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Związki fenolowe

� Zdrowie człowieka zależy:

� 5–15% od czynników genetycznych, 

� 5–10% od warunków środowiska,

� 10–20% od stanu medycyny, 

� w ponad 50% od sposobu odżywiania się i stylu życia człowieka

� koszty leczenia stanowią 80% wydatków na zdrowie, natomiast 
wydatki na profilaktykę chorób wynoszą tylko 20%
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Owoce
� charakteryzują się niską kalorycznością, bogactwem węglowodanów, 

w tym błonnika pokarmowego, oraz składników mineralnych i 
witamin,

� Ponadto zawierają specyficzne, cenne dla zdrowia substancje o 
właściwościach leczniczych i profilaktycznych, jak: karotenoidy, 
polifenole, chlorofile i inne tzw. wtórne metabolity roślinne

� Związki fenolowe

� Zróżnicowana grupa wtórnych metabolitów roślin (8000)

� Umiejscowione w różnych częściach roślin

� Rozpuszczalne w wodzie

� Zawartość zależy od: części morfologicznej rośliny, fazy rozwoju,

klimatu, nawożenia itd..
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Związki fenolowe

� Chronią roślinę przed:

� promieniowaniem UV

� drobnoustrojami patogennymi

� owadami

� zjedzeniem przez zwierzęta

� Barwne polifenole:

� wabią owady zapylające kwiaty

� wabią zwierzęta zjadające owoce i roznoszące nasiona
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Związki fenolowe

� 1. Kwasy fenolowe (pochodne kwasu benzoesowego i cynamonowego);

� 2. Flawonoidy, które można podzielić na podklasy:

� – Flawony (apigenina, hesperydyna, luteolina);

� – Flawanony (naringenina, hesperydyna, taksifolina);

� – Flawonole (kwercetyna, kemferol, mirycetyna, rutyna);

� – Flawanole (katechina, epikatechina, epigalokatechina);

� – Izoflawony (daidzeina, genisteina, glicyteina);

� – Antocyjany (cyjanidyna, malwidyna, delfinidyna).
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Związki fenolowe - występowanie
Kwercetyna

Kempferol
Ciemne winogrona, jabłka, bez czarny, dzika róża, czereśnie,

porzeczka czarna, truskawka, żurawina, aronia, czarna jagoda, malina

Luteolina

Apigenina

Naringenina                                   

Jabłka, wiśnie, winogrona, cytryny

Hesperydyna Pomarańcze, Grejpfruty

Katechina

Epikatechina

Epigalokatechina

Proantocyjanidyny

Cyjanidyna

Delfinidyna

Jabłka, brzoskwinie, czerwone winogrona

Aronia, czarna porzeczka, truskawka, winogrona, wiśnie, bez czarny, borówka 

czernica, jeżyny, malina, poziomka, owoc granatu, żurawina

Kwas kawowy                                

Kwas chlorogenowy

Kwas elagowy

Białe winogrona

Jabłka, wiśnie, brzoskwinie, gruszki, borówka czernica, truskawka, winogrona, 

jabłka, jeżyny, żurawina, aronia, czarna porzeczka, malina, owoce granatu
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Związki fenolowe - występowanie
Produkt Podgrupa Flawonoid

Średnia zawartość w 
mg/100 g produktu

Bez czarny – jagody
Antocyjanidyny

Flawonole

Cyjanidyna

Kwercetyna

749,24

42

Jabłko świeże ze skórką
Flawanole

Flawonole

Epikatechina

Katechina

Kwercetyna

8,14

0,95

4,42

Jabłkowy sok
Flawanole

Flawonole

Epikatechina

Katechina

Kwercetyna

0,62

0,12

0,34

Porzeczka czarna świeża Flawonole
Mirycetyna

Kwercetyna

7,81

5,69

Truskawki
Flawanole

Flawonole

Katechina

Kempferol

Kwercetyna

4,47

0,79

0,65

Winogrona ciemne
Flawanole

Flawonole

Katechina

Epikatechina

Kwercetyna

8,94

8,64

2,54

Wiśnia świeża

Antocyjanidyny

Flawanole

Flawonole

Cyjanidyna

Epikatechina

Katechina

Kwercetyna

111,43

9,53

2,17

1,25
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Związki fenolowe w jabłku
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Zawartość związków fenolowych a 
technologia
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� Zawartość związków fenolowych w produktach spożywczych jest 
bardzo różna i zależna od szeregu czynników.

� W zależności od obróbki technologicznej zawartość ich w 
przetworzonych produktach spożywczych będzie inna niż w świeżych

� Proces technologiczny – decyduje o składzie otrzymanego soku

� Straty podczas przetwarzania i przechowywania



Zawartość związków fenolowych a 
technologia

� Jakość i rodzaj surowca

� Aktywność enzymów – oksydoredukcyjnych

� Dostęp tlenu

� Podwyższona temperatura

� pH środowiska

� Obecność związków reagujących z polifenolami

� Aktywność wody

� Aktywność przeciwutleniająca – nie zawsze jest dobrym wskaźnikiem 
właściwości prozdrowotnych
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Zawartość związków fenolowych a 
technologia

� Przyczyny zmian zawartości związków fenolowych w procesie 
technologicznym:

a) Usunięcie części surowca podczas obróbki wstępnej,

b) Utlenianie enzymatyczne po rozdrobnieniu

c) Utlenianie nieenzymatyczne

d) Straty w odpadach produkcyjnych np. wytłokach

e) Wymycie składników np. moczenie, blanszowanie

f) Rozcieńczenie lub rozwodnienie

g) Działanie wysoką temperaturą: pasteryzacja, sterylizacja

Polski Kongres Napojowy 3-5.10.2016 Toruń



Zawartość związków polifenolowych w 
wybranych sokach owocowych

Sok Zawartość polifenoli (mg/l)

Kwasy fenolowe Flawonoidy

Pochodne kwasu 
benzoesowego

Pochodne 
kwasy 

cynamonowego
Antocyjany Flawonole Flawanole Flawonony

Pomarańczowy 15-20 215-685

Jabłkowy 6-52 8

Grejfrutowy 15-24 100-650

Cytrynowy 50-300

Z czerwonych 

winogron
79

Z białych 

winogron
110

Wiśniowy 124

Porzeczkowy 

(czarna 

porzeczka)

130-400
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Zawartość związków polifenolowych w 
wybranych sokach owocowych
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� największą zawartość mają soki ze świeżych owoców. 

� sok ze świeżych winogron może zawierać około 1700 mg związków fenolowych w litrze, 
w tym najwięcej flawonoidów, około 1100 mg/l. 

� Soki przetwarzane i produkowane z soków zagęszczanych będą zawierały znacznie 
mniejsze ilości tych składników (klarowania, zmiany przechowalnicze), podczas którego 
polifenole ulegają degradacyjnym przemianom.

� Zawartość związków polifenolowych ogółem w soku pomarańczowym wynosi 370-7100 
mg/l, a w jabłkowym 23-250 mg/l.

� Szklanka (250 ml) soku z pomarańczy może dostarczyć od 100 mg do 1,8 g polifenoli
ogółem.

� Najbogatszym źródłem kwasów fenolowych i antocyjanów z owoców krajowych -
charakteryzowały się napoje aroniowe, a najmniejszym napoje jabłkowe



Sok truskawkowy
OSZMIAŃSKI i in. (2007)

� Ogólna ich ilość w truskawkach wynosiła od 1970,5 do 3390,3 mg/kg, w tym 
największy udział stanowiły proantocyjanidyny od 1417,5 do 2751,8 mg/kg

� W porównaniu z surowcem w soku po tłoczeniu ilość tych związków była 
mniejsza około 5-krotnie

� Proantocyjanidyny są związane z nierozpuszczalnymi polisacharydami ścian 
komórkowych i w dużym stopniu pozostają w wytłokach

� Dalsze etapy produkcji tj. klarowanie oraz zagęszczanie wpłynęło w znacznie 
mniejszym stopniu na straty związków polifenolowych. W soku truskawkowym 
w wyniku procesu klarowania stwierdzono zmniejszenie zawartości związków 
fenolowych o około 17%, a w wyniku procesu zagęszczania tylko o 5%.
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Przechowywanie soków malinowych
Kalisz i Wolniak 2007

� Zawartość antocyjanów w sokach bezpośrednio po wytworzeniu wynosiła 
97,34 mg/100 ml

� Po 3 miesiącach przechowywania soki zawierały o 23% mniej antocyjanów

� Dodatek pektyny zmniejszył straty o 7%

� W trakcie przechowywania stwierdzono także zmniejszenie zawartości 
polifenoli ogółem, co skutkowało obniżeniem pojemności przeciwutleniającej

� W sokach bez dodatku pektyny pojemność przeciwutleniająca zmalała o 18%, 
a w próbkach z dodatkiem pektyny o 6%.
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Związki fenolowe w sokach
A. Załecka, E. Hallmann, E. Rembiałkowska (2013)
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Soki klarowane – mogą być zdrowsze

� dobór odpowiedniego surowca i użycie enzymów pektynolitycznych do 
hydrolizy miazgi jabłkowej

� odmiany jabłek o wysokiej zawartości polifenoli i niskiej aktywności  
enzymów utleniających

� Zastosowanie preparatów enzymatycznych, które będą w stanie 
zhydrolizować również twarde skórki i uwolnić z nich flawonole do 
soku
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Związki fenolowe - właściwości

� Przeciwutleniacze

� Modulowanie procesów epigenetycznych

� Modyfikowanie szlaków sygnałowych komórki

� Działanie lecznicze

� Przeciwzapalne
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Związki fenolowe – właściwości prozdrowotne

� Polifenole wina wykazały zdolność zmniejszania agregacji 
płytek krwi poprzez specyficzne hamowanie aktywności 
enzymu oksygenazy

� proantocyjanidyny mają 50-krotnie większą aktywność 
przeciwrodnikową niż witamina E i 18-krotnie większą niż 
kwas askorbinowy

� Odtruwają organizm poprzez wiązanie toksycznych metali 
i alkaloidów

� przeciwzapalne, antyhepatotoksyczne, 
przeciwnowotworowe, przeciwwirusowe i 
przeciwbakteryjne
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Związki fenolowe – właściwości prozdrowotne

� są aktywne fizjologicznie w zapobieganiu zakrzepom i miażdżycy 
naczyń krwionośnych

� Wzmacniają ściany naczyń krwionośnych poprzez tworzenie wiązań z 
kolagenem, 

� zapobiegają powstawaniu histaminy uszkadzającej ściany naczyń oraz 
wykazują właściwości hamowania utleniania cholesterolu

� Zdolność pochłaniania przez polifenole promieni UV w zakresie
240–360 nm chroni organizm przed szkodliwymi skutkami 
promieniowania ultrafioletowego 

� przyczynia się do poprawy zdolności regenerowania purpury 
wzrokowej i adaptacji oka do ciemności
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Dziękuję za uwagę


