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MARCIN KIDOē, JANUSZ CZAPSKI 

WPàYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA ZAWARTOĝû BARWNIKÓW
BETALAINOWYCH I ZDOLNOĝû PRZECIWUTLENIAJĄCĄ
BURAKA ûWIKàOWEGO

Streszczenie
Celem badaĔ byáo okreĞlenie wpáywu blanszowania i suszenia korzeni buraka üwikáowego oraz
ogrzewania suszu buraczanego na zawartoĞü barwników betalainowych oraz zdolnoĞü przeciwutleniającą.
Stwierdzono, Īe blanszowanie powodowaáo stratĊ barwników czerwonych na poziomie okoáo 25%. JednoczeĞnie nastĊpowaá ok. 2-krotny wzrost zdolnoĞci przeciwutleniającej. Suszenie zwiĊkszyáo tĊ zdolnoĞü
o 25%, chociaĪ spowodowaáo 18% spadek zawartoĞci barwników czerwonych. NajwiĊksze straty zawartoĞci barwników czerwonych (o 80%) spowodowaáo ogrzewanie suszu buraczanego przez 3 i 5 godz.
Pomimo tak duĪej degradacji barwników zdolnoĞü przeciwutleniająca wzrosáa o 75%.
Sáowa kluczowe: burak üwikáowy, barwniki betalainowe, zdolnoĞü przeciwutleniająca, blanszowanie,
suszenie

WstĊp
Do tej pory nie odkryto „panaceum” chroniącego ludzki organizm przed chorobami ukáadu sercowo-naczyniowego, nowotworami czy starzeniem. Badania naukowe
dowodzą, Īe wiele procesów degeneracyjnych powodowanych jest przez wolne rodniki. Mimo, Īe pewnych zmian nie uda siĊ zatrzymaü, poprzez odpowiednią dietĊ moĪna
korzystnie wpáywaü na zdrowie czáowieka. ZwiĊkszenie spoĪycia owoców i warzyw
istotnie obniĪa ryzyko zachorowania na raka oraz choroby sercowo-naczyniowe. Ten
korzystny wpáyw na nasz organizm przypisuje siĊ zawartym w nich związkach o charakterze przeciwutleniaczy [1, 2, 12]. Niestety, wiele produktów, szczególnie warzyw,
przed spoĪyciem naleĪy poddaü obróbce termicznej. RównieĪ procesy technologiczne,
którym poddaje siĊ surowce roĞlinne mogą istotnie wpáywaü na zawartoĞü przeciwutleniaczy w produkcie oraz zmieniaü ich potencjaá antyoksydacyjny [4, 7]. Jednym
z warzyw powszechnie spoĪywanych w Polsce jest burak üwikáowy. Warzywo to ma
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duĪą zdolnoĞü przeciwutleniającą, która przypisywana jest związkom odpowiedzialnym za jego barwĊ – barwnikom betalainowym [5, 6, 9, 10, 12]. Barwniki te są rozpuszczalne w wodzie i wraĪliwe na dziaáanie wysokiej temperatury [3].
Celem przeprowadzonych badaĔ byáo okreĞlenie wpáywu warunków blanszowania i suszenia na zawartoĞü barwników betalainowych oraz zdolnoĞü przeciwutleniającą korzeni buraka üwikáowego.
Materiaáy i metody badaĔ
Surowcem uĪytym do badaĔ byáy korzenie buraka üwikáowego odmiany Czerwona Kula, pochodzące z uprawy prowadzonej w 2004 r. przez gospodarstwo Hodowla i Nasiennictwo „Spójnia” w Nochowie. Susz do analiz otrzymano we wáasnym zakresie.
OcenĊ wpáywu warunków blanszowania przeprowadzono przy uwzglĊdnieniu
zróĪnicowanego czasu oraz róĪnego stosunku masy wody do buraków. Suszenie prowadzono metodą owiewową w temp. 60ºC przez pierwsze 4 godz. oraz dosuszanie do
zawartoĞci wody okoáo 10% w temp. 40ºC. W celu oceny wpáywu temperatury na
zdolnoĞü przeciwutleniającą susze ogrzewano w 90ºC przez 1, 3 oraz 5 godz.
Schematy doĞwiadczeĔ blanszowania, suszenia oraz ogrzewania suszu buraczanego przedstawiono na rys. 1.
Oznaczenia zawartoĞci barwników betalainowych wykonywano w ekstraktach
wodnych wg Nilssona [8]. Korzenie ĞwieĪego lub blanszowanego buraka üwikáowego
homogenizowano i ekstrahowano wodą przez 2 godz. bez dostĊpu Ğwiatáa w temp. 6ºC.
Ekstrakt wirowano i rozcieĔczano 0,1 M buforem fosforanowym o pH 6,5, aby otrzymaü absorbancjĊ przy dáugoĞci fali 538 nm w granicach 0,3 – 0,8. W przypadku suszu
próbĊ w pierwszej kolejnoĞci poddawano rozdrobnieniu do postaci proszku, nastĊpnie
ekstrahowano wodą w stosunku 1:20. ZawartoĞü barwników czerwonych wyraĪano
w mg betaniny, a barwników Īóátych w mg wulgaksantyny na 1 g suchej substancji.
Oznaczenie zdolnoĞci przeciwutleniającej wykonywano w ekstraktach wodnych
przygotowanych analogicznie, jak w przypadku oznaczeĔ zawartoĞci barwników. Zastosowano metodĊ opracowaną przez Re i wsp. [11] z wykorzystaniem kationorodnika
ABTS. Przygotowane rozcieĔczenia ekstraktu posáuĪyáy do wykreĞlenia zaleĪnoĞci
procentowej wielkoĞci absorbancji kationorodnika od stĊĪenia próby, która jest zaleĪnoĞcią prostoliniową. Na podstawie wspóáczynników prostej regresji próby badanej
oraz krzywej standardowej roztworu Troloxu wyznaczono wartoĞü TEAC poszczególnych prób w µM Troloxu na 1 g suchej substancji.
Oznaczenia zawartoĞci suchej masy w ĞwieĪych warzywach i suszach wykonywano za pomocą wagosuszarki WPS 30S firmy Radwag.
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Korzenie buraków
Beetroot roots

Mycie i ogáawianie
Washing and trimming

Krojenie w kostkĊ (0,8x0,8x0,8 cm)
Cutting into cubes (0,8x0,8x0,8 cm)

Blanszowanie 90ºC
Blanching 90ºC
Czas/Time

3 min

5 min

10 min

Stosunek woda:buraki
Water:beetroot ratio

2:1

3:1

5:1

Blanszowanie 90ºC
Blanching 90ºC
Czas / Time 4 min
Stosunek woda : buraki 2:1
Water : beetroot ratio 2:1

Suszenie owiewowe
(temp. 60°C przez 4 godz., dosuszanie 40°C do
wilgotnoĞci ok. 10%)
Hot-air drying (temp. 60°C for 4 h, forced drying
to 10% moisture content at 40°C)

Ogrzewanie suszu 90ºC
Heating of dried beetroot 90ºC
Czas/Time 1, 3, 5 h
Rys. 1.
Fig. 1.

Schemat przeprowadzenia doĞwiadczeĔ.
A diagram of experimental design.

AnalizĊ statystyczną wyników przeprowadzono na poziomie istotnoĞci Į = 0,05.
W celu oceny róĪnic pomiĊdzy wartoĞciami Ğrednimi zastosowano jednoczynnikową
analizĊ wariancji. W celu oceny niepewnoĞci pomiaru TEAC wykreĞlono krzywe me-

127

WPàYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA ZAWARTOĝû BARWNIKÓW BETALAINOWYCH I ZDOLNOĝû…

todą najmniejszych kwadratów. NiepewnoĞü pomiaru przedstawiono jako ǻ = SD*t0,05, n.
ObliczeĔ dokonano za pomocą arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.
Wyniki i dyskusja
Zabieg blanszowania miaá istotny wpáyw na zawartoĞü barwników betalainowych
oraz zdolnoĞü przeciwutleniającą w przeliczeniu na 1 g suchej substancji. JuĪ blanszowanie trwające 3 min i stosunek wody do buraków 2:1 powodowaá zmniejszenie zawartoĞci barwników czerwonych z 4,73 do 3,52 mg/g s.s. Dalsze wydáuĪanie blanszowania do 5 i 10 min oraz zwiĊkszanie stosunku wody do buraków nie powodowaáo
duĪego zwiĊkszenia ubytku barwników czerwonych. ZawartoĞü barwników Īóátych
pozostawaáa na zbliĪonym poziomie bez wzglĊdu na warunki blanszowania i wynosiáa
od 2,65 do 3,18 mg/g s.s. ZdolnoĞü przeciwutleniająca buraków poddanych blanszowaniu zwiĊkszyáa siĊ. ZdolnoĞü przeciwutleniająca buraków przed blanszowaniem
wynosiáa 52 ȝM Troloxu/g s.s., a po blanszowaniu od 95 (po 3 min) do 114 (po 10
min) ȝM Troloxu/g s.s.
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Nieblanszowany
Non-blanched

Rys. 2.
Fig. 2.

ZdolnoĞü antyoksydacyjna TEAC [ȝM Trolox/g s.s]
Antiradical activity TEAC [ȝM Trolox/g d.w.]

ZawartoĞü barwników betalainowych [mg/g s.s.]
Betalain pigment contents [mg/g d.w.]

Barwniki czerwone/Red pigments
Barwniki Īóáte/Yellow pigments
ZdolnoĞü antyoksydacyjna/Antiradical activity

Blanszowany 3 min
woda:buraki 2:1
Blanched 3 min
water:beetroot 2:1

Blanszowany 5 min
woda:buraki 3:1
Blanched 5 min
water:beetroot 3:1

Blanszowany 10 min
woda:buraki 5:1
Blanched 10 min
water:beetroot 5:1

Zmiany zawartoĞci barwników betalainowych oraz zdolnoĞci przeciwutleniającej podczas blanszowania korzeni buraka üwikáowego.
Changes in betalain pigment contents and antioxidant activity during blanching of red beet roots.
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Suszenie, podobnie jak blanszowanie, zmniejszaáo zawartoĞü barwników czerwonych. Straty zawartoĞci tych barwników podczas suszenia wynosiáy ok. 18%. Natomiast zawartoĞü barwników Īóátych podczas suszenia zwiĊkszyáa siĊ o 25%. Suszenie
istotnie wpáynĊáo na zdolnoĞü przeciwutleniającą. Jej wartoĞü w suszu wyniosáa 80 ȝM
Troloxu/g s.s., co oznacza wzrost o 25% w porównaniu z próbą przed suszeniem.
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0
Przed suszeniem/Before drying

Rys. 3.
Fig. 3.

ZdolnoĞü antyoksydacyjna TEAC [ȝM Trolox/g s.s]
Antiradical activity TEAC [ȝM Trolox/g d.w.]

ZawartoĞü barwników betalainowych [mg/g s.s.]
Betalain pigment contents [mg/g d.w.]

Barwniki czerwone/Red pigments
Barwniki Īóáte/Yellow pigments
ZdolnoĞü antyoksydacyjna/Antiradical activity

Po suszeniu/After drying

Zmiany zawartoĞci barwników betalainowych oraz zdolnoĞci przeciwutleniającej po suszeniu
korzeni buraka üwikáowego.
Changes in betalain pigment contents and antioxidant activity during drying of red beet roots.

Godzinne ogrzewanie w temp. 90°C nie miaáo wpáywu na zmiany badanych parametrów suszu buraczanego. Dopiero trzygodzinna ekspozycja na wysoką temperaturĊ spowodowaáa bardzo duĪą, o okoáo 75%, degradacjĊ czerwonych barwników betalainowych. DuĪe straty obserwowano takĪe w przypadku barwników Īóátych. Po 3 godz.
ogrzewania ich zawartoĞü wyniosáa 1,76 mg/g s.s., co oznacza straty na poziomie 47%.
Barwniki czerwone ulegaáy silniejszej degradacji, przez co ich zawartoĞü po trzygodzinnym ogrzewaniu byáa ok. 2 razy mniejsza niĪ barwników Īóátych. Pomimo znacznych strat barwników ogrzewanie przez 3 godz. spowodowaáo wzrost zdolnoĞci przeciwutleniającej o 80%. Dalsze wydáuĪenie ogrzewania suszu nie wpáynĊáo istotnie na
zmiany badanych parametrów.
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Rys. 4.
Fig. 4.

ZdolnoĞü antyoksydacyjna TEAC [ȝM Trolox/g s.s]
Antiradical activity TEAC [ȝM Trolox/g d.w.]

ZawartoĞü barwników betalainowych [mg/g s.s.]
Betalain pigment contents [mg/g d.w.]

Barwniki czerwone/Red pigments
Barwniki Īóáte/Yellow pigments
ZdolnoĞü antyoksydacyjna/Antiradical activity

3 godz./3 hours

5 godz./5 hours

Zmiany zawartoĞci barwników betalainowych oraz zdolnoĞci przeciwutleniającej podczas ogrzewania suszu z buraków üwikáowych.
Changes in betalain pigment contents and antioxidant activity during heating of dried red beets.

Badania innych autorów wskazują, Īe za zdolnoĞü przeciwutleniającą buraków
üwikáowych odpowiedzialne są czerwone barwniki betalainowe [5, 6, 9, 10]. Potwierdzają to równieĪ badania ĞwieĪych buraków. Barwniki betalainowe są rozpuszczalne
w wodzie oraz wraĪliwe na wysoką temperaturĊ, dlatego podczas blanszowania lub
suszenia áatwo ulegają wymyciu oraz degradacji [3]. Powiązana zatem z ich zawartoĞcią zdolnoĞü przeciwutleniająca powinna równieĪ ulegaü zmniejszeniu. Wyniki uzyskane w tej pracy dowodzą jednak, Īe ta zdolnoĞü wzrasta.
Poddawanie suszu buraczanego ogrzewaniu poza Ğrodowiskiem wodnym równieĪ
powoduje silny rozkáad barwników betalainowych – w wiĊkszym stopniu czerwonych
niĪ Īóátych. Pod wpáywem wysokiej temperatury barwniki czerwone mogą przechodziü
w Īóáte lub teĪ mogą powstawaü inne produkty degradacji cieplnej (np. związki reakcji
Maillarda) [7]. MoĪliwe jest zatem, Īe tworzące siĊ pod wpáywem ogrzewania związki
o barwie Īóátej mają zdolnoĞü przeciwutleniającą. Poza tym ogrzewanie moĪe uáatwiaü
ekstrakcjĊ z tkanki buraka innych związków, poza barwnikami, które równieĪ wykazują zdolnoĞü przeciwutleniającą, a które bez obróbki cieplnej są w wodzie nierozpuszczalne.
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Wnioski
1. Stwierdzono, Īe juĪ w procesie blanszowania korzeni buraka üwikáowego zawartoĞü barwników czerwonych zmniejszaáa siĊ i po 3 min osiągnĊáa poziom 74% ich
iloĞci w surowcu nieblanszowanym. Dalsze wydáuĪanie procesu oraz zwiĊkszanie
stosunku wody do buraków w badanym zakresie nie miaáo duĪego wpáywu na straty barwników w czasie blanszowania. Pomimo wymywania znacznych iloĞci substancji rozpuszczalnych w wodzie, zdolnoĞü przeciwutleniająca ekstraktu wzrastaáa
z 52 do 95 po 3 min, 111 po 5 min i 114 µM Troloxu na g s.s po 10 min blanszowania.
2. Proces suszenia spowodowaá straty barwników czerwonych. Straty te w suszu wyniosáy 18%. JednoczeĞnie zdolnoĞü przeciwutleniająca suszu wzrosáa o 25% w stosunku do wartoĞci tego parametru w korzeniach buraka przed suszeniem. Silne
ogrzanie suszu w temp. 90ºC przez 3 godz. spowodowaáo straty barwników na poziomie 75%, podczas gdy zdolnoĞü przeciwutleniająca wzrosáa o okoáo 80% w porównaniu z potencjaáem przeciwutleniającym suszu nieogrzewanego.
3. Blanszowanie, suszenie i ogrzewanie korzeni buraka üwikáowego, mimo Īe powodowaáo wymycie i rozkáad barwników betalainowych, wyraĨnie zwiĊkszaáo potencjaá przeciwutleniajacy tego surowca.
Mgr inĪ. Marcin KidoĔ jest stypendystą w ramach Dziaáania 2.6 Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Praca byáa prezentowana podczas XXXVII Ogólnopolskiej Sesji Komitetu Nauk
o ĩywnoĞci PAN, Gdynia, 26 – 27.IX.2006.
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THE EFFECT OF THERMAL PROCESSING ON BETALAIN PIGMENTS CONTENTS
AND ANTIRADICAL ACTIVITY OF RED BEET
Summary
The aim of this study was to determine the effect of blanching and hot-air drying of red beet roots, as
well as heating of dried beetroot on betalain contents and antiradical activity. It was found that blanching
diminished betalain contents by almost 25%. However, a double increase was found for antiradical activity. Drying improved antiradical activity by about 25%, whereas losses of red pigment reached 18%. The
highest losses of red pigment (by almost 80%) were caused by heating of dried beetroot for 3 and 5 h.
Even at such a considerable pigment content decrease antiradical activity increased by about 75%.
Key words: red beet, betalain pigments, antiradical activity, blanching, drying ²

