEF prowadzi do elektroporacji błon
komórkowych dzięki czemu cząsteczki rozpuszczalne łatwiej dyfundują na zewnątrz komórki.
Pozwala to na obniżenie temperatury procesu oraz zastosowanie neutralnych
rozpuszczalników takich jak woda. Przykładowo dzięki PEF możliwe jest obniżenie
temperatury ekstrakcji cukrów z buraka cukrowego mniej więcej o połowę (z 60˚C do ok.
30˚C) przy zachowaniu tej samej wydajności. Obniżenie temperatury z kolei może
zapobiegać degradacji termicznej wrażliwych cząsteczek lub całej ściany komórkowej,
zwiększając czystość ekstraktu. Dzięki temu późniejsze oczyszczanie jest dużo prostsze.

Zapobiega to również szkodliwym reakcjom chemicznym zachodzącym w wysokich
temperaturach bądź znacząco je spowalnia. Dodatkowo odpowiednie dobranie parametrów
pola elektrycznego pozwala na selektywne wspomaganie ekstrakcji wybranych grup
związków chemicznych. Zastosowanie PEF pozwala więc uzyskać zwiększoną wydajność
ekstrakcji a także skraca czas jej trwania. Wspomaganie za pomocą PEF jest dobrym
wyborem przy ekstrakcji takich związków jak karotenoidy, witaminy, sacharoza, białka, inulina
i inne.

Odwadnianie osmotyczne
Odwadnianie osmotyczne jest procesem, który w uproszczeniu można nazwać dyfuzją
rozpuszczalnika (zazwyczaj jest to po prostu woda) ze środowiska o niskim stężeniu
substancji rozpuszczonych (roztwór hipotoniczny) do środowiska o wysokim stężeniu
rozpuszczalnych substancji (roztwór hipertoniczny). Równocześnie zachodzi przepływ
substancji rozpuszczalnych w odwrotnym kierunku. Procesy osmozy prowadzą do
odwodnienia żywności i wzbogacenia jej o substancje rozpuszczalne obecne początkowo w
roztworze hipertonicznym. Stosuje się je w obróbce surowców takich jak jabłka czy marchew.
Najczęstszymi czynnikami osmotycznymi są sacharoza i NaCl. Zastosowanie PEF ułatwia
przepływ cząstek przez błony komórkowe, dlatego pozwala na usprawnienie całego procesu
na podobnej zasadzie jak ma to miejsce w wypadku ekstrakcji. Należy zaznaczyć, że PEF
może prowadzić do zwiększenia ubytku wody bez znaczącego wpływu na przyrost suchej
substancji. Na przykład odwadnianie prowadzone w roztworze sacharozy dzięki PEF nie musi
prowadzić do równoczesnego wzbogacenia produktu w ten cukier. Jest to szczególnie istotne
w produkcji żywności o obniżonej zawartości cukru.

Tłoczenie
Tłoczenie jest stosowane w produkcji soków owocowych i warzywnych. Aby zwiększyć
wydajność tłoczenia stosuje się obróbkę wstępną roślinnego materiału – mechaniczną (np.
mielenie), termiczną, chemiczną lub enzymatyczną. Powoduje to jednak degradację
roślinnych tkanek co prowadzi do zanieczyszczenia soku, który musi zostać przez to poddany
oczyszczaniu (często wieloetapowemu). Zastosowanie PEF przed lub w trakcie tłoczenia
pozwala poprawić wydajność samego procesu i jakość soku oraz skrócić czas trwania
procesu. Przykładowo PEF pozwala zwiększyć wydajność tłoczenia soku z buraka o ponad
20%. PEF pozwala także zmniejszyć, bądź całkowicie wyeliminować zużycie kosztownych
enzymów.

Suszenie
Suszenie polega na odparowaniu wody z materiału, co skutkuje zmniejszeniem aktywności
wody. W wyniku suszenia spowolnieniu ulega aktywność mikroorganizmów oraz szybkość
reakcji chemicznych (w tym enzymatycznych), które zazwyczaj powodują powstawanie
niepożądanych produktów i/lub obniżają wartość odżywczą. Suszenie jest więc
wykorzystywane do konserwowania żywności oraz przy produkcji produktów typu instant.
Suszenie wspomagane PEF może przebiegać w niższej temperaturze niż zazwyczaj, zajmuje
również mniej czasu. Produkty takie jak ziemniaki mogą być suszone w temperaturze 20-30
˚C natomiast proces suszenia konwekcyjnego ziemniaków może zostać skrócony o 20%. PEF

ma także wpływ na czas rehydracji produktu, jest on jednak zmienny i zależy zarówno od
właściwości pola elektrycznego jak i od struktury (rodzaju) suszonego materiału.

Zamrażanie
Zamrażanie jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych form konserwacji żywności.
Zamrażane produkty zachowują swoją wartość odżywczą oraz własności organoleptyczne i
fizykochemiczne. Wspomaganie zamrażania polega najczęściej na próbie skrócenia czasu
mrożenia. Pozwala to na zachowanie wymienionych wyżej cech żywności w lepszym stopniu.
Zastosowanie PEF zwiększa prawdopodobieństwo powstania centrów nukleacji, wokół
których formują się kryształy lodu. To z kolei prowadzi do szybszego zamrożenia próbki – w
przypadku ziemniaków udało się skrócić ten czas o 40% (zamrażanie owiewowe), w
przypadku marchwi– o ok. 30% (zamrażanie immersyjne). Użycie PEF umożliwia także łatwe
wprowadzanie krioprotektantów oraz czynników teksturotwórczych do wnętrza
elektroporowanych komórek zamrażanego materiału, co pozwala na zachowanie
odpowiedniej struktury zamrażanej żywności. Środki te to na przykład glicerol, sacharoza lub
różnego rodzaju sole a ich działanie polega na stabilizacji ciśnienia osmotycznego i siły
jonowej. Zapobiega to zniszczeniu komórek w zamrażanym materiale. Tak potraktowane
produkty nie tracą swojej twardości i sprężystości po rozmrożeniu.

Wpływ PEF na składniki odżywcze i bioaktywne
Witaminy to grupa organicznych związków chemicznych niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania organizmu, przy czym sam organizm nie jest w stanie
ich wyprodukować. Witaminy muszą być przyjmowane wraz z pożywieniem. PEF
wpływa na zwartość witamin w przetwarzanej żywności w mniejszym stopniu niż
procesy termiczne. Najbardziej wrażliwą na PEF witaminą jest witamina C. W
zależności od materiału i parametrów pulsu, witamina C może degradować w
większym lub mniejszym stopniu w porównaniu do procesów
wysokotemperaturowych. Optymalizacja parametrów pulsu pozwala na zachowanie
aktywności tej witaminy. Wpływ przetwarzania żywności wspomaganego przez PEF na
aktywność innych witamin jest podobny do wpływu tradycyjnych procesów bądź
wypada na korzyść PEF.
Polifenole są organicznymi związkami chemicznymi występującymi naturalnie w
roślinach. Najbardziej znaną grupą tych związków są flawonoidy, które pełnią rolę
barwników a także chronią rośliny przed insektami i grzybami. Wpływają korzystnie na
zdrowie człowieka, ponieważ wykazują działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne,
wzmacniają też naczynia krwionośne. Zastosowanie PEF w przetwarzaniu płynnej
żywności (soki owocowe, syropy, jogurty) nie wpływa na ogólną zawartość polifenoli.
Modyfikacji może ulec jedynie profil związków fenolowych, ale w porównaniu z
przetwarzaniem termicznym – PEF zapewnia większą stabilność tych związków
podczas przechowywania żywności. Ponadto dzięki możliwości zwiększenia
wydajności ekstrakcji PEF może prowadzić do zwiększenia zawartości polifenoli w
końcowym produkcie. Ma to zastosowanie na przykład w produkcji wina do poprawy
jego jakości.
Aminokwasy są małymi związkami organicznymi posiadającymi przynajmniej jedną
zasadową grupę aminową oraz przynajmniej jedną grupę karboksylową. Mogą
spełniać różnorodne funkcje w organizmie jednak najbardziej znaną grupą tych
związków są te, które budują białka tworząc tzw. strukturę pierwszorzędową białek.
Część aminokwasów może być syntetyzowana w organizmie, istnieje jednak grupa
aminokwasów egzogennych, których jedynym źródłem jest pożywienie. Z tego
powodu zrównoważona dieta powinna zawierać białka o odpowiednim składzie
aminokwasowym. PEF nie wpływa w znaczący sposób na strukturę pierwszorzędową
białek, dlatego nie zmienia składu aminokwasowego produktów bogatych w białka.
PEF może nieznacznie wpłynąć na profil wolnych aminokwasów w produkcie w
przypadku intensywnej obróbki.
Izoprenoidy to duża i różnorodna grupa związków chemicznych, które łączy
posiadanie w swojej strukturze charakterystycznej jednostki zbudowanej z 5 atomów
węgla (tzw. jednostka izoprenowa). Najbardziej znanymi izoprenoidami są
karotenoidy. Podobnie jak w przypadku polifenoli, ekstrakcja wspomagana PEF
zwiększa zawartość izoprenoidów w sokach owocowych. Zimna pasteryzacja pozwala
również na zachowanie większej ilości izoprenoidów w produkcie w porównaniu do
pasteryzacji tradycyjnej.
PEF nie ma znaczącego wpływu na profil kwasów tłuszczowych w przetwarzanej
żywności.

PEF jest technologią mającą szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym. Przed
wszystkim pozwala na obniżenie kosztów przetwarzania żywności, jest to również
technologia przyjazna środowisku, zgodna z podstawowymi ideami zrównoważonego
rozwoju. Produkty przetworzone z użyciem PEF zachowują wyższą wartość odżywczą w
porównaniu do żywności przetwarzanej tradycyjnie. PEF pozwala także na poprawienie
właściwości organoleptycznych żywności.
W parze z niewątpliwymi zaletami tej technologii idą również wyzwania stojące przed
producentami żywności, którzy chcieliby z niej skorzystać. Przede wszystkim koszty
wdrożenia pulsacyjnego pola elektrycznego są stosunkowo wysokie. Ponadto istnieje
konieczność optymalizacji parametrów procesu w zależności zarówno od surowca, celu
technologicznego obróbki PEF (utrwalania lub wspomagania dalszego przetwarzania) jak i
samego urządzenia (nie ma standardów dotyczących produkcji urządzeń aplikujących PEF – a
parametrów jest dużo: dawka energii, natężenie pola elektrycznego, liczba impulsów, sygnał
impulsów, geometria komory itp.). Problemem może być również akceptowalność tej
technologii przez konsumentów, którzy słysząc słowo „elektryczne” na ogół boją się
konsekwencji jej stosowania. Dlatego trwają prace nad wprowadzeniem nazwy handlowej tej
techniki. Strach ten wynika przede wszystkim z niewiedzy. Ważna jest więc edukacja,
zarówno producentów żywności, by mieli świadomość nowych możliwości jakie otwiera
przed nimi nauka, jak i konsumentów – aby nie bali się zaufać nowym technologiom.
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